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Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja nad Bobrem 

PLH020054 

 

1 Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1 Informacje ogo lne 

Nazwa obszaru Ostoja nad Bobrem 

Kod obszaru PLH020054 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Przekazany przez Zamawiającego (plik PDF - SDF stanowiący załącznik nr 1)  

Położenie Woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Jeżów Sudecki, gm., Stara Kamienica, gm., Lubomierz, gm., 

Lwówek Śląski, gm., Wleń, gm., Pielgrzymka, gm., Świerzawa 

Powierzchnia obszaru (w ha) 15 373,0 ha 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2008 

r.  

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
15 –03 – 2012 

Termin zatwierdzenia Planu 23-09-2014 r. 

Koordynator Planu Joanna Łaydanowicz, j.laydanowicz@ansee.pl506 368 435 

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

Sprawujący nadzór RegionalnyDyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, 

tel. +48 71 340 68 07 

 

  

mailto:j.laydanowicz@ansee.pl
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1 Park Krajobrazowy Doliny Bobru Plan Ochrony Parku 

Krajobrazowego Doliny Bobru i 

jego Otuliny. Jelenia Góra, 

listopad 1999 r. 

Nie zachodzą przesłanki 

określone w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody, 

które uzasadniałyby 

nieobejmowanie całości 

obszaru projektem Planu, a 

mianowicie: 

1) dla którego ustanowiono 

plan ochrony, o którym mowa 

w art. 29; 

2) pokrywającego się w całości 

lub w części z obszarem parku 

narodowego, rezerwatu 

przyrody lub parku 

krajobrazowego, dla których 

ustanowiono plan ochrony 

uwzględniający zakres, o 

którym mowa w ust. 10; 

3) pokrywającego się w całości 

lub w części z obszarem parku 

narodowego lub rezerwatu 

przyrody, dla których 

9867,67 
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ustanowiono zadania ochronne 

uwzględniające zakres, o 

którym mowa w ust. 10; 

3a) pokrywającego się w 

całości lub w części z 

obszarem będącym w 

zarządzie nadleśnictwa, dla 

którego ustanowiony plan 

urządzenia lasu uwzględnia 

zakres, o którym mowa w ust. 

10;  

4) znajdującego się w 

obszarach morskich. 

 

Teren objęty PZO: Cały obszar Natura 2000 Ostoja nad Bobrem o powierzchni 15 373 ha 
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1.3 Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4 Opis załoz en  do sporządzenia Planu 

Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar 

sieci Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lat a jego podstawę prawną stanowi zarządzenie właściwego miejscowo 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Sporządzany jest dla całości obszaru Natura 2000, z wyłączeniem tylko obszarów morskich i 

obszarów, na których ochrona została odpowiednio zaplanowana w innym trybie. PZO opracowywany jest na podstawie istniejącej wiedzy 

uzupełnionej o podstawowe prace terenowe w standardzie obserwacji monitoringowej – w celu zestandaryzowanego opisania stanu ochrony 

poszczególnych przedmiotów ochrony, ewentualnie weryfikacji lub rozpoznania uwarunkowań realizacji planowanych działań. Obejmuje on 

m.in. ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Dokument ten zakłada 

także weryfikację granicy obszaru - dokonanie uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000 na podstawie 

wyników przeprowadzonych badań terenowych oraz po rozpatrzeniu propozycji korekty granic zgłoszonej przez strony zainteresowane. 

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

administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie obszaru Natura 2000, a także 

przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na terenie obszaru Natura 2000. W planie zadań ochronnych mogą zostać 

sformułowane wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych. 

W toku prac nad Planem Zadań Ochronnych zaplanowane zostały spotkania informacyjne z jednostkami samorządowymi, które są 

właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Zostaną także 

zorganizowane warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy, tworzonego przez przedstawicieli kluczowych Stron Zainteresowanych (tj. 

zainteresowane osób i podmiotów, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu 

Planu). Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu 

spotkań dyskusyjnych (warsztatów) zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (Platforma Informacyjno-Komunikacyjna, PIK) zamieszczane będą 

informacje o spotkaniach w ramach prac nad projektem Planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac z poszczególnych etapów 

tworzenia projektu PZO. Niezależnie od PIK informacje o przebiegu prac nad Planem umieszczane są na stronie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakładce ‘Natura 2000’.  

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 o powierzchni 15 373 ha, administracyjnie obszar leży w 
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województwie dolnośląskim, na terenie powiatów: lwóweckiego (gmina Lubomierz, Lwówek Śląski i Wleń), jeleniogórskiego (gmina Stara 

Kamienica i Jeżów Sudecki), a także złotoryjskiego (gmina Świerzawa i Pielgrzymka).Ostojapołożona jest w granicach Nadleśnictwa 

Lwówek Śląski oraz w mniejszej części na wschodzie na terenie Nadleśnictwa Złotoryja.  

Obszar utworzono dla ochrony doliny rzeki Bóbr na odcinku od Siedlęcina (4 km na północ od Jeleniej Góry) do okolic Lwówka Śląskiego. 

Ostoja obejmuje koryto Bobru wraz z otaczającymi je wzgórzami o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej, w skład której wchodzą 

m.in. bazalty, wapienie i piaskowce. Liczne doliny bocznych dopływów tworzą głębokie jary będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin i 

zwierząt. W pokryciu terenu dominują łąki i pastwiska oraz lasy. Pozostała część obszaru jest zajęta przez pola uprawne i zabudowania.  

Wśród siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej dobrze zachowane są płaty naturalnych lasów liściastych. Jest to 

trzecie, co do wielkości, po Pogórzu Kaczawskim i Przełomie Pełcznicy, skupisko płatów priorytetowego siedliska zboczowych lasów 

klonowo-lipowych Aceri-Tilietum. Ważną rolę odgrywają tu kwieciste murawy kserotermiczne porastające stoki koło Radomic, bogate w 

chronione gatunki roślin. W całej Dolinie Bobru spotykane są wystąpienia skał z roślinnością mszysto-paprociową ze zbiorowiskami 

Androsacetalia vandellii, czasem z chronionymi gatunkami paproci.  

Ostoja ważna ze względu na ochronę nietoperzy. W kościele we Wleniu znajduje się największa na Dolnym Śląsku kolonia rozrodcza nocka 

dużego Myotis myotis. Kolonia zasiedla strych od co najmniej 20 lat. W ostoi odnotowano notowano znaczące dla regionu sudeckiego 

populacje motyli z gatunków modraszek telejus Phengaris teleius oraz modraszek telejus Phengaris teleius, zlokalizowane w południowej 

części obszaru, głównie w okolicach miejscowości Pokrzywnik. Obszar cenny ze względu na ochronę traszki grzebieniastej Triturus cristatus 

- stwierdzono siedem stanowisk rozrodczych tego gatunku płaza. W korycie Bobru, na stanowisku w miejscowości Sobota odnotowano 

populację głowacza białopłetwego Cottus gobio. 
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1.5 Ustalenie przedmioto w ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3220 

Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach 

górskich 

potoków 

- -    - - - - 

Nie ma danych na temat 

występowania tego typu 

siedlisk przyrodniczych 

w Sudetach, 

występowanie siedliska 

3220 ograniczone jest 

najprawdopodobniej 

jedynie do rzek 

karpackich. W Ostoi nad 

Bobrem podczas 

weryfikacji terenowych 

nie zaobserwowano 

zbiorowisk roślinnych 

mogących odpowiadać 

siedlisku 3220.  

S2 3260 

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników  

Ranunculion 

fluitantis  

- 0,47    A B C B  

S3 6210 

Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea)  

- 0,006    B B C B 

Powierzchnia muraw 

zmniejsza się w wyniku 

ich zarastania, pogarsza 

się również ich stan 

zachowania 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S4 6230 

Górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - płaty 

bogate 

florystycznie) 

- 0,013    B B C B  

S5 6410 

Zmiennowilgotn

e łąki trzęślicowe 

(Molinion)  

- -    - - - - 

Z ostoi podawany był 

jeden płat siedliska 6410 

(dane z 2006 r.), 

któregoobecność w 

terenie nie została 

potwierdzona, w trakcie 

badań nie 

zaobserwowano w ostoi 

siedlisk tego typu 

S6 6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae)  

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

- 0,011    B B C B 

Siedlisko to dobrze 

rozwija się wzdłuż 

cieków będących 

dopływami Bobru 

jednak na brzegach 

samego Bobru nie 

zostało zaobserwowano 

prawdopodobnie z 

powodu znacznego 

przekształcenia brzegów 

tej rzeki 

S7 6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

- 3,59    B B C B 

Wiele płatów jest zbyt 

intensywnie 

użytkowanych i 

zubożonych gatunkowo, 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

niektóre były 

podsiewane trawami 

S8 8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

 0,021    A A C A 

Typ siedliska licznie 

reprezentowany w ostoi, 

bardzo dobrze 

zachowany 

S9 9110 

Kwaśne buczyny  

(Luzulo-

Fagenion) 

- 0,99    B B C C  

S10 9130 

Żyzne buczyny  

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

- 0,18    A A C B  

S11 9170 

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y  

(Galio-

Carpinetum,  

Tilio-

Carpinetum) 

- 2,35    B B C B  

S12 9180 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

- 0,4    A B C B  
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani) 

S13 91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe  

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae,  

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

-     B C C B 

Siedlisko to występuje 

w ostoi przede 

wszystkim na brzegach 

dopływów rzeki Bóbr 

Z1 6177 
Modraszek 

telejus 

Phengaris 

teleius 
 

ca. 

150 
  C B C C  

Z2 1060 
Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 
 -   - - - D 

W trakcie 

przeprowadzonych 

badań nie stwierdzono 

stanowisk gatunku, nie 

potwierdzono 

występowania 

przedstawicieli gatunku 

na stanowiskach 

wykazanych w 

materiałach z 

Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Wrocławiu dla Ostoi 

nad Bobrem 

Z3 6179 
Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 
 

ca. 

300 
  C B C C  

Z4 1096 
Minóg 

strumieniowy 

Lampetra 

planeri 
 -   - - - D 

Z informacji 

użytkownika wody z 

PZW w Jeleniej Górze 

wynika, że na 

stanowisku w 

Pilchowicach występuje 

minóg, ale nie 

potwierdzono tego w 

badaniach. W samym 

Bobrze szansa na 

znalezienie 

przedstawicieli tego 

gatunku jest raczej mała, 

natomiast w różnych 

dopływach Bobru może 

się on pojawić, dlatego 

gatunek ten otrzymał 

ocenę ogólną D. 

Z5 1134 Różanka 

Rhodeus 

sericeus 

amarus 

 -   - - - D 

W publikacji dotyczącej 

ichtiofauny dorzecza 

Bobru (Błachuta J., 

Witkowski A., 

Kusznierz J. 1993) 

Rhodeus sericeus 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

amarus był odławiany 

jedynie w okolicach 

Brzeźnicy, a więc poza 

obszarem Ostoi nad 

Bobrem. W samym 

Bobrze szansa na 

znalezienie tych ryb jest 

raczej mała natomiast w 

różnych dopływach 

Bobru mogą sie one 

pojawić, dlatego 

gatunek ten otrzymał 

ocenę ogólną D 

Z6 1145 Piskorz 
Misgurnus 

fossilis 
 -   - - - D 

W publikacji dotyczącej 

ichtiofauny dorzecza 

Bobru (Błachuta J., 

Witkowski A., 

Kusznierz J. 1993) 

Misgurnus fossilis nie 

został wykazany. W 

samym Bobrze szansa 

na znalezienie tych ryb 

jest raczej mała 

natomiast w różnych 

dopływach Bobru mogą 

sie one pojawić, dlatego 

gatunek ten otrzymał 

ocenę ogólną D 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z7 1163 
Głowacz 

białopłetwy 
Cottus gobio  >10i   C A C B 

Gatunek stwierdzony w 

dolnej części Bobru 

Sobota, 

dane z GPS (N: 51,4,47; 

E: 15,39,24) 

Z8 1166 
Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 
 7 loc.   C C C C 

W SDF gatunek 

posiadał ocenę ogólną B 

(dobrą). Brak jest 

danych na jakiej 

podstawie dokonano 

takiej oceny. Według 

zebranych danych 

gatunek powinien 

posiadać ocenę C. Jak 

na tak duży obszar 

liczba stanowisk traszki 

grzebieniastej jest 

niewielka. Są to 

stanowiska izolowane. 

Siedlisko nie zawsze 

jest w stanie właściwym 

Z9 1188 Kumak nizinny 
Bombina 

bombina 
 -   - - - D 

W 2012 roku 

przeprowadzono 

inwentaryzację siedlisk 

wodnych pod kątem 

występowania kumaka 

nizinnego w obszarze 

Ostoja nad Bobrem. 

Odnaleziono 38 miejsc, 

w których mogły 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

rozmnażać się płazy. Na 

żadnym z nich nie 

potwierdzono 

występowania gatunku. 

W SDF gatunek 

posiadał ocenę ogólną B 

(dobrą). Brak jest 

informacji na jakiej 

podstawie dokonano 

takiej oceny. Podczas 

prac terenowych nie 

odnaleziono miejsc 

rozrodu gatunku. 

Inwentaryzację 

przeprowadzono, gdyż 

brak było danych 

literaturowych co do 

występowania gatunku 

w obszarze . Oprócz 

SDF-u nie odnaleziono 

publikacji, 

inwentaryzacji itp., 

które wskazywałyby 

miejsca rozrodu gatunku 

w Ostoi. W 2012 roku 

sprawdzono pod kątem 

występowania kumaka 

nizinnego większość 

siedlisk wodnych w 

obszarze, jednakże 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

nigdzie nie stwierdzono 

gatunku. Wyszukiwano 

siedlisk wodnych - 

stawów, starorzeczy, 

oczek wodnych itp. i 

sprawdzano je pod 

kątem występowania 

kumaka nizinnego. 

Odnaleziono 38 miejsc, 

w których mogły 

rozmnażać się płazy. Na 

żadnym z nich nie 

potwierdzono 

występowania gatunku. 

Badania prowadzono w 

maju i czerwcu. 

Stanowiska 

kontrolowano zarówno 

w dzień, jak i w nocy, w 

celu stwierdzenia 

odzywających się 

kumaków nizinnych 

podczas godów. Z 

informacji ustnych 

uzyskanych od 

mieszkańców wynika, 

że pojedyncze osobniki 

kumaka nizinnego 

spotykane były w 

okolicach wsi Zadole. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osia

dł. 

Pop. Lęgowa 

Popula

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względn

a 

powierzc

hnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

W 2012 r. na stawach 

we wsi Zadole - mimo 

kilkukrotnych kontroli - 

nie udało się 

potwierdzić 

występowania gatunku 

Z10 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 
 - 100 - 300 i.  C C C C  

Z11 1324 Nocek duży 
Myotis 

myotis 
 - 2 000–2 300 i.  C B C B  

p1 9190 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

- 1,9    B B C B 

Z leśnych siedlisk 

przyrodniczych po 

grądach zajmują w ostoi 

największą 

powierzchnię, wg PUL i 

opisów taksacyjnych 

siedlisko to jest tu 

dobrze wykształcone 

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. 
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1.6 Opis procesu komunikacji z ro z nymi grupami interesu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

przedmiotów obszaru). Kolejnym obwieszczeniem z dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił 

o przystąpieniu do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). 

Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we 

Wrocławiu, a także zostało opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i dolnośląskim i 11 maja 2012 r. w 

wydaniu opolskim.  

 

Dnia 16 maja 2012 r. w Domu Kultury we Wleniu (OKSiT) odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Ostoja Nad Bobrem PLH020054 – 

firmę ansee consulting Michał Jaśkiewicz (protokół ze spotkania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu). Celem spotkania było 

nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi (Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Urząd 

Gminy i Miasta Świerzawa, Urząd Gminy Jeżów Sudecki, Urząd Gminy i Miasta Wleń, Urząd Gminy Stara Kamienica, Urząd Gminy 

Pielgrzymka) i Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Nadleśnictwo Złotoryja, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu), które są właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Dobra 

komunikacja i wymiana informacji między poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą jest niezwykle istotna dla odpowiedniego 

zaangażowania tych podmiotów w prace przy tworzeniu projektu PZO, w tym w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

 

Na drugie spotkanie, które odbyło się dnia 16.11.2012 r. w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie, gmina Stara Kamienica, zaproszono 

przedstawicieli kluczowych Stron Zainteresowanych (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub 

którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu), łącznie 43 podmioty. Na spotkaniu omówienie zostały zasady pracy nad 

projektem planu zadań ochronnych, zaprezentowano projekt POIiŚ, poinformowano o prawnych podstawach funkcjonowania, stanu wdrażania 
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sieci w Polsce i Unii Europejskiej. Ustalano także sposób komunikacji wykonawcy projektu PZO i RDOŚ z ZLW. Wykonawca PZO przedstawił 

obecny stan wiedzy o obszarze, położeniu, walorach przyrodniczych i głównych zagrożeniach. Zaprezentował przedmioty ochrony w świetle 

wyników przeprowadzonych badań terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówił też różnice dotyczące stanu przedmiotów 

ochrony w porównaniu z danymi zawartymi w SDF. Omówiony został przebieg zatwierdzonej granicy obszaru, a także zaprezentowano 

propozycję nowego przebiegu granicy. Wykonawca przedstawił istniejące dokumenty planistyczne, które będą brane pod uwagę podczas 

tworzenia projektu planu zadań ochronnych. 

 

Na trzecie spotkanie, które odbyło się dnia 21.03.2013 r. w Domu Kultury we Wleniu (OKSiT), zaproszono przedstawicieli kluczowych Stron 

Zainteresowanych (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób 

realizacji ustaleń projektu Planu). Podczas spotkania podjęto dalszą dyskusję na temat propozycji zmiany granicy obszaru Natura 2000 oraz 

omówiono kwestię zagrożeń i działań ochronnych dla przedmiotów ochrony. 
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1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialnos ci. 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa / 

Urząd Marszałkowski 

polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14; 

50-411 Wrocław 

71 776 90 00; 

umwd@dolnyslask.pl 

Starostwo Powiatowe  

w Jeleniej Górze 

zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska 

na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu 

ul. Kochanowskiego 10 

58-500 Jelenia Góra 

sekretariat@starostwo.jg

ora.pl 

pts@starostwo.jgora.pl 

75 64 731 00 

75 647 31 10 

Starostwo Powiatowe  

w Lwówku Śląskim 

zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska 

na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu 

Aleja Wojska Polskiego 25 

59-600 Lwówek Śląski 

sekretariat@powiatlwow

ecki.pl 

75 782 36 50 

Starostwo Powiatowe  

w Złotoryi 

zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

pl. Niepodległości 8 

59-500 Złotoryja 

starostwo@powiat-

zlotoryja.pl 

76 878 69 30 

76 878 69 33 

76 878 69 40 

76 878 69 50 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski 

planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

Al. Wojska Polskiego 25 A 

59-600 Lwówek Śląski 

urzad@lwowekslaski.pl 

75 64 77 888 

mailto:sekretariat@starostwo.jgora.pl
mailto:sekretariat@starostwo.jgora.pl
mailto:sekretariat@powiatlwowecki.pl
mailto:sekretariat@powiatlwowecki.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Gminy i Miasta 

Lubomierz 

planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

Plac Wolności 1 

59-623 Lubomierz 

ugim@lubomierz.pl 

75 783 31 66 

Urząd Miasta i Gminy w 

Świerzawie 

planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

Plac Wolności 60 

59-540 Świerzawa 

urzad@swierzawa.pl, 

sekretariat@swierzawa.

pl 

75 71 35 360 

75 71 35 388 

75 71 34 937 

Urząd Gminy Jeżów Sudecki 

planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Długa 63 

58-521 Jeżów Sudecki 

gmina@jezowsudecki.pl 

75 71 32 254 

75 71 32 255 

Urząd Miasta i Gminy Wleń 

planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

Plac Bohaterów Nysy 7, 

59-610 Wleń 

sekretariat@wlen.pl75 

713 64 38 

Urząd Gminy Stara Kamienica 

planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

58-512 Stara Kamienica 41 

starakamienica@staraka

mienica.pl  

75 75 14 337 

Urząd Gminy w Pielgrzymce 

planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki, ochrony środowiska na obszarze 

gminy, promocja regionu 

Pielgrzymka 109A/1 

59 - 524 Pielgrzymka 

pielgrzymka@zgwrp.org.

pl 

76 877 50 13 

76 877 50 26 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Norwida 34 

50 - 950 Wrocław 
71 337 88 88 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarząd Zlewni z siedzibą w 

Jeleniej Górze 

zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Cieplicka 113 

58-570 Jelenia Góra 

75 755 31 08 

zarzad.jeleniagora@Wro

cław.rzgw.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Grunwaldzka 90; 

50-950 Wrocław 

071 3771700; 

rdlp@Wrocław.lasy.gov.

pl 

Nadleśnictwo Lwówek Śląski 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Obrońców Pokoju 2 

59-600 Lwówek Śląski 

lwowek@Wrocław.lasy.g

ov.pl 

75 7823380 75 7824322 

Nadleśnictwo Złotoryja 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Staszica 18 

59-500 Złotoryja 

zlotoryja@Wrocław.lasy.

gov.pl 

76 87 88 307 

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,  

50-951 Wrocław 

071 3406807, 

sekretariat@RDOŚ.Wroc

ław.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Jeleniej Górze 

doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją  

ul. G. Morcinka 33A, 58-500 

Jelenia Góra 

pzd.jgora@dodr.pl 

75/755 30 81  
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu. Powiatowy Zespół 

Doradców w Lwówku Śląskim 

doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją  

al. Wojska Polskiego 25c 

Lwówek Śląski 

pzd.lwowek@dodr.pl 

Tel/fax: 75 782 21 36 

Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu. Powiatowy Zespół 

Doradców w Bolesławcu 

doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją 

ul. Sierpnia 80 nr 17/203, 

59-700 Bolesławiec 

pzd.boleslawiec@dodr.pl 

tel./fax 75/732 69 17 

Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu. Powiatowy Zespół 

Doradców w Złotoryi 

doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją 

ul. Basztowa 12, 

59-500 Złotoryja 

pzd.zlotoryja@dodr.pl 

tel./fax 76/ 878 35 42 

Polski Związek Łowiecki  

Zarząd Okręgowy Wrocław 

prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu łowiectwa 

na terenach leśnych 

ul. Wodzisławska 10 b 

52-017 Wrocław 

zo.Wrocław@pzlow.pl 

71 3400858; 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo wzakresie rozwoju 

gospodarstw rolniczych, różnicowania 

ich działalności, pozyskiwania środków 

finansowych 

ul. Zwycięska 10; 53-033 Wrocław 

71 3399826; 

sekretariat@izbarolnicza

.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Oddział Dolnośląski 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

ul. Giełdowa 8 

52-438 Wrocław 
71 369 74 00 

Agencja Nieruchomości zarządzanie gruntami rolnymi własności ul. Mińska 60 Wrocław@anr.gov.pl 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Rolnych Oddział we Wrocławiu Skarbu Państwa 54-610 Wrocław tel. 71 356-39-00 

fax 71 357-90-97 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu 

zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

Matejki 5 

Wrocław 

50-333 
 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.p

l 

71-322-66-81 

GDDKiA oddział we Wrocławiu zarządzanie drogami publicznymi 
ul. Powstańców Śl. 186 

53-139 Wrocław 

sekretariat@Wrocław.gd

dkia.gov.pl 

71 334 73 00 

Polski Związek Wędkarski 

Okręg PZW Jelenia Góra 

organizacja wędkarstwa, rekreacji, 

sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, 

działania na rzecz ochrony przyrody i 

kształtowania etyki wędkarskiej 

Wańkowicza 13 

58-500 Jelenia Góra 

biuro@pzw.jgora.pl  

75 752 22 46 

 

 

1.8 Zespo l Lokalnej Wspo łpracy. 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Andrzej 

Ruszlewicz 
Planista regionalny RDOŚ we Wrocławiu aruszlewicz@rdos.wrocław.pl 

Barbara 

Pierzchniak 
Przedstawiciel RDOŚ RDOŚ we Wrocławiu bpierzchniak@rdos.wrocław.pl 

mailto:biuro@pzw.jgora.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Joanna 

Łaydanowicz 
Koordynator projektu 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

joanna.laydanowicz@ansee.pl 

Joanna Kaszewska-

Mejer 
Ekspert ds. botaniki 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

joanna.kaszewska@ansee.pl 

Tomasz 

Kokurewicz 

Ekspert ds. 

chiropterologii 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl 

Adam 

Rodziewicz 
Przedstawiciel Gminy Urząd Gminy Jeżów Sudecki rotour@poczta.onet.pl 

Marta Krisłata Przedstawiciel Gminy Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski marta.krislata@lwowekslaski.pl  

Lesław Krokosz Przedstawiciel Gminy Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski l.krokosz@lwowekslaski.pl 

Tomasz 

Jankowski 

Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Lwówek Śląski tomasz.jankowski@wrocław.lasy.gov.pl  

Ilona Mędrycka 
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Lwówek Śląski ilona.medrycka@wrocław.lasy.gov.pl  

Mirosław Kaszkur Przedstawiciel DIR 
Dolnośląska Izba Rolnicza  

Jelenia Góra 
mirek-kaszkur@wp.pl 

mailto:joanna.laydanowicz@ansee.pl
mailto:joanna.kaszewska@ansee.pl
mailto:tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl
mailto:rotour@poczta.onet.pl
mailto:marta.krislata@lwowekslaski.pl
mailto:l.krokosz@lwowekslaski.pl
mailto:tomasz.jankowski@wrocław.lasy.gov.pl
mailto:ilona.medrycka@wrocław.lasy.gov.pl
mailto:mirek-kaszkur@wp.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Beata Jońca Przedstawiciel firmy Tauron Ekoenergia sp. z o. o. beata.jonca@tauron-ekoenergia.pl  

Piotr Bednarz Przedstawiciel firmy Tauron Ekoenergia sp. z o. o. piotr.bednarz@tauron-ekoenergia.pl  

Wojciech 

Poczynek 
Wójt Gminy Urząd Gminy Stara Kamienica sekretariat@starakamienica.pl  

Agnieszka 

Łętkowska 

Zastępca Dyrektora 

DZPK 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych 

Oddział Jelenia Góra 

aletkowska@dzpk.pl 

Grażyna Góral  Przedstawiciel RDLP 
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 
grazyna.goral@Wrocław.lasy.gov.pl  

Małgorzata Walczak 
Przedstawiciel 

Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 

Izerskie 
biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl  

Marek Malinowski Przedstawiciel Fundacji 
Fundacja AGROENERGIA 

Gospodarstwo Rolne 

agroenergia@dip.pl 

dmn@dip.pl 

Zbigniew Bogacki 

Wiceprezes ZO ds. 

organizacyjno-

prawnych 

PZW - ZO Jelenia Góra goodmen11@wp.pl  

Edward Biliński Sołtys Sołectwo wsi Kromnów ed.izery@gmail.pl  

Izabela  

Sobala 
Przedstawiciel Nadleśnictwo Złotoryja izabela.sobala@wroclaw.lasy.gov.pl 

Łukasz Wolański 
Przedstawiciel Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Odział Lwówek Śląski 
lukasz.wolanski@dzmiuw.wroc.pl 

mailto:beata.jonca@tauron-ekoenergia.pl
mailto:piotr.bednarz@tauron-ekoenergia.pl
mailto:sekretariat@starakamienica.pl
mailto:aletkowska@dzpk.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl
mailto:agroenergia@dip.pl
mailto:dmn@dip.pl
mailto:goodmen11@wp.pl
mailto:ed.izery@gmail.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Marian  

Słowik  

Przedstawiciel Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Odział Lwówek Śląski 
marian.slowik@dzmiuw.wroc.pl 

Tomasz Kołodziej Przedstawiciel Urząd Miasta i Gminy Wleń inwestycje@wlen.pl 

Aneta Gieysztor Przedstawiciel Sołtys wsi Pokrzywnik aneta.gieysztor@op.pl 

Danuta Admiszyn Przedstawiciel Urząd Gminy i Miasta Lubomierz techniczny@lubomierz..pl 

Katarzyna Jurczak Przedstawiciel Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski k.jurczak@lwowekslaski.pl 

Maciej Matraj Przedstawiciel Ansee consulting Uniwersytet Wrocławski  maciej.matraj@wp.pl 

Mariusz Marek Przedstawiciel Gmina Stara Kamienica krrg@starakamienica.pl 

2 Etap II Opracowanie projektu Planu 
Moduł A 
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2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

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

Materiały 

publikowane 

Standardowy Formularz Danych 

dla OZW Ostoja nad Bobrem 

Wyjściowe dane 

występowania 

poszczególnych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków 

zwierząt w obszarze Natura 

2000 

Średnia PDF 

Kącki Z. (red.) 2003. Zagrożone 

gatunki naczyniowej flory 

Dolnego Śląska. Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”, Wrocław. 245 ss. 

Lista rzadkich i ginących 

gatunków roślin Dolnego 

Śląska wraz z kategoriami 

zagrożenia i opisem 

siedlisk 

Niska  

Zarzycki K., Mirek Z., 2006, Red 

list of plants and fungi in Poland. 

Czerwona lista roślin i grzybów 

Polski. Instytut Botaniki im. W. 

Szafera PAN. Kraków. 

Lista zagrożonych 

gatunków roślin w Polsce 
Niska  

Malkiewicz A., Smolis A., Kadej 

M., Tarnawski D., Stelmarczyk 

R., Zając K., Masłowski J., Matraj 

M. 2009. Nowe dane o 

rozmieszczeniu modraszków z 

rodzaju Phengaris (=Maculinea) 

(Lepidoptera: Lycaenidae) w 

dolnośląskiej części Sudetów i 

Przedgórza Sudeckiego. Przyroda 

Podsumowanie wiedzy na 

temat występowania 

modraszków z rodzaju 

Phengaris na Dolnym 

Śląsku. Spis stanowisk 

znanych autorom – stan na 

2009 r. 

Przydatne przy ocenie 

ogólnego stanu populacji 

na Dolnym Śląsku. 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Sudetów, 12: 61-74. 

Sielezniew M. 2012. Modraszek 

nausitous Phengaris (Maculinea) 

nausithous (1061) i modraszek 

telejus Phengaris (Maculinea) 

teleius (1059) w: Monitoring 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. 

Ocena stanu populacji i 

siedlisk modraszków w 

Polsce. 

Przydatna 

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

a/default.asp?nazwa=wyniki_s

zczegolowe_2009_2011_zwier

zeta&je=pl 

Warecki A. 2010. Motyle dzienne 

Polski. Atlas bionomii. 

Wydawnictwo Koliber. 

Dokładny opis biologii 

wszystkich gatunków 

motyli dziennych 

występujących w Polsce. 

Przydatna  

Błachuta J., Witkowski A., 

Kusznierz J. 1994. Ichtiofauna 

dorzecza Bobru. Acta Univ. 

Wratisl., Prace Zool., 26, 133–187 

Przedstawiono informacje 

na temat składu 

jakościowego i ilościowego 

ichtiofauny całego 

dorzecza rzeki Bóbr 

Przydatna  

Gubańska A., Szkudlarek R., 

Paszkiewicz R. 2002. Zimowe 

spisy nietoperzy w południowo-

zachodniej Polsce w latach 1993-

Podsumowanie wyników 

wieloletnich badań 
Średnia  PDF 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

1999. Nietoperze 3 (1): 137-153.  

Haitlinger R. 1976. Nietoperze 

Dolnego Śląska. Prz. Zool. 20 (1): 

124-134. 

Wstępne wyniki badań 
Niska PDF 

Kepel A. 2008. 1324 Nocek duży 

Myotis myotis (Borkhausen, 

1797). [W:]: „Monitoring 

gatunkówi siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Metodyka monitoringu – 

Przewodniki metodyczne”. GIOŚ. 

[www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/pr

zewodnik_metodyczny_myotis_m

yotis.pdf] 

Poradnik ochrony gatunku 

 
Średnia PDF 

Pucek Z., Raczyński J. (red.). 

1983. Atlas rozmieszczenia 

ssaków w Polsce. Tom I i II. 

PWN, Warszawa.  

Dane w większości 

archiwalne 
Niska PDF 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., 

Hebda G., Gottfried T., Cieślak 

M., Mika A., Ruszlewicz A. 2002. 

Atlas rozmieszczenia nietoperzy 

w południowo-zachodniej Polsce 

Prezentacja wyników 

wieloletnich badań, 

dotyczących zimowania 

nietoperzy w zimowiskach 

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

– stanowiska zimowe z lat 1982-

2002. Nietoperze 3 (2): 197-235. 

w południowo-zachodniej 

Polsce 

Cieślak M., Furmankiewicz J., 

Górniak J., Paszkiewicz R., 

Szkudlarek R., Zając K. 1999. 

Ochrona największej na Dolnym 

Śląsku kolonii nocka dużego. In: 

Materiały konferencyjne, XIII 

Ogólnopolska Konferencja 

Chiropterologiczna, Błażejewko, 

5 – 7 XI 1999. PTOP Salamandra, 

Poznań. 14. 

Wstępne informacje na 

temat rozrodczej koloni 

nocka dużego we Wleniu  

 

Niska PDF 

Furmankiewicz J., Zając K. 1999. 

Ochrona największej na Dolnym 

Śląsku kolonii nocka dużego 

Myotis myotis (Borkhausen, 

1797). Przyr. Sudet. Zach., Jelenia 

Góra. 2: 89-92. 

Wstępne informacje na 

temat rozrodczej koloni 

nocka dużego we Wleniu  

 

Niska PDF 

Ciechanowski, M., Gottfried, I., 

Szkudlarek, R. 2012. Nietoperze 

str. 246 – 362, w: Przewodniki 

metodyczne dla gatunków i 

siedlisk przyrodniczych. Część 

trzecia. Gatunki zwierząt – Płazy i 

ssaki. IOP, PAN, Kraków, 2012. 

362 ss.  

Poradnik ochrony trzech 

gatunków nietoperzy 
Wysoka PDF 

Cierlik G., Makomaska- Metodyka monitoringu Wysoka PDF 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Juchiewicz M., Mróz W., 

Perzanowska J., Król W., Baran 

P., Zięcik A. 2012. Opracowanie 

tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i 

siedlisk przyrodniczych. zadanie 

realizowane w ramach szóstego 

etapu pracy pt. „Monitoring 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000 – faza trzecia”.  

Gatunki zwierząt – Motyle i 

chrząszcze.  

Gatunki zwierząt – Ryby i minogi. 

Gatunki zwierząt – Płazy i ssaki. 

Typy siedlisk przyrodniczych 

gatunków zwierząt i 

siedlisk przyrodniczych w 

polskiej sieci Natura 2000 

Mróz W. (red.) 2010. Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część I. 

GIOŚ, Warszawa. 

Metodyka monitoringu 

siedlisk przyrodniczych w 

polskiej sieci Natura 2000 

Wysoka PDF 

Makomaska-Juchiewicz M., Bonk 

M., Drobniak Sz., Guzik M., 

Klimaszewski K., Majtyka T., 

Mazgajska M., Ogielska M., 

Rybacki M., Smółka M. 2011. 

PŁAZY. Założenia ogólne 

Metodyka monitoringu 

gatunków płazów w 

polskiej sieci Natura 2000 

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

monitoringu płazów 2010. 

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 

2010. Monitoring gatunków 

zwierząt. Przewodnik 

metodyczny. Część I.  

GIOŚ , Warszawa. 

Metodyka monitoringu 

gatunków płazów w 

polskiej sieci Natura 2000 

Wysoka PDF 

 Reczyńska K. 2008. 

Rozmieszczenie i stan zachowania 

siedlisk 

przyrodniczych projektowanego 

obszaru Natura 2000 Ostoja nad 

Bobrem. Acta Botanica Silesiaca 

3: 59-81. 

Wyniki badań siedlisk 

przyrodniczych w Dolinie 

Bobru 

Wysoka PDF 

 Fric Z., Wahlberg N., Pech P., 

Zrzavỳ J. 2007. Systematic 

Entomology, 32, 558–567 

Informacja na temat 

decyzji taksonomicznych 

dla modraszków 

Przydatna PDF 

 Gottfried I. 2012 Mopek 

Barbastella barbastellus w 

Makomska – Juchiewicz M., 

Baran P. (red) Monitoring 

gatunków zwierząt, Przewodnik 

metodyczny. Część III, GIOŚ, 

Warszawa, s. 604 – 633. 

Metodyka monitoringu 

gatunku 
Wysoka PDF 

Materiały 

niepublikowane 
Powszechna inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007 

Rozmieszczenie gatunków 

i siedlisk przyrodniczych w 

obszarze Natura 2000 

Przydatna Warstwa shape 

Inwentaryzacja przyrodnicza Rozmieszczenie gatunków Przydatna Warstwa shape 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

prowadzona przez Wojewódzki 

Zespół Specjalistów, 2006 

i siedlisk przyrodniczych w 

obszarze Natura 2000 

Świerkosz K. (red.). 2006. 

Opracowanie rozmieszczenia 

siedlisk przyrodniczych Natura 

2000 w 44 proponowanych 

Specjalnych Obszarach Ochrony 

na terenie województwa 

dolnośląskiego- raport zbiorczy 

Rozmieszczenie siedlisk 

przyrodniczych w obszarze 

Natura 2000 

Przydatna Warstwa shape, Word 

Plany/programy/stra

tegie/projekty 
Plan Ochrony Parku 

Krajobrazowego Doliny Bobru i 

Jego Otuliny 

Rozmieszczenie 

chronionych gatunków 

roślin i zwierząt na terenie 

PK Dolina Bobru 

Niska Word, JPG 

Plan urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Lwówek Śląski  

Planowane działania 

gospodarki leśnej 

realizowanej na terenie 

Lasów Państwowych. 

Wysoka PDF 

Plan urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Złotoryja  

Planowane działania 

gospodarki leśnej 

realizowanej na terenie 

Lasów Państwowych. 

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

IOP PAN. 2012. Sprawozdanie z 

realizacji dziesiątego etapu prac 

nad opracowaniem tekstów 

przewodników metodycznych dla 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Tom III. Cz.1 

Przedstawienie metodyki 

monitoringu dla 

poszczególnych gatunków. 

Przydatna PDF 

„Ocena stanu zachowania 

gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym 

kontynentalnym. Bezkręgowce” 

Projekty raportów do Komisji 

Europejskiej. Monitoring 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000.” 2009. 

Podsumowanie stanu 

zachowania populacji i 

siedliska modraszka 

telejusa i modraszka 

nausitousa 

Przydatna 

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

a/pdf/ocena_stanu_zachowania

_gatunkow_zwierzat_con.pdf 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 

2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia 

przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych 

na Dolnym Śląsku. Wrocław. 86 

pp. 

Synteza danych 

publikowanych i 

niepublikowanych 

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

Raporty -    

Opinie Informacje i konsultacje ze 

specjalistą w zakresie siedlisk 

leśnych Mariusz Miotke 

Opinie na temat zapisów 

PUL i stanu zachowania 

siedlisk leśnych 

Wysoka 
Informacje ustne i w formie e-

mail 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy)  

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 

1999. Sprawozdanie z letniej 

inwentaryzacji nietoperzy 

przeprowadzonej na terenie 

gminyWleń. Arch. Urz. Wojew., 

Jelenia Góra. Msc. 

Sprawozdanie zawierające 

wstępne wyniki obserwacji  

 

Niska Manuskrypt 

 

INWENTARYZACJE 

PRZYRODNICZA 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO.  

Inwentaryzacja 

przyrodnicza zawierająca 

informacje m.in. o 

chiropterofaunie gmin 

Niska Manuskrypt 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Informacje uzyskane od Kamili 

Reczyńskiej wykonującej 

monitoring płatu muraw 6210 w 

Ostoi nad Bobrem 

Informacje na temat stanu 

siedliska w 2012 r. i w 

latach poprzednich 

Wysoka 
Informacje przekazane w 

formie e-mail  
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2.2 Ogo lna charakterystyka obszaru 

Położenie 
Obszar - zajmujący według SDF powierzchnię 15 373 ha - położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar leży w województwie dolnośląskim, na terenie powiatów: lwóweckiego (gmina Lubomierz, Lwówek Śląski i Wleń), 

jeleniogórskiego (gmina Stara Kamienica i Jeżów Sudecki), a także złotoryjskiego (gmina Świerzawa i Pielgrzymka). 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (według Kondrackiego), położenie ostoi przedstawia się następująco: 

 Prowincja: Masyw Czeski (33), 

 Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332), 

 Makroregion: Pogórze Zachodniosudeckie (332.2), 

 Mezoregion: Pogórze Kaczawskie (332.27) – część północno-wschodnia, 

 Mezoregion: Pogórze Izerskie (332.26) – część zachodnia, 

 Makroregion: Sudety Zachodnie (332.3) 

 Mezoregion Góry Kaczawskie (332.35) – część południowo-wschodnia. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (według Tramplera i in.) obszar należy do Krainy Sudeckiej (VII), Dzielnicy: Sudetów Zachodnich 

(VII.1) i Sudetów Środkowych (VII.2). 

Według jednostek podziału geobotanicznego, charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej (według Matuszkiewicza) ostoja należy do 

Państwa: Holarktyka, Obszaru: Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, Prowincji: Subatlantyckiej Górskiej, Podprowincji Hercyńsko-

Czeskiej, Działu Sudeckiego (G.), Krainy Sudetów (G.1) Podkrainy Zachodniosudeckiej (G.1a.).  

 

Geologia, rzeźba terenu 

Ostoja nad Bobrem leży w obrębie trzech dużych jednostek geologicznych: krystaliniku karkonosko-izerskiego, metamorfiku kaczawskiego i 

niecce północnosudeckiej (Stupnicka 1989). Utwory krystaliniku karkonosko-izerskiego budują zachodnią część ostoi i są to gnejsy, 

granitognejsy oraz przedwaryscyjskie granitoidy, z wąskimi pasmami serii łupkowych. Do tych ostatnich zalicza się m.in. Pasmo Pilchowic, w 

którym łupkom towarzyszą soczewy wapieni krystalicznych (Staffa 2003). Wschodnia część ostoi to przede wszystkim utwory metamorfiku 

kaczawskiego, w skład którego wchodzą łupki wieku kambr-ordowik, w obrębie których występują skały eruptywne (Śnigucki 2005). 

Najbardziej północny fragment Ostoi stanowi część niecki północnosudeckiej. Formują ją utwory od karbonu po górną kredę, w skład których 

wchodzą zlepieńce i piaskowce z wkładkami mułowców i iłowców (Stupnicka 1989, Śnigucki 2005). Sama Dolina Bobru została wyrzeźbiona 

w triasowych oraz kredowych piaskowcach i wypełniona osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi. Obiekty, zarówno o charakterze naturalnym 

(pojedyncze skały i grupy skalne), jak i odsłonięcia powstałe wskutek eksploatacji surowców skalnych, m.in. wapienia, piaskowca, bazaltu i 
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melafiru przedstawiają bogactwo geologiczne tych terenów (Czarnecka, Janiec 2003; Reczyńska 2008). 

 

Gleby 

Na terenie ostoi wyróżnia się gleby powstałe ze skał magmowych i metamorficznych oraz gleby powstałe ze skał okruchowych i 

scementowanych. Gleby te zaliczane są do trzech działów: gleby autogeniczne, semihydrogeniczne oraz napływowe. Wśród gleb 

autogenicznych, na badanym obszarze wytworzyły się gleby brunatne kwaśne i gleby płowe. Z kolei gleby semihydrogeniczne reprezentowane 

są przez czarne ziemie. Na terenie ostoi zdecydowanie dominują gleby brunatne kwaśne i czarne ziemie. Wzdłuż rzeki Bóbr wytworzyły się 

natomiast mady rzeczne (Reczyńska 2008) 

 

Klimat 

Według regionalizacji klimatycznej, Dolina Bobru zaliczana jest do jeleniogórskiego regionu klimatycznego, w obrębie piętra umiarkowanie 

ciepłego (Schmuck 1960; Woś 1999). Średnia roczna temperatura roku wynosi na omawianym obszarze 7,0 - 8,0 ºC (Piasecki 1997). Roczna 

suma opadów atmosferycznych waha się od 600 do 700 mm (Bac-Bronowicz 1997). Okres wegetacyjny w granicach ostoi trwa przeciętnie 210 

dni (Staffa 2002; Reczyńska 2008). 

 

 

Wody powierzchniowe 

Teren Ostoi nad Bobrem stanowi przełomowa dolina rzeki Bóbr na odcinku od Siedlęcina (4 km na N od Jeleniej Góry) do okolic Lwówka 

Śląskiego. Dolina Bobru w górach nie przekracza 1 km, a na pogórzu, powyżej Bolesławca, rozszerza się do 2,3 km. Dlatego też, gwałtowne i 

długotrwałe opady, układ sieci rzecznej oraz duże spadki, przyczyniają się do powstania wezbrań w kotlinach, przez które przepływa rzeka 

(Czarnecka, Janiec 2003). Spośród dopływów Bobru do najzasobniejszych w wodę należą Sobótka i Jamna. Największe spadki bezwzględne 

posiadają cieki spływające z Wysoczyzny Rybnicy do Jeziora Wrzeszczyńskiego (Śnigucki 2005). Na Bobrze znajduje się kilka zbiorników 

retencyjnych z czego w granicach ostoi położony jest Zbiornik Pilchowicki (Czarnecka, Janiec 2003; Reczyńska 20008). 

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Obszar Ostoja nad Bobrem pokrywa się w dużej części z terenami Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliną. Znajduje się tu również 

Rezerwat Góra Zamkowa. Po wschodniej stronie ostoja częściowo pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Ostrzyca 

Proboszczowicka, gdzie znajdują się Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk Ostrzyca Proboszczowicka PLH020042 i Rezerwat Ostrzyca 

Proboszczowicka (około 300 m od PLH020042 Ostoi Nad Bobrem). Na południowym wschodzie graniczy z SOO siedlisk Góra Wapienna 

PLH020095 (około 800 m), od wschodu z SOO siedlisk Góry i Pogórze KaczawskiePLH020037 (około 1400 m). Na północy graniczy z 
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niewielkim obszarem SOO siedlisk Panieńskie Skały PLH020009 (około 40 m). 

 

Korytarze ekologiczne 

Według Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA, cały teren ostoi stanowi bardzo istotny międzynarodowy obszar węzłowy, który łączy 

ważne międzynarodowe i krajowe korytarze ekologiczne między innymi Sudety z Borami Dolnośląskimi. 

 

Struktura krajobrazu 

Krajobraz ostoi obejmuje dolinę rzeki Bóbr wraz z otaczającymi je wzgórzami o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej Liczne doliny 

bocznych dopływów tworzą głębokie jary będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W pokryciu terenu dominuje mozaika lasów 

oraz łąk i pastwisk. 

 

 

2.3 Struktura własnos ci i uz ytkowania grunto w 

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

Lasy Ogólnie 7818,242 50,86 

Pastwiska trwałe Ogólnie 6978,812 45,40 

Sady Ogólnie 264,357 1,72 

Grunty zabudowane Ogólnie 311,574 2,03 

 

 

 

2.4 Zagospodarowanie terenu i działalnos c  człowieka 

 
Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy Lasy Państwowe brak brak 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy komunalne brak brak 

Lasy prywatne brak brak 

Sady  
- 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 9/5 

pow. 1,47 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 

wariant 2.9 

Trwałe użytki zielone  Własność prywatna Obręb: Marczów, dz. ew. nr: dz.  10 

pow. 0,37 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 108/1 

pow. 0,15 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 108/2 

pow. 0,40 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 11/5 

pow. 5,62 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Bystrzyca, dz. ew. nr: 118/2 

pow. 0,42 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 125/1 

pow. 13,95 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 126 

pow. 14,54 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 5.7 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 127 

pow. 0,70 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 130 

pow. 11,67 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 131/1 

pow. 10,73 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 131/3 

pow. 3,54 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 132 

pow. 2,46 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Bystrzyca, dz. ew. nr: 133/1 

pow. 0,60 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 137 

pow. 0,83 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 138 

pow. 0,56 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 139 

pow. 7,62 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 14/1 

pow. 5,24 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 143 

pow. 1,16 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 144/5 

pow. 0,38 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 15 

pow. 6,41 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 15/1 

pow. 3,65 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Barcinek, dz. ew. nr: 16/1 

pow. 0,54 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Radomice, dz. ew. nr: 162 

pow. 0,48 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 1795/2 

pow. 0,32 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 1796/13 

pow. 0,35 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 1796/15 

pow. 1,81 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 1796/4 

pow. 0,62 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 1796/8 

pow. 0,33 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Radomice, dz. ew. nr: 186/1 

pow. 1,06 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Radomice, dz. ew. nr: 186/5 

pow. 5,57 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 19 

pow. 1,39 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Strzyżowiec, dz. ew. nr: 191 

pow. 1,50 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 192 

pow. 0,49 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 194 

pow. 13,30 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Strzyżowiec, dz. ew. nr: 199 

pow. 1,63 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 199/2 

pow. 4,14 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 2 

pow. 8,50 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 204 

pow. 0,34 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Strzyżowiec, dz. ew. nr: 204/2 

pow. 1,21 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 211 

pow. 15,24 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 214 

pow. 7,02 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 217 

pow. 2,11 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pilchowice, dz. ew. nr: 218/10 

pow. 1,48 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 219 

pow. 8,48 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Barcinek, dz. ew. nr: 222 

pow. 0,38 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Wojciechów, dz. ew. nr: 242/7 

pow. 1,80 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Wojciechów, dz. ew. nr: 246/12 

pow. 1,19 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 26/1 

pow. 1,60 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Mojesz, dz. ew. nr: 272/1 

pow. 0,83 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Dębowy Gaj, dz. ew. nr: 281/2 

pow. 2,52 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 29 

pow. 0,97 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Dębowy Gaj, dz. ew. nr: 293/7 

pow. 28,84 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Siedlęcin, dz. ew. nr: 3 

pow. 3,84 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Dębowy Gaj, dz. ew. nr: 311/2 

pow. 23,04 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 315 

pow. 1,72 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Dębowy Gaj, dz. ew. nr: 317/2 

pow. 8,97 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 33 

pow. 1,05 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 33/1 

pow. 5,94 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 33/7 

pow. 9,89 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 33/8 

pow. 2,08 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Radomice, dz. ew. nr: 334/5 

pow. 0,35 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Radomice, dz. ew. nr: 335 

pow. 0,43 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Radomice, dz. ew. nr: 338/2 

pow. 0,30 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 34/1 

pow. 18,61 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Mojesz, dz. ew. nr: 343/1 

pow. 0,27 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 5.7 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 35/1 

pow. 1,13 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 35/1 

pow. 1,37 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 35/10 

pow. 5,87 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 35/2 

pow. 1,65 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 35/3 

pow. 4,64 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 35/4 

pow. 3,11 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 35/9 

pow. 9,35 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Mojesz, dz. ew. nr: 354 

pow. 1,67 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Mojesz, dz. ew. nr: 356 

pow. 1,24 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 37 

pow. 0,13 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Golejów, dz. ew. nr: 374/4 

pow. 4,25 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 38/3 

pow. 1,17 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 4/1 

pow. 1,27 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wleń, dz. ew. nr: 4/28 

pow. 24,51 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Mojesz, dz. ew. nr: 409/1 

pow. 5,50 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 42/2 

pow. 2,25 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 44 

pow. 0,29 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 44/3 

pow. 3,72 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 45 

pow. 0,75 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 46/9 

pow. 2,26 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 49 

pow. 2,33 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pławna, dz. Ew. nr: 49/3 

pow. 9,70 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 51/1 

pow. 1,70 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Dłużec, dz. ew. nr: 513/4 

pow. 0,96 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 52/2 

pow. 1,23 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 55 

pow. 0,20 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Nielestno, dz. ew. nr: 58 

pow. 0,19 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 6 

pow. 1,12 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Pilchowice, dz. ew. nr: 60 

pow. 2,30 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 67 

pow. 0,37 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 68 

pow. 1,14 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 7 

pow. 7,96 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 71 

pow. 0,17 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 71 

pow. 1,47 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 168 

pow. 0,04 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 72 

pow. 1,67 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 770/6 

pow. 1,14 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 770/8 

pow. 0,20 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.3 

Obręb: Płóczki Górne, dz. ew. nr: 780/1 

pow. 1,27 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 84/1 

pow. 4,10 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.4 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 87 

pow. 2,05 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 90/1 

pow. 2,10 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 93/2 

pow. 3,68 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 94/2 

pow. 4,53 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Klecza, dz. ew. nr: 97/2 

pow. 1,21 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 98/8 

pow. 0,53 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 99 

pow. 0,57 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 3.1 

Wody - brak brak 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
- 

brak brak 

Inne Własność prywatna Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 100/2 

pow. 10,92 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Bystrzyca, dz. ew. nr: 103/1 

pow. 4,61 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Chmielno, dz. ew. nr: 1120/227 

pow. 24,20 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 121/2 

pow. 2,80 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 127 

pow. 2,66 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 128 

pow. 1,89 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 129 

pow. 4,48 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 127 

pow. 2,66 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 128 

pow. 1,89 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 129 

pow. 4,48 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 138 

pow. 0,16 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Łupki, dz. ew. nr: 167 

pow. 3,22 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Pławna, dz. ew. nr: 1721/6 

pow. 15,59 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Wleń, dz. ew. nr: 22/9 

pow. 62,00 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Wojciechów, dz. ew. nr: 246/17 

pow. 0,57 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 262/1 

pow. 9,56 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 266/3 

pow. 5,73 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 270/1 

pow. 0,43 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 270/3 

pow. 0,42 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 272/7 

pow. 16,08 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 276 

pow. 11,27 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 280 

pow. 0,93 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 296/2 

pow. 6,99 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 304 

pow. 0,25 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 275 

pow. 0,04 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 305 

pow. 15,48 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Maciejowiec, dz. ew. nr: 308 

pow. 6,41 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Pasiecznik, dz. ew. nr: 308/25 

pow. 22,27 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Pasiecznik, dz. ew. nr: 308/27 

pow. 10,94 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Pasiecznik, dz. ew. nr: 308/28 

pow. 2,47 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Wleń, dz. ew. nr: 311 

pow. 3,79 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Wleń, dz. ew. nr: 312 

pow. 1,46 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Wleń, dz. ew. nr: 329 

pow. 97,08 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Tarczyn, dz. ew. nr: 42 

pow. 3,65 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 450 

pow. 2,19 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Bystrzyca, dz. ew. nr: 72 

pow. 2,43 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Bystrzyca, dz. ew. nr: 73 

pow. 2,43 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 732/4 

pow. 1,07 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 770/4 

pow. 0,80 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 770/7 

pow. 0,52 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 798/1 

pow. 0,72 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 80/1 

pow. 4,01 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Marczów, dz. ew. nr: 802/7 

pow. 0,61 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. nr: 81/1 

pow. 6,87 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.2 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 9/1 

pow. 7,13 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 9/2 

pow. 7,88 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Wrzeszczyn, dz. ew. nr: 9/4 

pow. 8,16 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 2.1 

Obręb: Bystrzyca, dz. ew. nr: 96/1 

pow. 6,82 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 

Obręb: Bystrzyca, dz. ew. nr: 98/1 

pow. 2,96 

Program rolnośrodowiskowy 2007 – 2013 
wariant 8.3 
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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 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

UCHWAŁA NR XIII/113/11 
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU 

ŚLĄSKIM 
z dnia 27 października 2011 r. 
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 
 przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta 

Lwówek Śląski 

R 
tereny rolnicze; 
dopuszcza się: 

drogi gospodarcze, sieci i obiekty 

infrastruktury technicznej, 

prowadzenie utwardzonych dróg 

dojazdowych lokalizację 

zbiorników i cieków wodnych, 

zalesianie gruntów w oparciu o 

plany urządzania lasów; 

6510 
{4b72fdf4-3e50-48cf-9aa6-

68643e062103} 
Dz. ew. nr: 451/2, 451/4 

obręb Lwówek Śląski 4 

Istniejący zapis w mpzp: 
Na obszarze planu, w 

granicach określonych 

na rysunku planu, 

występuje obszar Natura 

2000 – Specjalny 

Obszar Ochrony "Ostoja 

nad Bobrem" 

PLH020054, dla którego 

obowiązują ustalenia 

wynikające z przepisów 

odrębnych. 
Zakazuje się 

realizowania 

przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco 

oddziaływać na 

środowisko oraz 

mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać 

na środowisko, za 

wyjątkiem tych które 

uzyskają decyzję o 

środowiskowych 
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uwarunkowaniach. 
 
Biorąc pod uwagę zapis 

w mpzp, że dla obszaru 

Natura 2000 obowiązują 

ustalenia wynikające z 

przepisów odrębnych 

należy uznać, że przy 

decyzji o przeznaczeniu 

terenu zostaną 

uwzględnione zapisy 

zawarte z Planie Zadań 

Ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja nad 

Bobrem. W dokumencie 

tym zawarto informacje 

o występowaniu 

siedliska oraz wskazano 

zagrożenie ze strony 

mpzp, natomiast w 

działaniach ochronnych 

zaproponowano zapis o 

zachowaniu siedliska.  
 
Brak konieczności 

zmiany mpzp. 
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Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Łupki 

U3 
Tereny zabudowy usługowej – 

projektowane 
Funkcja podstawowa: urządzenia i 

obiekty usługowe: rybaczówka, 

pola namiotowe. Funkcje 

dopuszczalne: sport i rekreacja, 

zieleń urządzona, obiekty i sieci 

infrastruktury technicznej. 

6510  

{cfb822a2-1bcb-4257-a1fa-

415494709691} 

Dz. ew. nr 233/5, 233/6 

obręb Łupki 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Zmienić sposób 

użytkowania z U3 na R- 

trwałe użytki zielone 
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bez funkcji 

uzupełniających. 

Uzasadnienie: 

zinwentaryzowane łąki 

6510 na działkach nr 

233/5, 233/6 (obręb 

Łupki) mają stan 

zachowania FV i są 

jednymi z cenniejszych 

w całej Ostoi nad 

Bobrem 
RM 

Tereny zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych,  
hodowlanych i ogrodniczych 

Funkcje dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa, obiekty produkcyjne, 

komunikacji, rekreacja,  
zieleń urządzona, obiekty 

infrastruktury technicznej. 

6510 
{cfb822a2-1bcb-4257-a1fa-

415494709691} 
Dz. ew. nr 237/6 obręb 

Łupki 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 
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Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Zmienić sposób 

użytkowania z U3 na R- 

trwałe użytki zielone. 

Uzasadnienie: 

zinwentaryzowane łąki 

6510 na działce nr 

237/6 (obręb Łupki) 

mają stan zachowania 

FV i są jednymi z 

cenniejszych w całej 

Ostoi nad Bobrem 

Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Klecza 

MN2 
tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – projektowane. 

Funkcje dopuszczalne: zabudowa 

usługowa na max 30% 

powierzchni terenu, rekreacja, 

zieleń urządzona, obiekty i sieci 

infrastruktury techniczne 

6510 
{29d33f23-3aa5-4987-

9220-128fef61ba84} 
Dz. ew. nr 113/3, 114/1 

obręb Klecza 

 
6510 

{e4f76fca-7fe4-46e1-a402-

d423ab5fd715} 

Dz. ew. nr 190/7 obręb 

Klecza 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 
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Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 

 
Zamieścić w mpzp 

informację o 

występowaniu siedliska 

przyrodniczego w 

postaci łąk świeżych 

6510 na działkach nr 

113/3, 114/1, 190/7 

(obręb Klecza) 
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Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Strzyżowiec 

MN2 
tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – projektowane. 

Funkcje dopuszczalne: zabudowa 

usługowa, rekreacja, zieleń 

urządzona, obiekty i sieci  
infrastruktury techniczne 

6510 
{7048a9d2-954d-42f9-

82c7-4302bae5474a} 
Dz. ew. nr 189, 188 obręb 

Strzyżowiec 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
Zamieścić informację o 

występowaniu siedliska 

przyrodniczegow 

postaci łąk świeżych 
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6510 na działkach nr 

189, 188 (obręb 

Strzyżowiec) 

R 
Tereny rolnicze  

Funkcje dopuszczalne:  
Stawy rybno – rekreacyjne i 

zbiorniki małej retencji. 

Zadrzewienia i zakrzewienia. 

Zalesienia nieużytków. Obiekty i 

sieci infrastruktury technicznej 

6510 
{b1a4b65d-63de-479b-

a9a9-8868c6effaaf} 
Dz. ew. nr 339, 337 obręb 

Strzyżowiec 
 

6510 
{945feac2-343c-4419-a10b-

863c8fce8987} 
Dz. ew. nr 329/7 obręb 

Strzyżowiec 
 

6510 
{64d2dd41-5a23-4ea1-

8864-728e075480e0}  

Dz. ew. nr 324/3, 318/2, 

317, 311/4, 313/1, 319/3, 

319/2 obręb Strzyżowiec 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 
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Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Konieczna zmiana w 

mpzp: Zmienić zapis na 

R – pozostawienie jako 

trwałe użytki zielone 

(Dz. ew. nr 339, 337, 

329/7, 324/3, 318/2, 

317, 311/4, 313/1, 

319/3, 319/2 obręb 

Strzyżowiec) 

Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Radomice 

R 
Tereny rolnicze  

Funkcje dopuszczalne:  
Stawy rybno – rekreacyjne i 

zbiorniki małej retencji. 

Zadrzewienia i zakrzewienia. 

Zalesienia nieużytków. Obiekty i 

sieci infrastruktury technicznej 

6510 
{0d4d65d6-ec67-416a-

afbd-db07b2e1a5ff} 
Dz. ew. nr 271/2 obręb 

Radomice 
 

6510 
{b8615b33-9799-43d1-

8387-c76d5464f7c8} 
Dz. ew. nr 306 obręb 

Radomice 
 

6510 
{68001632-1ba8-437c-

84b9-3259a51bf66a} 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
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Dz. ew. nr 252, 232/7, 

254/7, 254/8 obręb 

Radomice 
 

6510 
{17f5b80b-9f00-4c50-b6eb-

b4942312ca4e} 
Dz. ew. nr 85/8, 85/7, 98/7, 

90/1, 136, 144/1, 148/2 

obręb Radomice 
 

6510  
{fa6a27fd-d7b2-419b-b360-

874ce76f1652}  
dz. ew. nr: 

179, 176, 186/4, 186/5, 

186/1, 189obręb Radomice 

Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Zmienić zapis na R – 

pozostawienie jako 

trwałe użytki zielone 

(Dz. ew. nr 271/2, 306, 

252, 232/7, 254/7, 

254/8, 85/8, 85/7, 98/7, 

90/1, 136, 144/1, 148/2 

179, 176, 186/4, 186/5, 

186/1, 

189obrębRadomice) 

Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

R 
Tereny rolnicze  

Funkcje dopuszczalne:  
Stawy rybno – rekreacyjne i 

zbiorniki małej retencji. 

Zadrzewienia i zakrzewienia. 

Zalesienia nieużytków. Obiekty i 

sieci infrastruktury technicznej 

6510 
{a95a2050-9688-4e5a-

b775-065b7999c2c7} 
dz. ew. nr 201/2, 201/1 

obręb Pilchowice 

 

 
6510 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

66 

 

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Pilchowice 

{471efb26-ac2f-4aa7-a84b-

bd825a02719d} 

dz. ew. nr 
153, 157/5, 157/6 obręb 

Pilchowice 
 

6510 
{ef1f90d2-2a97-4dd0-b70f-

7d8651008030}dz. ew. nr: 
113/2, 118/7, 118/8, 115, 

116/2, 114/1, 109/1obręb 

Pilchowice 
 

6510  

{fa6a27fd-d7b2-419b-b360-

874ce76f1652} 
351/75 obręb Pilchowice 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Zmienić zapis na R – 

pozostawienie jako 

trwałe użytki zielone 

(Działki ew. nr 201/2, 

201/1, 153, 157/5, 

157/6, 113/2, 118/7, 

118/8, 115, 116/2, 114/1, 

109/1, 351/75 obręb 

Pilchowice) 
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MN2 
tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – projektowane 
Funkcje dopuszczalne: zabudowa 

usługowa , rekreacja, zieleń 

urządzona, obiekty i sieci  
infrastruktury technicznej. 

6510 
{78f6e142-f941-434e-9696-

6e5d2bc88550} 
dz. ew. nr: 80/2 obręb 

Pilchowice 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Zamieścić informację o 

występowaniu siedliska 

przyrodniczegow 
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postaci łąk świeżych 

6510 na działce nr 80/2 

(obręb Pilchowice) 

R 
Tereny rolnicze  

Funkcje dopuszczalne:  
Stawy rybno – rekreacyjne i 

zbiorniki małej retencji. 

Zadrzewienia i zakrzewienia. 

Zalesienia nieużytków. Obiekty i 

sieci infrastruktury technicznej  

 
6510 

{c9758962-b232-4d7d-

8f0d-b0d749df8491} 

Dz. ew. nr 198/3 obręb 

Pilchowice 

 
6510 

{8058dfe2-203d-4d39-af26-

946ccc737190} 
Dz. ew. nr 219/1,219/3, 

63/2 obręb Pilchowice 

 
6179  

{abc9dc9b-624b-4c93-

8662-995f8b53fadb}  
Dz. ew. nr 364/77 obręb 

Pilchowice 
 

6179 
{7c3ebcc2-ff5f-4960-8119-

2ba33bd4af87} 
Dz. ew. nr 63/2, 219/1, 

219/3 obręb Pilchowice 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 
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6179 

{37a4922d-ca21-40e4-

88b9-99beb5b87eb3} 
Dz. ew. nr 54/1, 54/3, 58/3 

obręb Pilchowice 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Konieczna zmiana w 

mpzp: Zmienić zapis na 

R – pozostawienie jako 

trwałe użytki zielone 

(Dz. ew. nr 198/3, nr 

219/1,219/3, 63/2, 

364/77, 63/2, 219/1, 

219/3, 54/1, 54/3, 58/3 

obręb Pilchowice) 

Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń 

Uk 
Tereny zabudowy usługowej  
Funkcje dopuszczalne: zieleń 

urządzona, obiekty i sieci 

infrastruktury  
technicznej. 

Dopuszcza się przebudowę 

nawierzchni placów przed 

obiektami i wprowadzenie 

rozwiązań, służących  
oświetleniu obiektów 

1324  
{43618978-4c71-40c2-

9350-01efbc19d867}  
Dz. ew. nr 95 obręb 2 Wleń 

Istniejący zapis w mpzp: 
Wszelkie zamierzenia 

budowlane, które 

mogłyby przyczynić się 

do pogorszenia stanu 

środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą 

wcześniejszego 

uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i opinii 

organów ochrony 

środowiska oraz 

Państwowej Inspekcji 
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Sanitarnej.  
 
Podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla 

OBSZARU Natura 2000 

Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy 

Wleń uzyskano 

informację o 

planowanej zmianie 

mpzp i wspólnie 

ustalono propozycje 

zmiany poszczególnych 

zapisów. 
 
Konieczne umieszczenie 

informacji w mpzp o 

występowaniu w 

Kościele pw. Św. 

Mikołaja kolonii 

rozrodczej nocka 

dużego oraz zapisu - 

rozwiązania 

technologiczne w 

zakresie oświetlenia 

obiektu ustalić w 

porozumieniu z 

chiropterologiem (Dz. 

ew. nr 95 obręb 2 Wleń) 
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UCHWAŁA NR III/10/10 

RADY MIEJSKIEJ GMINY 

LUBOMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Pokrzywnik, gmina 

Lubomierz 

MN 
projektowana zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

przeznaczenie uzupełniające:  
usługi nieuciążliwe wolnostojące 

lub wbudowane w budynki 

mieszkalne, infrastruktura 

techniczna 

6510 
{e222931c-43e6-4aee-

951d-3d40d86bb8f7} 
Dz. ew. nr: 55 obręb 

Pokrzywnik –  

Istniejący zapis w mpzp: 
 
Teren objęty planem 

leży w granicach 

projektowanego 

Obszaru NATURA 2000 

–Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad 

Bobrem” PLH020054, 

dla którego obowiązują 

przepisy szczególne. 
 
W dniu 25 marca 2009 r. 

Rada Miejska Gminy 

Lubomierz przystąpiła 

uchwałą nr 

XLIII/211/09 do 

opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obrębu Pokrzywnik. 

Procedura związana z 

opracowaniem projektu 

miejscowego planu, 

została przeprowadzona 

zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z 

dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 
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nr 80 poz. 712 z późn. 

zm.). Na etapie 

opiniowania i uzgodnień 

projekt planu wstępnie 

nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska ze 

względu na fakt 

występowania siedlisk 

chronionych Natury 

2000 na wielu terenach 

przeznaczonych do 

zmiany pod funkcję 

mieszkaniową. W 

związku z tym 

skorygowano projekt 

planu wyłączając spod 

zabudowy tereny 

wszystkich wskazanych 

siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi 

RDOŚ projekt planu 

został uzgodniony i 

zaopiniowany 

pozytywnie, i w tej 

formie przedstawiony 

do publicznego wglądu. 

Mając na uwadze 

powyższe, wnoszę o 

przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym 

brzmieniu 
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Zalecana zmiana w 

mpzp: Zmienić sposób 

użytkowania z MN na R 

– pozostawienie jako 

trwałe użytki zielone 
Dz. ew. nr: 55 obręb 

Pokrzywnik 

RM 
zabudowa zagrodowa; 

przeznaczenie uzupełniające: 

agroturystyka, usługi nieuciążliwe 

wbudowane związane z 

prowadzoną działalnością 

rolniczą, infrastruktura techniczna 

6510 
{2104b788-6c41-4d13-

8efd-3360e6ebd91c} 
Dz. ew. nr 67/1, 68 
obręb Pokrzywnik  

Istniejący zapis w mpzp: 
Teren objęty planem 

leży w granicach 

projektowanego 

Obszaru NATURA 2000 

–Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad 

Bobrem” PLH020054, 

dla którego obowiązują 

przepisy szczególne. 
 
W dniu 25 marca 2009 r. 

Rada Miejska Gminy 

Lubomierz przystąpiła 

uchwałą nr 

XLIII/211/09 do 

opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obrębu Pokrzywnik. 

Procedura związana z 

opracowaniem projektu 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

74 

 

miejscowego planu, 

została przeprowadzona 

zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z 

dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 

nr 80 poz. 712 z późn. 

zm.). Na etapie 

opiniowania i uzgodnień 

projekt planu wstępnie 

nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska ze 

względu na fakt 

występowania siedlisk 

chronionych Natury 

2000 na wielu terenach 

przeznaczonych do 

zmiany pod funkcję 

mieszkaniową. W 

związku z tym 

skorygowano projekt 

planu wyłączając spod 

zabudowy tereny 

wszystkich wskazanych 

siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi 

RDOŚ projekt planu 

został uzgodniony i 

zaopiniowany 

pozytywnie, i w tej 
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formie przedstawiony 

do publicznego wglądu. 

Mając na uwadze 

powyższe, wnoszę o 

przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym 

brzmieniu 
 

Obie działki nr 67/1, 

68 (obręb Pokrzywnik) – 

cenne stanowisko łąk 

świeżych 6510 (a 

także siedlisko 

modraszków) – 

Zalecana zmiana w 

MPZP sposób 

użytkowania z 

RMnaR – trwałe 

użytki zielone 
MZ 

zabudowa zagrodowa, zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
przeznaczenie uzupełniające: 

usługi nieuciążliwe wolnostojące 

lub wbudowane w budynki 

mieszkalne, 
infrastruktura techniczna 

 
RM 

zabudowa zagrodowa; 

przeznaczenie uzupełniające: 

6177 
{b4dd96d6-4d2f-49d4-

816d-86a78f94673b} 
Dz. ew. nr 65, 67/1, 

68obręb Pokrzywnik  
 

6179 
{c3704418-24aa-4d2b-

85b7-84cf7502de40} 
Dz. ew. nr 65, 67/1, 68 

obręb Pokrzywnik 

Istniejący zapis w mpzp: 
Teren objęty planem 

leży w granicach 

projektowanego 

Obszaru NATURA 2000 

–Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad 

Bobrem” PLH020054, 

dla którego obowiązują 

przepisy szczególne. 
 
W dniu 25 marca 2009 r. 
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agroturystyka, usługi nieuciążliwe 

wbudowane związane z 

prowadzoną działalnością 

rolniczą, infrastruktura techniczna 

Rada Miejska Gminy 

Lubomierz przystąpiła 

uchwałą nr 

XLIII/211/09 do 

opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obrębu Pokrzywnik. 

Procedura związana z 

opracowaniem projektu 

miejscowego planu, 

została przeprowadzona 

zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z 

dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 

nr 80 poz. 712 z późn. 

zm.). Na etapie 

opiniowania i uzgodnień 

projekt planu wstępnie 

nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska ze 

względu na fakt 

występowania siedlisk 

chronionych Natury 

2000 na wielu terenach 

przeznaczonych do 

zmiany pod funkcję 

mieszkaniową. W 
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związku z tym 

skorygowano projekt 

planu wyłączając spod 

zabudowy tereny 

wszystkich wskazanych 

siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi 

RDOŚ projekt planu 

został uzgodniony i 

zaopiniowany 

pozytywnie, i w tej 

formie przedstawiony 

do publicznego wglądu. 

Mając na uwadze 

powyższe, wnoszę o 

przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym 

brzmieniu 
 

Działka nr 65 -  

 - dojdzie do 

fragmentacji siedliska 

modraszków, cenne 

stanowisko 

modraszków w Ostoi – 

zmienić zapis mpzp z 

MZ i RMna R – 

trwałe użytki zielone 
 

Działki 67/1, 68(wraz z 

67/2 najcenniejsze 
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stanowisko 

modraszków w Ostoi 

nad Bobrem, w 

przypadku 

modraszka telejusa – 

jedyne stanowisko w 

Ostoi) – nawet w 

przypadku zabudowy 

części działek dojdzie 

do fragmentacji 

siedliska modraszków 

–konieczna zmiana 

mpzp dla działek 68 i 

67/1z RMna R – 

trwałe użytki zielone 

UCHWAŁA NR III/11/10 

RADY MIEJSKIEJ GMINY 

LUBOMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Maciejowiec i części obrębu 

Pasiecznik, gmina Lubomierz 

RU 
produkcja roślinna, produkcja 

zwierzęca, hodowla rybna, stawy; 
przeznaczenie uzupełniające: 

zabudowa mieszkaniowa 

związana z działalnościami 

wymienionymi powyżej 

agroturystyka, zieleń urządzona 

infrastruktura techniczna 

6510 
{5f707a84-ed5b-4678-8f4d-

c95c74d70849} 
Dz. ew. nr 116  

Obręb Maciejowiec 

 
6510 

{eb046514-cc14-4b69-

8eb9-ef970fdeb7de} 
Dz. ew. nr 56/2  

Obręb Maciejowiec 

Istniejący zapis w mpzp: 
 
Teren objęty planem 

leży w granicach 

projektowanego 

Obszaru NATURA 2000 

–Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad 

Bobrem” PLH020054, 

dla którego obowiązują 

przepisy szczególne. 
 
W dniu 25 marca 2009 r. 

Rada Miejska Gminy 

Lubomierz przystąpiła 

uchwałą nr 
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XLIII/211/09 do 

opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obrębu Pokrzywnik. 

Procedura związana z 

opracowaniem projektu 

miejscowego planu, 

została przeprowadzona 

zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z 

dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 

nr 80 poz. 712 z późn. 

zm.). Na etapie 

opiniowania i uzgodnień 

projekt planu wstępnie 

nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska ze 

względu na fakt 

występowania siedlisk 

chronionych Natury 

2000 na wielu terenach 

przeznaczonych do 

zmiany pod funkcję 

mieszkaniową. W 

związku z tym 

skorygowano projekt 

planu wyłączając spod 
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zabudowy tereny 

wszystkich wskazanych 

siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi 

RDOŚ projekt planu 

został uzgodniony i 

zaopiniowany 

pozytywnie, i w tej 

formie przedstawiony 

do publicznego wglądu. 

Mając na uwadze 

powyższe, wnoszę o 

przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym 

brzmieniu 
 
Działki ew. 116 i 56/2 

obejmują cały płat łąki 

6510 
Zmienić mpzp - 

wykluczyć hodowlę 

ryb (stawy) i zabudowę 

mieszkaniową 
Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminyLwówek Śląski 

Uchwała nr Nr X/71/11 Rady Miejskiej w 

Lwówku Śląskim  

z dnia 28 czerwca 2011 rok w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski 

WS 
Tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych 
Dopuszcza się lokalizowanie 

urządzeń i obiektów związanych z 

pozyskiwaniem energii 

odnawialnej, urządzeń 

hydroenergetycznych, elektrowni 

wodnych, lokalizowanie obiektów 

1163 
{4e868619-4546-467e-

a7a2-e2d9877258ac} 
Dz. ew. nr 265/1 obręb 

Sobota 
 

1166 
{6b8b115c-e7e8-40a8-

a5ae-8de5d48e1614} 

Zapis w studium: 
Dla obszarów NATURA 

2000 obowiązuje 

zachowanie warunków i 

celów ochrony tych 

obszarów zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 
 
Biorąc pod uwagę 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

81 

 

i urządzeń infrastruktury 

technicznej i hydrotechnicznej. 
Dodatkowo: dopuszcza się 

prowadzenie eksploatacji 

kruszywa naturalnego w tym 

zwałowanie mas ziemnych oraz 

budowę urządzeń oraz obiektów 

związanych ze zbiornikiem 

wodnym na rzece Bóbr 

{36c76e31-3acf-4c43-82e8-

7fd0708e8abe} 
{de6a27a8-44e7-4957-af8d-

ef1b2a79ddc9} 
Dz. ew. nr 412/279 obręb 

Mojesz 
 

1166 
{e3092520-e632-49a8-

aa7b-1e8c86c1bb04} 
Dz. ew. nr 409/1 obręb 

Mojesz 

powyższy zapis nie ma 

konieczności zmiany 

studium. 

 

 

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

 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

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 xx - Brak danych Niewystarczający 

Podczas badań, nie 

zaobserwowano 

zbiorowisk roślinnych 

mogących odpowiadać 

siedlisku 3220. 

Wskazywane dotąd 

miejsca występowania 

tego typu siedliska mogą 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

w rzeczywistości stanowić 

inny typ siedliska 

przyrodniczego 

związanego z 

ekosystemem rzecznym. 

Potwierdzenie 

występowania siedliska w 

obszarze wymagać będzie 

dalszych badań. 

3260  

Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników  

Ranunculion fluitantis 

 

 

 

B 71,2 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Średni 

W 2012 r. wykonano wizje 

terenowe kilku dopływów 

rzeki Bóbr i na ich 

podstawie potwierdzono 

występowanie siedliska 

3260 jedynie w samym 

Bobrze 

6210  

Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 

B 0,87 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Bardzo dobry 

Na murawachjest 

stałymonitoring GIOŚ 

wykonywany przez 

Kamilę Reczyńską, 

ostatnie badania odbyły się 

w 2012 r.  
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6230  

Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

(Nardion– płaty bogate 

florystycznie) 

B 2 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Bardzo dobry 

W 2012 r. w sezonie 

została wykonana wizja 

terenowa jedynego płatu 

muraw 

6430  

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

B 1,79 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W 2012 r. badaniami 

objęto fragmenty dwóch 

cieków o zachowanym 

naturalnym charakterze  

6510  

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

B 

546,3 

(dodatkowo 

poza granicą 

ostoi 

zinwentaryzo

wano 6 

płatów łąk o 

łącznej 

powierzchni 

118 ha, platy 

zaproponowa

no do 

włączenia) 

- 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W 2012 r.  w terenie 

zweryfikowano ok 70 % 

zbiorowisk łąkowych 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

8220  

Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

A 3,2 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W 2012 r. w terenie 

zweryfikowano 

występowanie siedliska na 

stanowiskach w Dzikim 

Wąwozie, Piaskowcowych 

Porwakach i przy 

zbiorniku Pilchowickim co 

stanowi ok. 50 % 

wystąpień siedliska w 

ostoi 

9110  

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagenion) 

C 105,2 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W 2012 r. wterenie zostało 

zweryfikowane ok 30% 

płatów pozostałe zostały 

zweryfikowane na 

podstawie PUL 

9130  

Żyzne buczyny  

(Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

B 

26,7 ha 

(dodotakowo 

poza granicą 

ostoi znajduje 

się 1 płat o 

powierzchni 

9,2 ha, 

proponowany 

do włączenia) 

 

- 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W ostoi żyzne buczyny 

występują jedynie w 

dwóch miejscach i na 

podstawie PUL ich stan 

zachowania określono na 

doskonały i nie 

stwierdzono zagrożeń 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

9170  

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum,  

Tilio-Carpinetum) 

B 353,3 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Średni 

W 2012 r. w terenie 

zostało zweryfikowane ok 

30% płatów pozostałe 

zostały zweryfikowane na 

podstawie PUL 

9180  

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion pseudoplatani) 

B 87,57 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W 2012 r. w terenie 

zostało zweryfikowane ok 

30% płatów pozostałe 

zostały zweryfikowane na 

podstawie PUL 

9190  

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

B 285, 2 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W 2012 r. w terenie 

zostało zweryfikowane ok 

30% płatów pozostałe 

zostały zweryfikowane na 

podstawie PUL 

91E0  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae,  

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

B 70 ha - 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem – 

rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Średni 

W 2012 r. w terenie 

zostały zweryfikowane 

łęgi na fragmentach 

Chrośnickiego Potoku, 

rzeki Kamienicy i cieku 

Wierzbnik pozostałe 

zostały zweryfikowane na 

podstawie PUL 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

źródliskowe) 

Gatunki roślin Nie dotyczy - - - -  

Gatunki zwierząt 

6177 

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

C - 1 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem - 

rozmieszczenie 

gatunków 

Bardzo dobry 

Prace terenowe 

prowadzono w okresie 

występowania gatunku w 

postaci imagines (3/VII-

2/VIII). Weryfikacją 

objęto 95% płatów 

zbiorowisk trawiastych i 

ziołoroślowych obszaru. 

6179  

Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

C - 6 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem - 

rozmieszczenie 

gatunków 

Bardzo dobry 

Prace terenowe 

prowadzono w okresie 

występowania gatunku w 

postaci imagines (3/VII-

2/VIII). Weryfikacją 

objęto 95% płatów siedlisk 

zbiorowisk trawiastych i 

ziołoroślowych obszaru. 

1163 

Głowacz białopłetwy  

Cottus gobio 

B - 1 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem - 

rozmieszczenie 

gatunków 

Bardzo dobry 

Inwentaryzację 

ichtiologiczną 

przeprowadzono na trzech 

wytypowanych 

stanowiskach rzeki Bóbr w 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

dniach 30 i 31.07.2012 na 

podstawie zezwoleń 

RZGW (ZR-

733/2/12/Odł.bad/JG) oraz 

Okręgu PZW w Jeleniej 

Górze. Odłowy 

prowadzono 

anodoczerpakiem brodząc 

pod prąd wody przy 

użyciu plecakowego 

agregatu impulsowego 

IUP-12. Gatunek 

stwierdzony w dolnej 

części Bobru Sobota, 

dane z GPS (N: 51,4,47; 

E: 15,39,24) 

1166 

Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 

C - 7 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem - 

rozmieszczenie 

gatunków 

Dobry 

W 2012 r. sprawdzono pod 

kątem występowania 

traszki grzebieniastej 

większość siedlisk 

wodnych w obszarze 

Ostoja nad Bobrem. W 

ostoi odnaleziono 38 

miejsc, w których mogły 

rozmnażać się płazy. Na 7 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

z 39 stanowisk 

stwierdzono traszkę 

grzebieniastą. w SDF 

gatunek posiadał ocenę 

ogólną B (dobrą). Brak 

jest danych na jakiej 

podstawie dokonano takiej 

oceny. Według zebranych 

danych gatunek powinien 

posiadać ocenę C. Jak na 

tak duży obszar liczba 

stanowisk traszki 

grzebieniastej jest 

niewielka. Są to 

stanowiska izolowane. 

Siedlisko nie zawsze jest 

w stanie właściwym. 

Inwentaryzację 

przeprowadzono, gdyż 

brak było danych 

literaturowych co do 

występowania gatunku w 

obszarze. Wyszukiwano 

siedliska wodne - stawy, 

starorzecza, oczka wodne 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

itp. i sprawdzano, czy 

występuje w nich traszka 

grzebieniasta. Badania 

prowadzono od maja do 

lipca. W maju i czerwcu 

poszukiwano złożonych jaj 

przez traszki, a w lipcu 

larw gatunku. Stwierdzono 

7 stanowisk gatunku w 

obszarze. Stanowiska 

koncentrują się w 

okolicach miejscowości 

Mojesz Górny. Jedno 

stanowisko wysunięte jest 

bardziej na południe - w 

okolicach Wlenia 

1308  

Mopek  

Barbastella barbastellus 
C - - - Niedostateczny 

Identyfikacja żerowisk 

nietoperzy będących 

przedmiotami ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Obserwacje terenowe, 

wrzesień 2012 

1324  

Nocek duży  

Myotis myotis 
B - 1 

Mapa: Ostoja 

nad Bobrem - 

rozmieszczenie 

Dobry 

Wyniki przeprowadzonej 

kontroli potwierdzają 

wcześniejsze dane. Jest to 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

gatunków jedna z największych 

kolonii tego gatunku w 

Polsce i jednocześnie 

największa na Dolnym 

Śląsku.  
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2.6.1 Typy siedlisk przyrodniczych 

 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

 

Krótka charakterystyka 

W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Ostoja nad Bobrem siedlisko występuje w rzece Bóbr i formowane jest przez 

charakterystyczne dla wód płynących zbiorowiska roślin zakorzenionych w dnie. Dominują tu włosienicznik rzecznyBatrachium fluitans oraz 

gatunki rzęśli Callitriche sp.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Do monitoringu wybrano 81 stanowisk zaklasyfikowanych do typu siedliska 3260 położonych w regionie kontynentalnym.  

Powierzchnia siedliska, specyficzna struktura i funkcje oraz perspektywy ochrony dla 47 stanowisk (ok. 66,20%) określona została jako 

właściwa (FV), dla 22 stanowisk (ok. 30,98 %) oceniona jako niezadowalająca (U1) oraz dla 2 stanowisk (2,82%) jako zła (U2). W ocenie 

ogólnej za najbardziej istotny parametr uznano powierzchnie siedliska, której wysoka wartość zapewniała ciągłość gatunku i większą szanse na 

występowanie i rozwój siedliska. Wśród ocen ogólnych dla obszarów Natura 2000 pojawiła się tylko jedna ocena zła U2 – w przypadku obszaru 

Sandr Brdy. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Zanieczyszczenia z pól oraz gospodarstw, potencjalnie przekształcenia koryta Bobru.  
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Fragment rzeki Bóbr koło Nielestna (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko to na terenie Ostoi nad Bobrem wykształciło się w jednym miejscu we wsi Radomice w sąsiedztwie nieczynnego kamieniołomu 

wapienia na nasłonecznionych stokach o południowym wystawieniu. Występuje w mozaice z łąkami świeżymi. Obserwuje się zarastanie 

murawy podrostem drzew, krzewami t.j. róże, głogi, tarniny oraz roślinami inwazyjnymi t.j. nawłoć późna. Pomimo pogorszenia stanu 

zachowania muraw na stanowisku tym utrzymały się gatunki chronione: populacjagoryczki krzyżowejGentiana cruciata oraz kilka okazów 

listery jajowatejListera ovata. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Monitoring muraw kserotermicznych prowadzony był w latach 2006-2008. Wstępna ocena ogólna: U1/U2 (U1, U1/U2, U1). Najgorzej 

ocenianio parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Zła ocena tego parametru wiąże się z obserwowanymi procesami sukcesji wtórnej 

związanej z zaniechaniem użytkowania muraw. Ze względu na częstokroć małą powierzchnię tych muraw, a także lokalizacje w krajobrazie 

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

rolniczym o znacznie intensywniejszym użytkowaniem, są one również zagrożone przez działania prowadzące do mechanicznego zniszczenia 

tych siedlisk (np. modernizacja drogi lub linii kolejowej. Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej oceniano: gatunki 

ekspansywne roślin zielnych, ekspansja drzew i krzewów, zachowanie strefy ekotonowej.  

 

Ranga w obszarze 

Istotna  

 

Stan zachowania w obszarze 

Średni 

 

Zagrożenia 

Zarastanie murawy krzewami oraz nawłocią kanadyjską. Zarzucenie tradycyjnych metod gospodarowania t.j. ekstensywnegokontrolowanego 

wypasu , okresowo koszenia i ewentualnie usuwania podrostu krzewów i drzew co powoduje sukcesję i ekspansję gatunków niepożądanych. 
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6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 

 

Krótka charakterystyka 

W Ostoi znajduje się jedno stanowisko muraw bliźniczkowych położone na wzniesieniu pomiędzy dwoma niewielkimi fragmentami leśnymi na 

wschód od zabudowań wsi Wojciechów, na północ od kamieniołomu bazaltu. Murawa otoczona jest przez łąki świeże i wilgotne. W 2012 r. w 

terenie można było zaobserwować usunięte z części murawy siewki drzew. Z tego stanowiska są podawane chronione gatunki roślin: gnidosz 

rozesłany Pedicularis sylvatica i 4 gatunki storczyków. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Monitoring muraw bliźniczkowych prowadzony był w latach 2006-2008. Dotychczasowa ocena: U2 (XX, XX, U2). Liczba badanych stanowisk 

jest zbyt mała, aby podać reprezentatywne wyniki dla regionu biogeograficznego. Niewątpliwie należy prowadzić dalsze badania stanu tego 

siedliska przyrodniczego. Wstępna ocena ogólna: U1 (U1, U1, U1). Wydaje się wstępnie, że obecne wyniki wskazują na nieco lepszą ocenę 

stanu tego siedliska, ale można to jedynie na tym etapie prac uznać za wskazówkę. Ten typ siedliska przyrodniczego jest szeroko 

rozpowszechniony w całej Polsce, ale na niewielkich płatach. Ponadto istnieją liczne wątpliwości co należy zaliczyć do płatów „bogatych 

florystycznie”. Na badanych stanowiskach wszystkie parametry uzyskały podobną ocenę (zestawienia prezentują zbliżony do równomiernego 

podział na wszystkie oceny: FV, U1, U2. Wskazuje to na duże zróżnicowanie stanu tych siedlisk co jest dodatkową przesłanką do prowadzenia 

dalszych badań. Najgorzej oceniano parametr „specyficzna struktura i funkcja”.  

 

Ranga w obszarze 

Istotna  

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Zarzucenie tradycyjnych metod gospodarowania t.j. ekstensywnego wypasu i ewentualnie okresowego koszenia. 
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Murawa bliźniczkowa 6230 koło Wojciechowa (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

 

Krótka charakterystyka 

W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja nad Bobrem siedlisko to występuje w podtypie 2 nadpotokowe 

ziołorośla lepiężnikowe. Występują wzdłuż dopływów Bobra - cieków Kamienica, Sobótka i Chrośnicki Potok w mozaice z łęgami 91E0. 

Porastają brzegi cieków lub żwirowo-kamieniste łachy i wysepki. Ich powierzchnia jest zmienna, można obserwować lokalne zanikanie lub 

ekspansje poszczególnych płatów ziołorośli lepiężnikowych. Ze względu na naturalną dynamikę roślinności nadrzecznej, obserwuje się 

zanikanie lub ekspansję poszczególnych płatów tych ziołorośli. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
W regionie kontynentalnym wykonano badania na 55 stanowiskach zlokalizowanych w 15 obszarach Natura 2000. Pomimo stosunkowo dużej 

liczby stanowisk, badania te w regionie kontynentalnym są reprezentatywne tylko dla podtypów 6430-1 oraz 6430-2, natomiast nie są 

reprezentatywne dla podtypu 6430-3.  

Zaledwie 29 z 55 stanowisk uzyskało ocenę właściwą FV. Wynika z tego, że istnieją znaczne zagrożenia (zarówno obecne oddziaływania, jak i 

potencjalne) dla zachowania ziołorośli związane głównie z mechanicznym niszczeniem w czasie przekształcania naturalnych ekosystemów 

nadrzecznych i nadpotokowych. Zniszczenie roślinności nadrzecznej ułatwia wkraczanie gatunków inwazyjnych (w tym również gatunków 

obcych) i nieodwracalne często zaburzenia struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych. Ostatecznie najgorzej (na U2) oceniono obszary: Biała 

Lądecka, Ostoja nad Bobrem, Piekielna Dolina koło Polanicy oraz Przełomy Pełcznicy pod Książem. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Brak zidentyfikowanych zagrożeń. Największym zagrożeniem byłaby regulacja koryt podgórskich potoków będących dopływami Bobru.  
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Ziołorośla lepiężnikowe 6430 na rzece Kamienica (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

 

Krótka charakterystyka 

Łąki świeże z siedlisk nieleśnych zajmują na terenie Ostoi nad Bobrem największą powierzchnię i są tu jedynym typem łąkowych siedlisk 

przyrodniczych . Łąki występują przede wszystkim w południowej części ostoi, często w kompleksie z pastwiskami. Znaczne powierzchnie 

zajmują w okolicach Pokrzywnika i Maciejowca.Czasem porastają zbocza o różnym stopniu nachylenia.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Zasadnicza część krajowych zasobów siedliska występuje w regionie kontynentalnym, stąd też tu właśnie koncentrowały się obserwacje 

monitoringowe. Przeprowadzono je na 327 stanowiskach i 61 obszarach Natura 2000.  

Dla ponad połowy monitorowanych stanowisk i obszarów stan zachowania siedliska 6510 oceniono jako niewłaściwy U1. Obszary, na których 

siedlisko uznano za dobrze zachowane występują w rozproszeniu, m.in. na wschodzie, Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, Niecce 

Nidziańskiej (Ostoja Nidziańska) i południowym zachodzie kraju. Zły stan zachowania łąk świeżych stwierdzono na 17 obszarach i 62 

stanowiskach, które występują w całym kraju, nieco częściej jednak w jego zachodniej i centralnej części. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Zaniechanie koszenia i wkraczanie roślin inwazyjnych, głównie nawłoci, zarastanie, zbyt intensywny wypas, podsiewanie pastewnymi 

gatunkami traw, zmiana sposobu użytkowania (przekształcanie w grunty orne) 
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Łąki świeże 6510 koło Wojciechowa (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Kompleks łąkowo-pastwiskowy z łąkami świeżymi 6510 koło Pokrzywnika (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Skoszone łąki świeże 6510 koło Pokrzywnika (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 

 

 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

102 

 

 

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

 

Krótka charakterystyka 

W Ostoi nad Bobrem odsłonięcia skalne ze zbiorowiskami mszysto-paprociowymi są rozpowszechnione. Występują tuw dwóch podtypie 8220-2 

i 8220-3. Najliczniejsze i najlepiej zachowane znajdują się w dolinie rzeki Kamienicy, nad zbiornikiem Pilchowickim, w Dzikim Wąwozie oraz 

w Łupkach na stanowisku  Piaskowcowe Porwaki będącym pomnikiem przyrody nieożywionej.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Monitoring siedliska 8220 był prowadzony w latach 2010-2011. Monitoringiem objęto 59 stanowisk siedlisk w tym 56 w regionie 

kontynentalnym oraz 3 w regionie alpejskim. W regionie kontynentalnym wszystkie badane  powierzchnie pochodzą z Sudetów, ich Pogórza i 

Przedgórza –  poza monitoringiem pozostały (o ile jeszcze istnieją) powierzchnie siedliska notowane kiedyś w Górach Świętokrzyskich. Łącznie 

badania objęły 19 obszarów Natura 2000. Ogólny stan zachowania siedliska w dotychczas monitorowanych obszarach Natura 2000 należy 

uznać, za co najmniej niezadowalający (U1), jeśli nie zły (U2). Przyczyny tego stanu są różne  –  od inwazji gatunków obcych zagrażających 

siedlisku w różnych obszarach, przez zagrożenia antropogeniczne związane z planami wydobycia kopalin. Ogółem stwierdzić można, że w 

niemal połowie z monitorowanych obszarów Natura 2000 siedlisko może w ciągu najbliższych 20 lat zaniknąć całkowicie, lub też zostać  

pozbawione kluczowych dla utrzymania struktury i funkcji gatunków roślin typowych dla siedliska. 

Dla 11 z monitorowanych stanowisk wypadkowa ocen wynosi U2 (stan zły). Najczęstszymi przyczynami są zły stan zachowania struktury i 

funkcji oraz niskie perspektywy ochrony –  często drugi z tych parametrów był przeważającym w ocenie, mimo dobrego lub tylko 

niezadowalającego stanu zachowania struktury i funkcji. Dla 16 stanowisk ocena ogólna wyniosła U1  –  w tym przypadku najczęstszą 

przyczyną była ocena U1 dla parametru „Struktura i funkcje”. Dla 29 stanowisk stan siedliska na podstawie przeglądu parametrów uznano za 

dobry, także w przypadkach, gdy jeden z parametrów oceny wykazywał niewielkie odchylenia od stanu dobrego. 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Doskonały. Na 3 stanowiskach w Ostoi nad Bobrem prowadzony jest monitoring GIOŚ i siedlisko to otrzymało tu oceny FV i U1. 
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Zagrożenia 

W Ostoi nie stwierdzono zagrożeń istniejących. Potencjalnie siedlsiku zagrazają – dewastacje (palenie ognisk przy wychodniach, mechaniczne 

niszczenie roślinności naskalnej, wandalizm) oraz sukcesja (zarastanie odsłonięć skalnych) a takżezmiany warunków świetlnych i 

wilgotnościowych.  

 

 
Siedlisko przyrodnicze 8220-2 z zanokcicą północnąAsplenium septentrionale - gatunkiem zamieszczonym w Czerwonej Księdze. 

Stanowisko przy zaporze Pilchowickiej (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Siedlisko przyrodnicze 8220-3 z paprotką zwyczajną – gatunkiem pod ochroną,  

stanowisko Piaskowcowe Porwakikoło Wlenia(Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

 

Krótka charakterystyka 

W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja nad Bobrem kwaśne buczyny są trzecim co do zajmowanej powierzchni 

typem leśnego siedliska przyrodniczego. W drzewostanie oprócz buka pojawia się tu często świerk.Kilka płatów kwaśnych buczyn 

prawdopodobnie została błędnie zaklasyfikowana do tego typu siedliska przyrodniczego i wymaga dokładniejszej weryfikacji  w terenie.Kwaśne 

buczyny występują w mozaice z grądami, często na zboczach. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
XX 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Miejscami zaburzony skład gatunkowy nie sprzyja zachowaniu odpowiedniej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego. 
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Kwaśna buczyna 9110 koło miejscowości Modrzewie.(Fot. J. Kaszewska-Mejer) 

 

 

 

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

 

Krótka charakterystyka 

Żyzne buczyny z leśnych siedlisk przyrodniczych zajmują w Ostoi nad Bobrem najmniejszą powierzchnię. Reprezentowane są tu przez trzy 

doskonale zachowane płaty występującekoło Maciejowca i Radomic. W drzewostanie gatunkiem zdecydowanie panującym jest buk Fagus 

sylvatica. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
XX. 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Doskonały 

 

Zagrożenia 

Brak zidentyfikowanych zagrożeń. 

 

 

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

 

Krótka charakterystyka 

Grądy występują w rozproszeniu na obszarze całej Ostoi nad Bobrem. Z leśnych siedlisk przyrodniczych występują tu najliczniej. Największe 

powierzchnie zajmują w okolicy Wlenia, na północ od Bystrzycy i na północ od Marczowa. Płaty grądów występują w mozaice z buczynami i 

kwaśnymi dąbrowami. W drzewostanie oprócz gatunków charakterystycznych dla grądów takich jak dąb, grab, lipa występują buk i świerk. W 
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runie licznie pojawia się marzanka wonna Galium odoratum.  

 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
XX 

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. 

 

Zagrożenia 

Nieprawidłowa gospodarka leśna i preferowanie w drzewostanie buka. 

 

 

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

 

Krótka charakterystyka 

W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja nad Bobrem występuje podtyp siedliska 9180-1 lasy klonowo-lipowe 

Sudetów, Pogórza i Przedgórza. Płaty tego siedliska przyrodniczego porastają strome stoki z rumoszem skalnym. Płaty tego siedliska znajdują 

się m.in. na terenie Rezerwatu „Góra Zamkowa”, na brzegach zbiornika Pilchowickiego i bardziej stromych brzegach Bobru.Głównymi 

Gatunkami tworzącymi drzewostan są tu lipa i jawor. Wiele płatów ma zaburzoną strukturę wynikającą ze zbyt dużego udziału w drzewostanie 

świerka.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
W 2006 roku badania terenowe prowadzono, w regionie kontynentalnym – na 75 powierzchniach monitoringowych, w regionie alpejskim 

prowadzono prace na 50 powierzchniach, w roku 2007 badania terenowe prowadzono w tych samych co w roku 2006 podtypach siedliska, na 35 

stanowiskach w 9 obszarach. W roku 2008 monitoring prowadzono na 18 stanowiskach.  

Wstępna ocena ogólna: U1 (FV, U1, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Negatywnie na jego strukturę i funkcje 
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wpływa przede wszystkim obniżony wiek drzewostanu, zaburzona struktura wiekowa, brak naturalnego odnowienia, pozyskanie drewna na 

niektórych stanowiskach, fragmentacja płatu siedliska. Spośród wskaźników specyficznejstruktury i funkcji najgorzej oceniano: obecność 

starodrzewu, naturalne odnowienie drzewostanu, pionowa struktura roślinności. 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Fragmentacja płatów i małe powierzchnie zajmowane przez to siedlisko oraz zaburzenia struktury wynikające z udziału gatunków iglastych. 

 

 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 

 

Krótka charakterystyka 

Śródlądowe kwaśne dąbrowy występują przede wszystkim w części północnej Ostoi nad Bobrem, często w mozaice z grądami lub 

monokulturami świerkowymi. Z leśnych siedlisk przyrodniczych w ostoi po grądach zajmują największą powierzchnię. Drzewostan stanowi tu 

dąb bezszypułkowy Quercus petraeaz domieszką świerkaPicea abiesi buka Fagus sylvatica. W runie pojawiają się łany konwalii majowej.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
W latach 2009-2011 monitorowano stan 107 stanowisk rozmieszczonych w całym areale występowania tych dąbrów. Siedlisko występuje 

wyłącznie w regionie kontynentalnym, a jego zasięg jest ograniczony do zachodniej części Polski.  

Ocena ogólna: zarówno na poziomie stanowisk jak i obszarów, dominują oceny niezadowalające (U1) – jest to konsekwencja ocen parametru 

„struktura i funkcja” lub „perspektyw ochrony”. Struktura i funkcja: aż na 24 stanowiskach została oceniona jako zła – odpowiadały za to: brak 

martwego drewna, neofityzacja, brak odnowienia, inne zniekształcenia. Z kolei na 17 stanowiskach parametr oceniono na FV. Perspektywy 

ochrony: na 42 stanowiskach ocenione jako właściwe (FV), ale aż na 58 jako niezadowalające – głównie ze względu na brak odnowienia i 

neofityzację. 

 

Ranga w obszarze 
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Istotna 

 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry 

 

Zagrożenia 

Głównym zagrożeniem dla zachowania płatów siedliska przyrodniczego kwaśnych dąbrów we właściwym stanie jest obecność gatunków 

obcych geograficznie oraz niewłaściwy aktualny skład gatunkowy, który nie gwarantuje utrzymania tożsamości siedliska. Część płatów jest 

silnie przekształcona w wyniku gospodarki leśnej: skład gatunkowy części płatów odbiega dość znacznie od przyrodniczego typu lasu, a 

drzewostan jest ubogi w zasoby martwego drewna. Kilka płatów nie zostało też uwzględnionych w planach urządzenia lasu. 

 

 

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

źródliskowe)  

 

Krótka charakterystyka 

Na terenie Ostoi nad Bobrem występują wzdłuż większości dopływów Bobru m.in. Chrośnickiego Potoku i Kamienicy tworząc kompleksy z 

ziołoroślami nadrzecznymi 6430. Dominującymi gatunkami w drzewostanie są tu wierzby Salix alba i Salix fragilis, olsza czarna Alnus 

glutinosa i jesion wyniosłyFraxinus excelsior, miejscami topole Populus sp. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
W ramach prac nad monitoringiem podstawowym w 2006 roku, przeprowadzono badania terenowe: –w regionie kontynentalnym – na 89 

powierzchniach monitoringowych, w regionie alpejskim prowadzono prace na 33 powierzchniach. W 2007 r. monitoring podstawowy wykonano 

w regionie kontynentalnym na 79 stanowisk.  

Wstępna ocena ogólna: U1/U2 (U1, U1/U2, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Badania terenowe wskazują na 

nieco lepszy stan tego siedliska przyrodniczego niż zakładany w raporcie z 2007 roku (U2). Pomimo tego nadal blisko ¼ stanowisk uzyskała 

ocenę ogólną złą, wynika to przede wszystkim z zaburzenia „struktury i funkcji siedliska” – w wyniku np. ekspansji gatunków obcych w runie, 

pozyskania drewna, a co za tym idzie - zbytniego odmłodzenia drzewostanu; fragmentacji zadrzewień nadrzecznych i nadpotokowych. 
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Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Średni 

 

Zagrożenia 

Największym zagrożeniem,podobnie jak w przypadku ziołorośli nadrzecznych, była by regulacja koryt podgórskich potoków będących 

dopływami Bobru. 
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Łęgi 91E0 porastające brzegi rzeki Kamienicy (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 

2.6.2 Gatunki ros lin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Nie dotyczy 

 

 

2.6.3 Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

6177 Modraszek telejusPhengaris teleius 

 

Krótka charakterystyka 

Nieduży motyl dzienny należący do rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), w obrębie której jest jednym z większych przedstawicieli. 

Większość samców gatunków z rodzaju Phengaris najłatwiej odróżnić od innych niebieskich motyli dziennych dzięki obecności na niebieskim 

tle większych lub mniejszych czarnych plam (wyj. modraszek alkon). Dymorfizm płciowy w tym rodzaju jest wyraźnie zaznaczony, przy czym 

rysunek na wierzchniej stronie skrzydeł samic jest silniej rozbudowany przez co są one ciemniejsze, niekiedy zupełnie brązowe (modraszek 

nausithous). Cechą po której najłatwiej rozróżnić poszczególne gatunki w obrębie rodzaju Phengaris jest układ plam na spodniej stronie skrzydeł. 

U modraszka telejusa plamy te tworzą dwa równoległe rzędy w zewnętrznej części obu par skrzydeł (bardzo podobny układ u modraszka alkona, 

który jednak nie ma ciemnych plam na wierzchu skrzydeł). 

Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu rozciągniętym na okres ok. dwóch miesięcy (VII-VIII). Samice w tym okresie składają jaja na jedynej 

roślinie żywicielskiej gatunku – na krwiściągu lekarskim (Sanguisorba officinalis). Młode gąsienice żerują w kwiatostanach, po czym jeszcze 
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przed zimą wydostają się na zewnątrz i schodzą na ziemię. Do zamknięcia cyklu rozwojowego niezbędna jest obecność w środowisku mrówek, 

które zanoszą gąsienice do mrowisk. Tu larwy stają się drapieżne, żywiąc się potomstwem gospodarzy. Gospodarzami są mrówki z rodzaju 

wścieklica (Myrmica) np. wścieklica zwyczajna (Myrmica rubra) (najczęściej), wścieklica uszatka (M. scabrinodis), wścieklica Gallieniego (M. 

gallienii) czy wścieklica marszczysta (M. rugulosa). Gąsienice zimują w mrowisku po czym kontynuują tam rozwój. Przepoczwarczenie także 

następuje w mrowisku, które jest opuszczane natychmiast po wylęgu.  

Modraszek telejus zasiedla wilgotne łąki, obrzeża torfowisk niskich oraz inne siedliska otwarte, pod warunkiem występowania rośliny 

żywicielskiej wraz z przynajmniej jednym z gatunków mrówek gospodarzy. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 w Polsce, w ramach „Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” oceniono ogólnie na U1 (stan niezadowalający). Perspektywy zachowania oraz zasięg na FV (stan 

właściwy). Siedlisko i populację na U1 (stan niezadowalający). W ramach monitoringu gatunku na 23 wybranych stanowiskach określono 

poszczególne parametry następująco: Względna liczebność – FV (5/23), U1 (9/23), U2 (6/23), XX (3/23); Izolacja – FV (10/23), U1 (13/23); 

Baza pokarmowa – FV (20/23), U1 (3/23); Stopień zarośnięcia – FV (11/23), U1 (11/23), U2 (1/23). 

 

Stan zachowania stanowisk w obszarze 

Stan zachowania gatunku w obszarze określono na poziomie U1 (stan niezadowalający). W całym obszarze wykryto tylko jedno zgrupowanie, 

położonych blisko siebie płatów łąk kośnych w pobliżu miejscowości Pokrzywnik, na których występuje modraszek telejus. Miejsce to należy 

traktować jako jedno stanowisko, zarządzane przez kilku właścicieli, a niekiedy w obrębie jednej działki ewidencyjnej mamy do czynienia 

zarówno z gruntem ornym jak i kośną łąką z krwiściągiem. Na tych działkach, na których modraszek telejus się zachował, sytuacja wygląda 

stosunkowo dobrze. W pobliżu znajduje się jednak szereg płatów, gdzie sposób gospodarowania nie sprzyja gatunkowi lub już go na nich nie ma. 

Pomimo sporego potencjału ostoi dla występowania dogodnych siedlisk gatunku (szczególnie w południowej części i wzdłuż rzeki Bóbr), nie 

wykryto więcej stanowisk zasiedlonych przez modraszka telejusa. Za taki stan rzeczy odpowiada zbyt intensywne gospodarowanie łąkami oraz 

zajmowanie powierzchni pod uprawy rolne. Chociaż liczebność modraszka telejusa na stanowisku nr 2 jest stosunkowo duża, parametry 

populacji ogólnie określono na poziomie U1 ze względu na izolację stanowiska (najbliższe znane, większe stanowisko znajduje się poza 

obszarem ok. 5km w prostej linii od Pokrzywnika). Pomimo, iż w miejscu występowania modraszka telejusa nie stwierdzono problemu 

zarastania łąk a rośliny żywicielskiej jest dużo, parametry siedliska również otrzymują ogólną ocenę U1 ze względu na niewielką powierzchnię 

płatów z dobrze zachowaną bazą pokarmową w stosunku do potencjału stanowiska i całej ostoi. Również szanse zachowania gatunku w obszarze 

nie są zadowalające. Skupienie wszystkich płatów, na których występuje modraszek telejus tylko w jednym miejscu czyni go bardzo wrażliwym 

na wszelkie zmiany w sposobie gospodarowania w tym miejscu. 
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Zagrożenia 

Istniejące/realne: A01 – podsiewanie łąk pastewnymi gatunkami traw, A02.03 – zmiana sposobu użytkowania – zmiana na grunty orne, A03.01 – 

koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie. 

Potencjalne: A01 – podsiewanie łąk pastewnymi gatunkami traw, A02.03 – zmiana sposobu użytkowania – zmiana na grunty orne, A03.01 – 

koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie. 

A03.03 – brak koszenia grożący zarastaniem łąk 
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Samica modraszka telejusa pijąca nektar krwiściągu lekarskiego (fot. M. Matraj). 
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Zaloty modraszka telejusa (fot. M. Matraj)Gąsienica modraszka telejusa w gnieździe mrówek (fot. M. Matraj) 
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Płat łąki pod Pokrzywnikiem.  

Stanowisko występowania modraszka telejusa i modraszka nausitousa (fot. M. Matraj) 
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6179 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

 

Krótka charakterystyka 

Podobny do modraszka telejusa jednak ciemniejszy. Wierzch skrzydeł samic może być zupełnie brązowy z nieznacznym nalotem niebieskich 

łusek u podstawy skrzydeł. Spód skrzydeł również ciemniejszy niż u modraszka telejusa. W przeciwieństwie do modraszka telejusa na spodniej 

stronie obu par skrzydeł występuje tylko jeden rząd ciemnych plam. Biologia bardzo podobna jak u modraszka telejusa, przy czym motyle 

pojawiają się no ogół nieco później, przez co latają nieco dłużej (modraszka nausitousa można spotkać w terenie jeszcze ok. tygodnia po ustaniu 

lotu modraszka telejusa). Podobnie jak u modraszka telejusa, młode gąsienice modraszka nausitousa żerują w kwiatostanach krwiściągu 

lekarskiego (Sanguisorba officinalis) jednak samice preferują bardziej rozwinięte kwiatostany krwiściągu, w których złożą jaja. Ponadto, w 

przeciwieństwie do modraszka telejusa, samice tego gatunku mogą składać kilka jaj w jednym kwiatostanie (gąsienice opuszczające kwiatostan 

są nieco mniejsze a same kwiatostany bardziej rozwinięte). Tak jak u modraszka telejusa i tutaj konieczna jest adopcja przez mrówki, jednak w 

przypadku tego gatunku mrówkami gospodarzami są niemal zawsze wścieklice zwyczajne (Myrmica rubra), bardzo rzadko wścieklice uszatki 

(M. scabrinodis). Rozwój gąsienic w mrowisku przebiega niemal identycznie u obu gatunków motyli. Osobniki dorosłe modraszka nausitousa w 

poszukiwaniu nektaru odwiedzają niemal wyłącznie krwiściąg lekarski. 

Siedlisko podobne do modraszka telejusa (często występują razem), jednak motyle wydają się być bardziej plastyczne pod względem jego 

jakości, dlatego niekiedy można je spotkać nawet na pojedynczo rosnących roślinach żywicielskich. 

 

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 w Polsce, w ramach „Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” oceniono ogólnie na U1 (stan niezadowalający). Perspektywy zachowania, populację oraz zasięg na FV 

(stan właściwy), natomiast siedlisko na U1 (stan niezadowalający). 

 

Stan zachowania stanowisk w obszarze 

Ogólny stan zachowania gatunku w obszarze określono na poziomie U1 (stan niezadowalający). W ostoi wykryto 6 miejsc występowania 

gatunku, które można traktować jako osobne stanowiska, przy czym na jednym z nich (stanowisko nr 2 w okolicach Pokrzywnika) stwierdzono 

ok. 90% całości populacji ostoi. W pozostałych miejscach, wskutek zbyt intensywnego koszenia, rośliny żywicielskie zachowały się jedynie na 

obrzeżach lub w niewielkiej ilości wewnątrz płata łąki. W jednym przypadku (stanowisko nr 6 w zachodniej części Pilchowic) krwiściąg 

zachował się liczniej w obrębie całego płata, jest on jednak niewielki i zaprzestano gospodarowania w jego obrębie, co skutkuje zarastaniem 

m.in. przez nawłoć. Liczebność na stanowisku nr 2 oceniono na poziomie FV. Poza stanowiskiem nr 2, parametr ten oceniony został na 
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większości stanowisk na poziomie U2 – są one jednak małe i w niewielkim stopniu wpływają na ogólną ocenę dla całej ostoi, choć niewątpliwie 

doprowadzenie siedliska w tych miejscach do odpowiedniego stanu ochrony gatunku poprawiłoby ogólny stan zachowania modraszka nausitousa 

w obszarze. Również szanse zachowania gatunku ocenione zostały na poziomie U1. Jako, że 90% populacji występuje na tych samych płatach co 

modraszek telejus, wszelkie działania, zarówno negatywne jak i pozytywne będą miały podobny wpływ na obydwa gatunki. 

 

Zagrożenia 

Istniejące/realne: A01 – podsiewanie łąk pastewnymi gatunkami traw, A02.03 – zmiana sposobu użytkowania – zmiana na grunty orne, A03.01 – 

koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie. W jednym przypadku (stanowisko nr 6) trend jest odwrotny, mamy więc do czynienia z 

A03.03 – brak koszenia grożący zarastaniem łąk. 

Potencjalne: A01 – podsiewanie łąk pastewnymi gatunkami traw, A02.03 – zmiana sposobu użytkowania – zmiana na grunty orne, A03.01 – 

koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie. 

A03.03 – brak koszenia grożący zarastaniem łąk. 
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Samica modraszka nausitousa pijąca nektar                                         Przykład nieodpowiedniego gospodarowania.  

z krwiściągu lekarskiego (fot. M. Matraj)                                         Płat użytku zielonego bez krwiściągu lekarskiego  

                                                                                              – efekt podsiania pastewnymi gatunkami traw.  

Sąsiednia działka ew. obfituje w krwiściąg (fot. M. Matraj) 
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1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek prowadzący przydenny, skryty i mało aktywny tryb życia, większość czasu spędza ukryty w szczelinach między kamieniami. Zwiększa 

swą aktywność w okresie tarła, kiedy opuszcza swe kryjówki w poszukiwaniu partnera i odpowiednich miejsc na założenie gniazd. Nie odbywa 

jednak typowych migracji tarłowych rozradzając się w okolicy swych żerowisk i refugiów spoczynkowych. Pod względem wymagań 

ekologicznych należy do gatunków wykazujących wąskie specjalizacje. Optymalnych siedlisk dostarczają mu rzeki o charakterze podgórskim, 

bądź wyżynnym, gdzie przewodnimi gatunkami są lipień lub brzana. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest określony jako FV (na podstawie „Ocena stanu 

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

szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”)  

 

Ranga w obszarze 

Istotna 

 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze oceniono jako U2, ze względu na małą liczbę odłowionych osobników. Niezbędne będzie 

przeprowadzenie ponownego monitoringu występowania tego gatunku. Biorąc pod uwagę obserwowane na obszarze całego kraju tendencje do 

zanikania, zachowanie stanowisk głowacza ma szczególne znaczenie przyrodnicze.  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze:  

Zagrożenia rzeczywiste: 965 Drapieżnictwo, 910 Zamulenie, 830 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, 701 Zanieczyszczenia wód, 220 

Wędkarstwo 
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Bóbr – stanowisko głowacza białopłetwego Cottus gobio w miejscowości Sobota 
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1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

 

Krótka charakterystyka  

Płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych Salamandridae i rodzaju traszka Triturus. W Polsce występuje w całej nizinnej części kraju i w 

piętrze pogórza. W Polsce traszka grzebieniasta została wpisana do Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek o statusie bliski zagrożenia 

wyginięciem – kategoria NT. Jej liczebność spada głównie ze względu na zanik i przekształcanie siedlisk rozrodczych.  

Traszka grzebieniasta od innych krajowych traszek jest bardzo łatwo odróżnialna. Jest ona największą krajową traszką. Dorosłe osobniki mogą 

nawet przekraczać długość 15 cm. Na brzuchu koloru żółtego, pomarańczowego lub pomarańczowo-czerwonego występują duże nieregularne 

czarne plamy. Grzbiet i boki ciała są ciemno-brązowe, stalowo-szare lub prawie czarne. Charakterystyczny dla tego gatunku jest pas białych 

małych plamek w części bocznej ciała, sąsiadującej z brzuchem. Nazwa gatunkowa wzięła się od bardzo dużego, postrzępionego, z dużym 

wcięciem nad kloaką, grzebienia, tak wykształconego w okresie godowym na grzbiecie i ogonie samca.  

Okres godowy traszki grzebieniastej jest rozciągnięty w czasie. Rozpoczyna się początkiem kwietnia, a kończy w lipcu. Samiec odbywa 

efektowny taniec godowy. Gody nie mają masowego charakteru, samica składa przeważnie kilku lub kilkanaście jaj w sporych odstępach czasu. 

Jaja składane są pojedynczo na roślinach podwodnych, których liście samica zawija, umieszczając w środku jajo. Najintensywniejszym terminem 

składania jaj jest maj i czerwiec. Larwy przechodzą metamorfozę przeciętnie po około 3 miesiącach.   

Traszka grzebieniasta prowadzi zmierzchową i nocną aktywność dobową. Optymalnym siedliskiem rozrodu są wody czyste, bez przepływu, 

dobrze nasłonecznione, dosyć głębokie. Kluczowe jest występowanie zróżnicowanej roślinności wodnej, w tym zanurzonej, odpowiedniej do 

składania jaj. W wodzie traszki odżywiają się pijawkami, wioślarkami, ochotkami, ślimakami, kijankami innych płazów itp. Na lądzie natomiast 

głównie dżdżownicami, ślimakami, owadami i ich larwami. Poza sezonem rozrodczym t. grzebieniasta występuje przede wszystkim w lasach 

liściastych i mieszanych, bagniskach, podmokłych łąkach i torfowiskach. Zimuje przeważnie na lądzie, w różnych szczelinach, norach ziemnych, 

w mule osuszonych zbiorników, w próchniejących drzewach, wśród korzeni drzew lub pod grubą warstwą mchu itp. 

 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 oceniono jako niezadowalający (U1). Stan zachowania siedlisk uznano również za 

niezadowalający (U1), a populacji za nieznany (XX). Takiej oceny dokonano w ramach: ,,Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000'', realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony 

Przyrody PAN (GIOŚ 2008).  
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Ranga w obszarze 

Średnio istotna.  

 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w obszarze oceniono w kategorii C. Zlokalizowano siedem stanowisk rozrodczych, z tym że część stanowisk znajduje 

się obok siebie np. są to stawy w kompleksie  stawów hodowlanych. Dwa stanowiska to stawy hodowlane w miejscowości Zadole, trzy 

stanowiska to stawy hodowlane położone na zachód od miejscowości Mojesz Górny (w jednym kompleksie stawów) i jedno stanowisko również 

położone na zachód od miejscowości Mojesz Górny - w pozostałościach stawów hodowlanych. Ostatnie stanowisko znajduje się na południowy-

wschód od miejscowości Wleń, we wsi Modrzewie. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeszcze można traszkę grzebieniastą odnaleźć na kilku 

dodatkowych stanowiskach w ostoi. Wymagana byłaby jednak skrupulatna inwentaryzacja wszystkich siedlisk wodnych w Ostoi. W Ostoi nad 

Bobrem ogólnie stanowiska traszki grzebieniastej koncentrują się w okolicach miejscowości Mojesz Górny. Wieś Zadole leży na południowy-

wschód od miejscowości Mojesz Górny. Tylko jedno odnalezione stanowisko znajduje się na południe od tego regionu -  na południowy-wschód 

od miejscowości Wleń, we wsi Modrzewie. Niewielka liczba stanowisk w stosunku do powierzchni obszaru naturowego daje podstawy do 

twierdzenia, że stan zachowania gatunku w obszarze jest zły. W dodatku miejsca występowania gatunku są izolowane od siebie. Kompleksy 

stawów, na których występuje gatunek - z wyjątkiem stawów położonych na zachód od miejscowości Mojesz Górny - nie mają kontaktu z 

innymi stanowiskami traszki grzebieniastej. Część stanowisk traszki grzebieniastej może ulec zniszczeniu w przeciągu najbliższych kilku lat, 

gdyż ich stanowiska - stawy hodowlane - są silnie zarybiane. Stan siedliska na dwóch stanowiskach określono jako zły (U2), a na jednym jako 

niezadowalający (U1). Główną przyczyną takiej oceny jest silny negatywny wpływ ryb na populację traszek. Kolejne trzy stanowiska, mimo że 

obecnie mają właściwy stan siedliska (FV), są narażone na zniszczenie, gdyż znajdują się albo w nieużytkowanych stawach hodowlanych albo w 

ich pozostałościach. Istnieje realna groźba przywrócenia hodowli ryb w tych miejscach, co będzie zagrażać populacji traszek. Bez zachowania 

istniejących - zinwentaryzowanych w 2012 r - miejsc rozrodu traszek grzebieniastych, a także bez próby rozszerzenia zasięgu występowania 

gatunku w obszarze, w dłuższej perspektywie czasu traszka grzebieniasta będzie miała trudności z przetrwaniem w Ostoi nad Bobrem.  

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

Dla stanowisk traszki grzebieniastej w obszarze Ostoja nad Bobrem najpoważniejszym zagrożeniem jest hodowla ryb w niewielkich zbiornikach 

wodnych i stawach. Trzy z siedmiu znanych stanowisk gatunku z tego powodu posiadają złą (U2) lub niezadowalającą ocenę siedliska. Obsada 

ryb w stawach na tych stanowiskach jest duża, co bezpośrednio przekłada się na presję drapieżniczą względem traszek oraz na wysokie 

zanieczyszczenie wody. Obecnie w dolinie Bobru obserwuje się przekształcanie wielu niewielkich oczek wodnych na niewielkie stawy 
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hodowlane, przywraca się również do użytkowania stare stawy, które od wielu lat nie służyły do hodowli ryb i w międzyczasie stały się cennym 

miejscem rozrodu płazów. Cztery stanowiska traszki grzebieniastej to miejsca zagrożone tym zjawiskiem. Pierwsze to staw hodowlany we wsi 

Zadole - staw obecnie nie jest użytkowany, drugie to pozostałość po stawie na zachód od miejscowości Mojesz Górny (stanowisko znajduje się w 

kompleksie stawów, z których większość jest nieużytkowana, a nawet nie jest do nich napuszczana woda). Trzecie to niewielki staw w 

kompleksie stawów hodowlanych zlokalizowanych na zachód od miejscowości Mojesz Górny (stawy obok zostały wyremontowane i 

przywrócono na nich hodowlę ryb). Również stanowisko w okolicach m. Modrzewie w przeszłości pełniło funkcję stawu hodowlanego. Obecnie 

staw ten od wielu lat jest nieużytkowany. Istnieje realna groźba przywrócenia hodowli ryb w tych miejscach.  

Drugim najważniejszym zagrożeniem dla populacji traszki grzebieniastej jest izolacja stanowisk. Traszka grzebieniasta jest gatunkiem, który nie 

przemieszcza się na duże odległości, dlatego też najlepiej czuje się w obszarach, gdzie dostępność siedlisk wodnych jest duża i przemieszczanie 

się pomiędzy nimi nie jest utrudnione. W dolinie Bobru środowiska wodne znajdują się w znacznym oddaleniu od siebie, a w dodatku w wielu 

miejscach otoczone są typowym krajobrazem rolniczym z dużym udziałem pól. W takich warunkach przemieszczanie się traszek pomiędzy 

stanowiskami jest utrudnione. W przypadku ustąpienia/wyginięcia gatunku na którymś ze stanowisk, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, 

że traszki grzebieniaste ponownie skolonizują to stanowisko. Zapewne z tego powodu nie odnaleziono traszek grzebieniastych w wielu 

izolowanych zbiornikach wodnych w Ostoi nad Bobrem, mimo że stan siedliska wodnego jest właściwy i wydaje się, że traszki powinny 

zasiedlać ten zbiornik.  

Na stanowisku w okolicach m. Modrzewie zagrożeniem może być droga asfaltowa znajdująca się tuż przy stawie. Ruch pojazdów na niej jest 

minimalny. Jednakże może dochodzić do rozjeżdżania migrujących traszek grzebieniastych do i ze stawu przez samochody. Skala zjawiska - ze 

względu na znikomy ruch pojazdów - nie powinna być duża. 

 

 

1308 mopek Barbastella barbastellus 
 

Krótka charakterystyka 

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

Ginących i Zagrożonych w Polsce: DD – gatunek o nieokreślonym zagrożeniu (Głowaciński 2002). Gatunek chroniony na podstawie: 

Dyrektywy 92/43/EWG (załącznik II i IV), Konwencji Bońskiej (załącznik II) o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, Konwencji 

Berneńskiej (załącznik II) o ochronie dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk.  

Migracje 
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Mopek uważany jest przez jednych autorów za gatunek osiadły, tzn. jego zimowe kryjówki znajdują się najczęściej w odległości kilku-kilkunastu 

kilometrów od letnich (Roer 1995, Steffens i in. 2004), zaś przez drugich za migranta średniodystansowego. W Środkowej Europie odnotowano 

przeloty o długości niemal 300 km z Austrii do Węgier, co wskazuje, że w tej części kontynentu gatunek ten może odbywać migracje (Rydell i 

Bogdanowicz 1997). Również czescy badacze klasyfikują ten gatunek jako zdolny do migracji (Gaisler i in. 2003). W Polsce najdłuższy, 

zarejestrowany przelot mopka wynosi 150 km (dane własne, niepublikowane). W trakcie migracji gatunek ten unika wylatywania na otwartą 

przestrzeń i wykorzystuje liniowe elementy środowiska, lasy, zadrzewienia (Hermanns i in. 2003).  

Okres pozazimowy 

Samce żyją osobno lub łączą się w niewielkie grupy. Samice po opuszczeniu zimowisk tworzą zgrupowania, tzw. kolonie rozrodcze, w których 

na świat przychodzą młode. Pojedyncze kolonie rozrodcze liczą od kilku do nieco ponad 100 samic. W kryjówkach zlokalizowanych w drzewach 

występuje z reguły 10-20 samic (Dietz i in. 2009, Hermanns i in. 2003, Hillen i in. 2011, Russo i in. 2004, Weidner 2000). Około połowy 

czerwca samice rodzą 1-2 młode, które są karmione mlekiem przez około 6 tygodni (Dietz i in. 2009). Kolonie rozpraszają się we wrześniu-

październiku (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Mopek, żyjąc w strefie klimatu umiarkowanego, musi ograniczyć swoją reprodukcję do 

jednego, krótkiego okresu w ciągu roku. Gody gatunek ten odbywa późnym latem i wczesną jesienią. Mopki masowo przylatują do zimowisk na 

przełomie sierpnia i września. Gody trwają około dwóch tygodni. W tym czasie dziesiątki osobników krążą przy otworach podziemi jak i 

wewnątrz nich. Można wtedy usłyszeć głosy socjalne, obserwować pogonie osobników tego gatunku za sobą i kopulacje (Gottfried 2009).  

Zimowanie  

Mopki pojawiają się w zimowiskach w listopadzie. Maksymalną liczebność tego gatunku notuje się w styczniu. Później ich liczba spada. W 

marcu prawie się ich już nie obserwuje w podziemnych schronieniach (Fuszara i in. 2003a). Na skutek kopulacji dochodzi jedynie do 

zaplemnienia. Samica przechowuje nasienie w drogach rodnych aż do wiosny. Zapłodnienie następuje po wybudzeniu się samicy ze snu 

zimowego (Dietz i in. 2009). Najczęściej na zimowiska wykorzystywane są forty (24% hibernujących mopków), duże, ceglane piwnice (22%) i 

bunkry (18%). Rzadziej jaskinie, sztolnie, kanały czy studnie. Mopki są bardzo przywiązane do swoich kryjówek; zwłaszcza do zimowisk, do 

których powracają z roku na rok, a wiedzę o zimowiskach przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. W związku z tym największym 

zagrożeniem dla gatunku jest utrata schronień zimowych skupiających dużą liczbę osobników.  

Żerowiska  

Występowanie tego nietoperza w dużym stopniu ograniczone jest do lasów. Poluje on w lasach, na ich obrzeżach, w lukach drzewostanu, na 

ścieżkach leśnych, ale i na terenach zakrzewionych czy nad wodami o zarośniętych brzegach. Mopek lata stosunkowo szybko i poluje głównie na 

owady w locie. Taki styl polowania wymaga bardziej otwartego siedliska, co jest prawdopodobnie jednym z powodów preferencji starych 

drzewostanów. Skład gatunkowy drzewostanu może nie mieć tak istotnego znaczenia dla mopka jak występowanie złożonej struktury wiekowej i 

licznych luk w drzewostanie (Eriksson 2004, Dietz i in. 2009). Najczęściej jednak mopek jest stwierdzany w lasach liściastych, choć w Alpach 

Szwajcarskich najliczniej występuje w borach sosnowych. Częstsze występowanie mopka w lasach liściastych może mieć też związek z 
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dostępnością i obfitością pokarmu. Drobne nocne motyle Lepidoptera stanową w diecie tego nietoperza nawet do 94% (Rydell i in. 1996). 

Bogactwo gatunków owadów z tego rzędu w lasach świerkowych czy sosnowych jest zdecydowanie mniejsze niż w dąbrowach (odpowiednio 

34, 43 i 137 gatunków) (Eriksson 2004). Mopek preferuje drzewostany w wieku powyżej 60 lat (Sierro 1999, Eriksson 2004, Hermanns i in. 

2003, Hillen i in. 2011). Powierzchnia rewiru jednego osobnika wynosi od ok. 9 ha do nawet ponad 2500 ha (Sierro 1999, Hillen i in. 2011). 

Łowiska zazwyczaj znajdują się w odległości 3-4,5 km od dziennego schronienia, ale mogą leżeć również w odległości 10 km. W ciągu nocy 

mopki odwiedzają 3-4 różne żerowiska, pokonując w sumie nawet 30 km (Sachanowicz i Ciechanowski 2005).  

Schronienia letnie  

Na schronienia kolonii rozrodczych mopki wybierają szczeliny pod odstającymi płatami kory drzew, w spękaniach pni lub ich rozwidleniach. 

Preferują schronienia w szczelinach pni o średnicy około 40 cm – głównie w dębach i bukach. W podobnej grubości drzewach zajmują szczeliny 

utworzone w rozwidleniu pni. Znajdowano mopki również za odstającymi płatami kory obumierających drzew o średnicy co najmniej 20 cm, a 

zwykle grubszych. Często kryjówki mopków były zlokalizowane w drzewach martwych, które najprawdopodobniej zapewniają więcej tego typu 

schronień. W lasach bukowych w środkowych Włoszech 20 z 33 zlokalizowanych schronień osobników tego gatunku znajdowało się w 

drzewach martwych, osiem w drzewach z konarami obumarłymi w mniej niż 50% a kolejne pięć schronień w drzewach z konarami obumarłymi 

w 50-90%. (Hermanns i in. 2003, Russo i in. 2004). Zajmowane były również przez ten gatunek miejsca za okiennicami, w szczelinach mostów, 

a na południu Europy również w jaskiniach (Rydell i in. 1996, Rydell i Bogdanowicz 1997, Sachanowicz i in. 2004).  

Miejsca godów  

Na przełomie sierpnia i września obserwuje się mopki przylatujące masowo do zimowisk. Zjawisko to, zwane rojeniem (swarming), ma miejsce 

również u innych gatunków nietoperzy. Prowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że rojenie mopków przy podziemiach ma związek z 

godami (Gottfried 2009). Mopki najliczniej godują w dużych, obszernych obiektach, o łatwo dostępnych wlotach, które posiadają wysokie 

korytarze i hale. Taka struktura schronień umożliwia loty tokowe, które prawdopodobnie pełnią ważną rolę w rytuale godowym nietoperzy 

(Parsons i in. 2003), jak i stwarza lepsze warunki do rozchodzenia się dźwięków, w tym sygnałów godowych. Sygnały te, podobnie jak 

sprawność fizyczna mogą stanowić wyznacznik jakości osobnika i decydować o wyborze partnera.  

Zimowiska  

Mopek hibernuje w różnego typu podziemiach takich jak chłodnie, piwnice, jaskinie, sztolnie, forty, bunkry i tunele (Rydell i Bogdanowicz 

1997, Fuszara i in. 2003a, Ciechanowski i in. 2006). Spotykany był też na strychach (Kowalski 1955). Większość odnalezionych zimowych 

schronień mopka to sztuczne obiekty, wybudowane przez człowieka. Również największe znane zimowiska tego gatunku na świecie nie mają 

pochodzenia naturalnego. Stanowią je: tunel kolejowy w centralnej Słowacji, w którym zimowało 6800-7800 osobników (Uhrin 1995), sztolnia 

w Bawarii stanowiąca w latach siedemdziesiątych schronienie 3000 mopków (obecnie 300-400 osobników) i sztolnia na Słowacji, gdzie zimę w 

1963 roku spędzało 2000 osobników – w ostatnich latach około 550 (Fuszara i in. 2003a). Mopki na zimowiska wybierają obiekty o dobrej 

cyrkulacji powietrza i chłodne. Takie, w których temperatura w ciągu zimy utrzymuje się w pobliżu 0°C: od -1°C do 6°C (Rydell i Bogdanowicz 
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1997, Jurczyszyn i in. 2003). Mopek należy do nietoperzy najbardziej odpornych na mrozy. Znosi krótkotrwałe spadki temperatury do -9°C, a 

zamarza dopiero w temperaturze -16°C (Weidner 2000, Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Zazwyczaj w zimowiskach tego gatunku, przy 

niskiej temperaturze panuje również niska wilgotność powietrza, nawet 40%. Takie warunki są zbyt surowe dla wielu gatunków nietoperzy, 

zwłaszcza z rodzaju nocek Myotis (Rydell i Bogdanowicz 1997, Weidner 2000). Nietoperze wykazują duże przywiązanie do swoich schronień i 

powracają do nich co roku, jeśli warunki nie uległy zmianom. Mopek uważany jest ponadto, za gatunek płochliwy i zmieniający często swoje 

schronienia, zwłaszcza gdy jest niepokojony (Russo i in. 2004). Dlatego zabezpieczenie zimowisk, skupiających większą liczbę osobników tego 

gatunku, wydaje się jednym z ważniejszych działań, jakie należy podejmować w celu jego ochrony. Niekontrolowana penetracja podziemi w 

okresie hibernacji może nie tylko doprowadzić do zaniku stanowiska mopka ale również do śmierci osobników. Przepłoszone nietoperze stracą 

znaczny zapas energii zanim znajdą nowe schronienie, co może doprowadzić do wyczerpania zapasów tłuszczu przed nastaniem wiosny i 

pojawieniem się owadów. Istotne jest również, by mopki miały umożliwiony swobodny wlot do schronienia. Najlepiej, jeśli otwór wlotowy ma 

wysokość min. 13 cm i szerokość około 50 cm, co m. in. pozwala na przelot bez narażenia na kontuzje skrzydeł. Korytarze migracyjne 

Nietoperzom takim jak mopek - o krótkim zasięgu sygnału echolokacyjnego, liniowe elementy środowiska, wyznaczają przede wszystkim trasy 

przelotu/migracji (Hermanns i in. 2003). Są również istotnym elementem środowiska, gdyż osłaniają od niekorzystnych warunków pogodowych, 

chronią przed drapieżnikami. Tak więc często wykorzystywane są również przez te gatunki, które mają długi zasięg sygnału (Gottfried I. 2012).  

Zasięg mopka obejmuje całą Polskę. Jego największymi zimowiskami na Dolnym Śląsku są Chłodnia w Cieszkowie, piwnice pałacu w Chobieni 

i klasztoru w Lubiążu, sztolnia w Młotach, sztolnia w Skałkach Stoleckich, sztolnia w Gilowie, Jaskinia Radochowska i Jaskinia Północna Duża 

w Połomie. Zimowiska te są jednocześnie miejscami rojenia. Znanych jest zaledwie kilka kolonii rozrodczych, w Dolinie Baryczy, na 

Przedgórzu Sudeckim i na Ziemi Kłodzkiej (Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009).  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Stanowiska letnie:  

ogólny stan zachowania siedlisk letnich w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) 

Stanowiska zimowe:  

ogólny stan zachowania siedlisk zimowych w sieci Natura 2000 – niezadowalający 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Populacja rozrodcza -brak zidentyfikowanych miejsc rozrodu, stan ochrony – nieznany (XX) 
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Stan zachowania siedlisk gatunku w obszarze - stan ochrony – nieznany (XX) 

 

Zagrożenia 

 

Zagrożenia potencjalne 

A10, Restrukturyzacja gospodarstw rolnych 

A10.01, usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej 

C03.03, produkcja energii wiatrowej 

E01.03, Zabudowa rozproszona 

J03.02, antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk, fragmentacja 

B03, eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania 

B04, stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo) 

B02.02, wycinka lasu 

B02.04, usuwanie martwych i umierających drzew 

D01.02, drogi, autostrady 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

Krótka charakterystyka 

Status ochronny IUCN: LC – gatunek najmniejszej troski (IUCN 2009). Gatunek chroniony na podstawie: Dyrektywy 92/43/EWG (załącznik II i 

IV), Konwencji Bońskiej (załącznik II) o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, Konwencji Berneńskiej (załącznik II) o ochronie 

dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk. 

Jest to jeden z trzech największych gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Zasiedla tereny skaliste i zalesione . Jego schronieniami 

letnimi są jaskinie, sztolnie oraz zaciszne strychy budynków. Na zimowiska wybiera naturalne jaskinie, sztolnie i fortyfikacje. Kolonie rozrodcze 

złożone z samic z młodymi mogą liczyć do 3 tysięcy osobników. W okresie wychowywania młodych samce żyją samotnie. Nocki duże polują 

głównie na chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Ich żerowiska oddalone są od kryjówek od 1,5 do 25 km. Nocek duży zaliczany jest do 

nietoperzy, które odbywają krótkodystansowe wędrówki od 50 do 200 km (najdłuższy przelot wynosił 390 km) (Sachanowicz i Ciechanowski 

2005). Gatunek ten występuje w południowej, częściowo w zachodniej i centralnej części Polski, oprócz rejonów północno-wschodnich. 

Obecność pojedynczych osobników stwierdzono na Podlasiu i wschodnim Mazowszu.  

Jest to gatunek licznie występujący na Dolnym Śląsku. Najwięcej jego stanowisk odnotowano na terenach górskich i na Przedgórzu Sudeckim. 
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Największymi znanymi koloniami rozrodczymi są: kolonia we Wleniu (około 2250 osobników), kolonia w Konradowie k/ Lądka Zdrój (około 

500 osobników), kolonia w Rościszowie w Górach Sowich (około 800 osobników), kolonie w Sulistrowiczkach, Parowej i Jaszkowej Górnej (po 

około 200 osobników) (Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009). Znane są przeloty nocków dużych z kolonii rozrodczych w Czechach do zimowisk 

na ziemi kłodzkiej i na Przedgórzu Sudeckim, z kolonii w Sulistrowiczkach (Masyw Ślęży) do zimowisk w Górach Sowich oraz z kolonii we 

Wleniu (dolina Bobru) do zimowisk w Karkonoszach. Największymi zimowiskami tego gatunku są jaskinie góry Połom, jaskinie i sztolnie 

Masywu Śnieżnika oraz sztolnie Gór Sowich (Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009).  

Od początku lat 50. XX w. liczebność populacji nocka dużego w Polsce zmniejszyła się najprawdopodobniej z powodu częstego w tamtym 

okresie stosowania pestycydów (główne DDT). W związku z zaniechaniem stosowania tego środka oraz zastąpieniem go środkami 

owadobójczymi nowej generacji, łatwo ulegającymi biodegradacji, w ostatnich 15–20 latach w niektórych rejonach Polski (np. w Sudetach, A. 

Furmankiewicz, inf. ustna) odnotowano wzrost liczebności populacji tego gatunku 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Stanowiska letnie:  

ogólny stan zachowania siedlisk letnich w sieci Natura 2000 – niezadowalająca (U1) 

 Stanowiska zimowe:  

ogólny stan zachowania siedlisk zimowych w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stanowisko: kolonia letnia nocka dużego na strychu kościoła pw. Św. Mikołaja we Wleniu - stan ochrony: właściwy (FV) 

Stan zachowania siedlisk gatunku w obszarze - stan ochrony: właściwy (FV) 

 

Zagrożenia 

 

Zagrożenia istniejące 

K02.02 Nagromadzenie materii organicznej. 

H06.02 Zanieczyszczenie świetlne 
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Zagrożenia potencjalne 

A10, Restrukturyzacja gospodarstw rolnych 

A10.01, usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej 

C03.03, produkcja energii wiatrowej 

E01.03, Zabudowa rozproszona 

J03.02, antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk, fragmentacja 

B03, eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania 

E06.02 Odbudowa, remont budynków 

B04, stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo) 

B02.02, wycinka lasu 

D01.02, drogi, autostrady 

E06.01, rozbiórka budynków i obiektów wybudowanych przez człowieka 
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Moduł B 

3 Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 

gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 

(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 

 
 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem    

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Nat

ura 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochron

y na 

podsta

wie 

dostępn

ych 

danych 

wg 

skali 

FV, UI, 

U2 

Ocena 

stanu 

ochron

y po 

weryfik

acji 

terenow

ej wg 

skali 

FV, UI, 

U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis  

326

0 

{348e79d7-792f-4241-ba6e-

e470d069bedb} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012, ocena 

stanu 

ekologiczne

go pochodzi 

z danych 

Struktura i 

funkcje 

gatunki włosieniczników XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

materiał dna koryta XX FV 
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ocena stanu ekologicznego JCWP U1 XX WIOŚ, 

wskaźnik 

ten 

zadecydowa

ł o 

obniżeniu 

oceny 

ogólnej, w 

terenie nie 

zidentyfiko

wano 

wyraźnych 

zagrożeń 

istniejących

, rzeka Bóbr 

posiada stan 

ekologiczny 

umiarkowa

ny  co ma 

związek z 

przepływani

em rzeki 

przez tereny 

zabudowan

e oraz 

rolnicze 

gatunki ekspansywne i inwazyjne XX FV 

zacienienie rzeki XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea)  

621

0 

{ba4cdc8f-5902-4ad5-a3cb-

537ada63df28} 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1 XX 

U1 

Reczyńska 

2012/monit

oring GIOŚ 

w ramach 

PMŚ 2008 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew U1 XX 

Gatunki charakterystyczne FV XX 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 XX 

Liczba gatunków storczykowatych U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne U1 XX 

Zachowanie strefy ekotonalnej U1 XX 
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Gatunki dominujące FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - płaty 

bogate 

florystycznie) 

623

0 

{731c3105-c066-4fde-9475-

603c507a8e66} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U2 

bezpośredni

e badania 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

Bogactwo gatunkowe XX U1 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U2 

gatunki dominujące XX U2 

rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

struktura przestrzenna płatów siedliska XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 
643

0 

{17cca97b-3b0a-4e05-8064-

212c1a135342} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium)  

Struktura i 

funkcje 
gatunki charakterystyczne XX XX 
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  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

płat nie 

weryfikowa

ny terenowo  

  bogactwo gatunkowe XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) XX XX 

   naturalny kompleks siedlisk XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

643

0 

{b09cf3a2-40a4-453f-ae0f-

a364ef62f513} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX U1 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

  bogactwo gatunkowe XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX U1 

  naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) XX FV 
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   naturalny kompleks siedlisk XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

643

0 

{c344ec00-b4c2-458a-98ad-

22a252e7e265} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX U1 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

  bogactwo gatunkowe XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) XX FV 

   naturalny kompleks siedlisk XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

643

0 

{0b3df61c-b693-4512-be06-

d8450b5cf250} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV FV U1 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ 2011 
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i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV U1 

r., płat 

fragmentary

cznie 

zweryfikow

any 

terenowo w 

2012 r., nie 

zaobserwo

wano roślin 

inwazyjnyc

h, które 

mogły by 

znacznie 

obniżyć 

ocenę 

siedliska 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych FV FV 

  bogactwo gatunkowe U1 U1 

  obce gatunki inwazyjne U2 U1 

  naturalność koryta rzecznego (brak regulacji) FV FV 

   naturalny kompleks siedlisk U1 U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{4c2b8ba8-6eac-43f2-b5f8-

e45b8562e1ec} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 
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obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

XX 

U1 
XX 

XX 

XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{9506248d-d198-4e74-acf1-

4ba283f554f1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 
Reczyńska 

K. 2010 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

651

0 

{d3365dc7-38a0-442c-b20a-

61031c33738d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 
ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 
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(Arrhenatherion 

elatioris)  
gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{c4024095-1905-4b15-aebc-

7e9b91f679db} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 
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Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{2104b788-6c41-4d13-8efd-

3360e6ebd91c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{28773f0a-4b98-4d64-a6a9-

ff1b69e840b9} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
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procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{0a06340e-5f50-4d50-9d6c-

18c7ec668707} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 
PROW 

pakiet 5.7 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{f6e85260-40c9-4136-9167-

fdd2d81af876} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
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procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{e222931c-43e6-4aee-951d-

3d40d86bb8f7} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{77826c81-4698-41c8-9912-

eea51bd8a216} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

651

0 

{4e282864-b1d1-4b27-b2b3-

6cd29f2ade9f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 
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(Arrhenatherion 

elatioris)  
gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{8058dfe2-203d-4d39-af26-

946ccc737190} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{527f4dbc-e805-43bf-a07f-

6f7c6167d038} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy   XX FV 
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ochrony 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{471efb26-ac2f-4aa7-a84b-

bd825a02719d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{ef1f90d2-2a97-4dd0-b70f-

7d8651008030} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{d26f3c68-5edf-4f0c-8e33-

399cae9cb225} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 
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martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{a8ef8c41-8b55-4910-96f2-

46dd380be5f1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{3c7bdf07-8bfc-4130-9403-

fc32919f5289} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 
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obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{eb046514-cc14-4b69-8eb9-

ef970fdeb7de} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{1fe1aa6b-4c30-42be-b09a-

9e714d0b30f0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

651

0 

{e4f76fca-7fe4-46e1-a402-

d423ab5fd715} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe Struktura i ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 
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ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

funkcje gatunki charakterystyczne XX U1 2012 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{9ecf0756-85f1-4b95-8fb5-

3e29f115dfcd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{7d541ab1-c18e-43fe-8d48-

b99588a2a6b8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 
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gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{17e0f8fb-1383-47e1-b106-

e2d9406de71e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{50eca161-bfa8-4546-8079-

c0879770ac19} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy   XX XX 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

149 

 

ochrony 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{b8615b33-9799-43d1-8387-

c76d5464f7c8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{dac1d7e3-a8cf-4a4e-b739-

3087a4eac9dd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{ee7b7615-b037-4480-8d29-

27d45dfd8686} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 
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martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{dfb2eb6e-dfc9-42be-b84e-

9ff49ef45259} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{2a5097d4-ec04-4519-aedd-

ad2b63efc05b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

651

0 

{108102de-18cb-4b7c-862c-

42c7a04ab5d5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX XX 

Inwentaryza

cja 
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użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006, 

płat 

potwierdzo

ny w terenie 

podczas 

badań pod 

kątem 

motyli, brak 

ocen dla 

wskaźnikó

w i 

parametrów  

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{29d33f23-3aa5-4987-9220-

128fef61ba84} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

651

0 

{5f707a84-ed5b-4678-8f4d-

c95c74d70849} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 
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elatioris)  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX Świerkosz 

K. 2006 
martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{8242e2f9-6a3e-4e0d-8f72-

0b4fc2431c36} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{f1ca7aba-eb41-4081-8f08-

3823c3f66a4f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U2 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 
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Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{a33d2004-88ee-44b6-b1c3-

b45754b0c01b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{78f6e142-f941-434e-9696-

6e5d2bc88550} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U2 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{9889b3e0-e375-43fe-bb69-

574f494552fe} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

154 

 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{e95af571-409d-43c1-8233-

396f2e4451c1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{7e5a9a89-eef3-423e-b8bb-

6b110f810bc9} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

651

0 

{4b72fdf4-3e50-48cf-9aa6-

68643e062103} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX U1 

bezpośredni

e pomiary 
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użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 terenowe 

2012 
gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{bd101495-976a-4d4c-9a38-

cff0fcc6455e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{8ba16419-0566-4bb0-8b14-

185f25692353} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 
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procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{e46b3662-5807-4c07-9f8b-

231c7f734fb8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{4eca0501-1fc1-4131-8c91-

e5ae1334a095} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew U1 XX 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych FV XX 

martwa materia organiczna FV XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

651

0 

{9a7526ef-58b8-4fb8-9491-

72c3726a9b82} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 
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(Arrhenatherion 

elatioris)  
gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{cfb822a2-1bcb-4257-a1fa-

415494709691} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{c1c6e5c7-3aca-4caa-bae9-

c8df0a232014} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX U1 
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gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{378e5776-3ead-4dcf-a026-

b174904c3fca} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

651

0 

{d5fd18b2-251a-4d06-a7f4-

8e658d7d1560} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U2 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe Struktura i ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U2 
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ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

funkcje gatunki charakterystyczne XX U1 2012 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{d43f5a2a-d2c0-4d8c-985e-

7f495079894b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{945feac2-343c-4419-a10b-

863c8fce8987} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U2 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U2 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U2 
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Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{64d2dd41-5a23-4ea1-8864-

728e075480e0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, brak 

danych na 

temat ocen 

dla 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{b1a4b65d-63de-479b-a9a9-

8868c6effaaf} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U2 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U2 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U2 

Perspektywy   XX FV 
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ochrony 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{5a808675-a8e5-4575-b3a5-

a4efb388a7fa} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{d406470a-64ec-4e6c-9b5a-

2fc99ac653b0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{08a9bad2-d05c-4ae6-8b7e-

c1c0cb597957} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 
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martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{f499b9a6-3af5-4988-a020-

6345cc271939} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 
Reczyńska 

K. 2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{fa6a27fd-d7b2-419b-b360-

874ce76f1652} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{ce47df88-39fb-433b-8180-

9eed83f66e94} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{8f8054a3-d95d-4869-8b29-

d2850db2ceba} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 
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procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{cd6b20a2-ea23-45e3-8311-

30eefc14419f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{c9e0a46b-e55d-4ad8-826b-

f7dcf8799d21} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 
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Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{923e346c-c0ff-4478-bce3-

e068fe8ae801} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{a95a2050-9688-4e5a-b775-

065b7999c2c7} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

651

0 

{c9758962-b232-4d7d-8f0d-

b0d749df8491} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodniczStruktura i ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 
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ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

funkcje gatunki charakterystyczne XX XX a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{c3f61fe9-85ce-4880-8928-

b4c8cd3c3290} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

651

0 

{d76c7fe7-932b-4b8a-bb99-

d474b4d68ddc} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodniczStruktura i ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 
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ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

funkcje gatunki charakterystyczne XX XX a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 
gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{c8b22e5c-a267-43f6-aeb5-

08302fdfcfae} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{7cc05d15-4c5f-4c62-8c3c-

4dcc14d2f736} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 
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martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{7048a9d2-954d-42f9-82c7-

4302bae5474a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{d4b9c057-95be-4809-9c2f-

a6b3f912bdbd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{17410c35-21e4-4149-90ad-

95a090001e44} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{bb087944-a579-4d07-b1a9-

b9eb2adda56a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

651

0 

{a0792afe-ad4a-4c49-8c49-

55fabae69393} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 
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elatioris)  gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{17f5b80b-9f00-4c50-b6eb-

b4942312ca4e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, brak 

informacji 

na temat 

ocen dl 

aposzczegól

nych 

wskaźnikó

w 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{a12d973c-1bb1-4d5e-9f00-

8425096b9169} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 
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obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{1b70a7d8-2053-4612-9ea0-

4119e1ad8929} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX U1 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{ad3d9e5e-34d9-482c-b237-

be18f37822e8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 
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Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{0d4d65d6-ec67-416a-afbd-

db07b2e1a5ff} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{68001632-1ba8-437c-84b9-

3259a51bf66a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

651

0 

{58fe1621-a36b-4dcb-9f42-

772fe6355c8b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX U1 
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(Arrhenatherion 

elatioris)  
gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{1645cf76-5a4e-4f7d-84bd-

c2f832d095ba} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX U1 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

gatunki charakterystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX U1 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{78448c03-536e-48e3-b831-

b3750a292926} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 
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martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{27dffda7-2bd6-44ef-8e35-

4f2a82dd6dc6} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{a57a21d1-443d-416a-a5c6-

6c779ea74ea3} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy   XX XX 
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ochrony 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{b37aec67-7bae-4ee8-95bc-

8e076793ccee} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

brak 

informacji o 

ocenach dla 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w, oceny 

ogólne 

pochodzą z 

warstwy 

shp z 

Inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

poszcególn

ych 

wskaźnikó

w 

wywniosko

wano na 

podstawie 

oceny 

ogólnej 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew FV XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

651

0 

{360e437a-1a5f-4eb2-8077-

33547c8e5390} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 
PROW 

wariant 5.7 
Struktura i ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 
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ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

funkcje gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

651

0 

{684d9743-cef2-431b-b833-

d93ed9f3170e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  U2 XX 

U2 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, brak 

danych  na 

temat ocen 

dla 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

procent powierzchni zajęty przez siedlisko na 

transekcie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{b50b9183-fdc7-47d9-b7e1-

f933609ababa} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, płat 

zweryfikow

any podczas 

badań w 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew FV XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące FV XX 
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inne przypadki dewastacji siedliska FV XX ramach 

PZO bez 

nadawania 

ocen dla 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

 martwa materia organiczna FV XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

ocienienie muraw FV XX 

pokrycie przez gatunki traw XX XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{a26e0d44-ba8a-4eb5-b79d-

cec48a7a2cf5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e badania 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

inne przypadki dewastacji siedliska XX FV 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

ocienienie muraw XX FV 

pokrycie przez gatunki traw XX FV 

struktura przestrzenna siedliska XX FV 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 
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Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{60efe031-1874-4bb4-946d-

4cb496af54fd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e badania 

terenowe 

2012  

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

inne przypadki dewastacji siedliska XX U1 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

ocienienie muraw XX FV 

pokrycie przez gatunki traw XX FV 

struktura przestrzenna siedliska XX FV 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{792123a4-d048-45e9-a3f7-

66dbb3edbcf3} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e badania 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

inne przypadki dewastacji siedliska XX U1 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

ocienienie muraw XX FV 

pokrycie przez gatunki traw XX FV 
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struktura przestrzenna siedliska XX FV 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{e1244709-6485-488b-9aec-

84a9cce386f3} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

płat nie 

weryfikowa

ny 

terenowo, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 822 {c1e807ee-73c6-4d0c-b80d- Powierzchnia   XX XX U1 Ocena 
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urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

0 a84ac27c9c45} siedliska ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

płat nie 

weryfikowa

ny terenowo  

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw XX XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{8dc7afab-ae78-47cd-bc21-

807e31022dc4} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 
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struktura przestrzenna siedliska XX XX 
wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{856d5176-f067-4ad0-a3a7-

ea754e7958f2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{f68df3fc-79c0-4851-873a-

9679a835a17b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

822

0 

{55b36d14-367a-4e82-ac53-

e8780c2f5963} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z Struktura i ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 
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zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

funkcje gatunki charakterystyczne FV XX warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{1bb6221c-f921-4efa-9737-

c83f20d91f39} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

płat nie 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 
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ocienienie muraw XX XX weryfikowa

ny terenowo  
pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{c3adeffa-d1b8-4c34-8dea-

bd6818ce47d0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{64da0af5-b653-45c4-913b-

fc7ee1c6ad44} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew FV XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

inne przypadki dewastacji siedliska FV XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw FV XX 

pokrycie przez gatunki traw XX XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{6d8de3d8-df8b-471e-acfd-

2ae2c0211da5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew FV XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

inne przypadki dewastacji siedliska FV XX 
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 martwa materia organiczna XX XX 
Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw FV XX 

pokrycie przez gatunki traw XX XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{97f2a123-3976-4d61-9648-

3a9ddee4e4c9} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e badania 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

inne przypadki dewastacji siedliska XX FV 

 martwa materia organiczna XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

ocienienie muraw XX FV 

pokrycie przez gatunki traw XX FV 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

187 

 

struktura przestrzenna siedliska XX FV 

ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{f2dbc296-04bd-4e87-9e80-

d47fb9bb4dfb} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

822

0 

{dde05236-e6cb-4625-a272-

2373e244d8e1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX FV 

Ocena 

ogólna 
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krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 
pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{c6dee0bc-17d8-435f-8ce4-

843b02ec90dd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 
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ocienienie muraw XX XX 
wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{8dbbe1d2-e816-4dad-99c6-

8aa86b44a13f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

822

0 

{61373bf0-8240-4f98-adae-

c0222a652980} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch oraz 

stanu 

innych 

płatów w 

ostoi, płat 

nie 

weryfikowa

ny terenowo 

Struktura i 

funkcje 

ekspansja krzewów i podrostu drzew XX XX 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

inne przypadki dewastacji siedliska XX XX 

 martwa materia organiczna XX XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

ocienienie muraw XX XX 

pokrycie przez gatunki traw FV XX 

struktura przestrzenna siedliska XX XX 

ślady wspinaczki lub wydeptywania FV XX 

występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu i bzu 

koralowego 
FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne buczyny 911 {8e56c56a-3d07-446e-ab81- Powierzchnia   XX XX XX Dane z 
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(Luzulo-

Fagenion) 

0 fa0727ffca0e} siedliska Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

Płat nie leży 

na gruntach 

LP – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach na 

podstawie 

opisu 

taksacyjneg

o  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{ce200000-24fc-4d84-b302-

ef51f022cb04} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że w w 

wydzieleniu 

176-a 

kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentryc

znie – brak 

możliwości 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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wnioskowa

nia o 

ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w  

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{23492422-b74b-4df6-8386-

fe9ce22fcb93} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że w w 

wydzielenia

ch 175-g i 

175-d 

kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentary

cznie – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

911

0 

{3e816eb2-0a48-46f5-96ff-

13cb4517f934} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX XX 

Inwentaryza

cja 
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Fagenion)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że w 

wydzielenia

ch 258-g i 

258-b 

kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentary

cznie – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{f0ca19c2-055f-486d-9612-

76e6b73ccc13} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że w 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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wydzielenia

ch 174-b 

kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentary

cznie – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{93355b89-d224-4750-bf70-

985564ea54ae} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. 

Płat nie leży 

na terenach 

LP – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach na 

podstawie 

opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{ffefbcdf-b469-4f65-8340-

1242c1f08d2d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodniczStruktura i gatunki charakterystyczne XX XX 
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funkcje martwe drewno XX XX a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że w 

wydzieleniu 

163-c 

kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentary

cznie – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{a1e442ba-054c-4dd5-94f4-

3c9dce6f879a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że  w 

wydzielenia

ch 165-c, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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165-f i 165-

g kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentary

cznie – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{4173b6e2-6a3b-409f-84b4-

8733baaba437} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że  w 

wydzielenia

ch 165-c, 

165-f i 165-

g kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentary

cznie – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{117d167a-5618-415a-b515-

9c42da23eb70} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że  w 

wydzielenia

ch 72-d, 72-

h kwaśna 

buczyna 

występuje 

fragmentary

cznie – brak 

możliwości 

wnioskowa

nia o 

ocenach 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{78db6508-5d59-4547-bdf3-

d6a51d518f3d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U2 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

martwe drewno XX U2 
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gatunki inwazyjne w runie XX FV 

struktura drzewostanu XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{a9e85c82-b161-417d-ab79-

14ba128aacd5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U2 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

martwe drewno XX U2 

gatunki inwazyjne w runie XX FV 

struktura drzewostanu XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{df4374b2-2a31-46f9-849b-

b096b8ed80ba} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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ch i opisu 

taksacyjneg

o. W 

drzewostani

e obecne 

gatunki – 

grab, dąb 

(ocena U1) 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{d27f724a-25b5-4561-9711-

103ac7b9b8cc} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. W 

drzewostani

e jawor, 

jesion, 

pojedyncze 

świerki 

(ocena U1) 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{5b293d5d-4f9d-40d6-bd22-

1ebc492c80b3} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. W 

drzewostani

e obecne 

gatunki nie 

typowe dla 

siedliska 

(dąb, sosna, 

świerk – 

ocena U1)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{51994ddf-94aa-4fcb-9eb0-

c3e38cdbf095} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 
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struktura drzewostanu U1 XX inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Młody 

drzewostan 

(U1) 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{e6cc15bb-0208-490d-a1ee-

0703ff606084} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 

2007,oceny 

dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{52d776ec-aecd-49f5-9f9b-

cb1f90108e99} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007,  

 

skład 

gatunkowy 

nie 

wskazuje na 

możliwość 

występowa

nia kwaśnej 

buczyny w 

tym miejscu 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{e81ff220-1e0a-4788-9c85-

1e5c325fc7fa} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy   FV XX 
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ochrony oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. W 

drzewostani

e obecny 

dąb  

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{0b764135-41bc-472b-9b78-

ddb2275ca4a1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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o. W 

drzewostani

e obecne 

gatunki 

obce 

siedliskowo 

(jawor, dąb, 

niewielka 

ilość 

świerka)  

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{9f4d64b7-97b2-4ba7-bb82-

7f0614c72604} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{af5acb1d-a7f0-47e7-ad52-

5a5520ffc7dd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z Struktura i gatunki charakterystyczne XX XX 
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funkcje martwe drewno XX XX warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, skład 

gatunkowy 

nie 

wskazuje na 

możliwość 

występowa

nia kwaśnej 

buczyny w 

tym miejscu 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{858c4f6b-925c-4a0a-aff2-

44c0d8eabf9f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu 
XX 

XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  

XX 

XX 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, skład 

gatunkowy 

drzewostan

u nie 

wskazuje na 

możliwość 

występowa

nia kwaśnej 

buczyny w 

tym miejscu 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{ee330871-b56f-4584-b922-

b81744e3c670} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, skład 

gatunkowy 

drzewostan

u nie 

wskazuje na 

wysępowan

ie kwaśnej 

buczyny w 

tym miejscu 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{1d4f3493-2214-44cb-878d-

23cc52534720} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U2 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

martwe drewno XX U2 

gatunki inwazyjne w runie XX FV 

struktura drzewostanu XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{81906f5b-9636-4f32-b41b-

7d6256bf1d57} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu U1 XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, siedlisko 

nie 

uwzględnio

ne w PUL. 

Płat może 

stanowić 

mozaikę 

siedlisk 

9110, 9170 

i 9130. W 

wyniku 

zastosowan

ej rębni 

doszło do 

odnowienia 

jawora i 

jesionu 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{9f41d03f-6ac5-45ee-b995-

2b6d592bf440} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

martwe drewno U2 XX 
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gatunki inwazyjne w runie FV XX inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{a87cf69e-ffe2-42ea-9303-

2377a6aa5671} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

Skład 

gatunkowy 

drzewostan

u 

(dominacja 

dębu, brak 

buka) nie 

wskazuje na 

występowa

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie 
XX 

XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  

XX 

XX 
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nie 9110 w 

tym miejscu   

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{f7094dd1-db63-45da-b310-

91d21ab8e118} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

młode 

pokolenie 

zdominowa

ne przez 

buka, płat 

wyłączony 

z 

gospodarki 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{e01cd99c-6e64-4870-9a02-

4db5143e0be1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U2 XX 

martwe drewno U2 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 
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taksacyjneg

o,  

fragmentary

cznie 9170, 

obecność 

gatunków 

obcych 

siedliskowo 

– świerk. 

Płat 

konsultowa

ny z 

Nadleśnict

wem 

Złotoryja. 

Jest to 

młody 

drzewostan 

z podrostem 

w znacznej 

części Bk, z 

bardzo 

niewielką 

ilością Db. 

Nie 

wskazuje 

się obecnie 

żadnych 

konkretnyc

h działań 

ochronnych 

– jedynie 

zwiększanie 

zasobów 

martwego 

drewna.  
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Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{59a65737-2c9c-4c8a-9fa5-

4f611cb0e52f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007. Z 

opisu 

taksacyjneg

o wynika, 

że obecnie 

drzewostan 

zdominowa

ny przez Db 

(obecny tez 

świerk) ale 

młode 

pokolenie 

wskazuje na 

odnawianie 

się 9110. 

Płat 

konsultowa

ny z 

Nadleśnict

wem 

Złotoryja. 

Górna 

warstwa 

drzewostan

u z Db 

została w 

ostatnim 

czasie 

wycięta – 

młode 

pokolenie 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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(podrost), 

stanowiące 

obecnie 

dominującą 

warstwę 

drzewostan

u ze sporą 

przewagą 

Bk (50 % 

Bk ok.20 lat 

i 20% Bk 

ok. 25 lat). 

Udział Db 

niewielki 

(nalot) – 

nalezy 

pozostawić 

bez działa 

ń, oprócz 

zwiększania 

zasobów 

martwego 

drewna  

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{c99af806-4365-4e6d-9aa4-

be6e9a85cb34} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007. W 

opisie 

taksacyjny

m wpisany 

jako 9190, 

natomiast 

na 

spotkaniu z 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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Nadl. 

Lwówek 

zweryfikow

ano, że ze 

wzgl. na 

odnawianie 

się buka 

występuje 

tu buczyna. 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-

Fagenion)  

911

0 

{207c42f3-135f-4560-91ec-

06f9c5f1ca47} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007. Na 

podstawie 

opisu 

taksacyjneg

o oceniono, 

że aktualny 

skład 

gatunkowy 

wskazuje na 

występowa

nie siedliska 

9110 

(zaburzony 

ze względu 

na obecnośc 

znacznej 

ilości MD i 

Św) ale w 

PUL 

wpisany 

jako 9190.  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

martwe drewno XX XX 

gatunki inwazyjne w runie XX XX 

struktura drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Żyzne buczyny 913 {7522a765-f98f-4de0-b5cd- Powierzchnia   FV XX FV Ocena 
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(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion)  

0 d7ee1caaa8a6} siedliska ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentaryza

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, płat nie 

uwzględnio

ny PUL 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

martwe drewno U1 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion)  

913

0 

{9a5fd524-8829-4cb9-811a-

464758199a81} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

martwe drewno U1 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, płat 

jedynie  

weryfikowa

ny terenowo 

bez 

szczegółow

ych badań 

Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion)  

913

0 

{8f5570a5-8060-4680-8fad-

ca09a6f92dda} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

martwe drewno U1 XX 

gatunki inwazyjne w runie FV XX 

struktura drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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o, płat 

jedynie  

weryfikowa

ny terenowo 

bez 

szczegółow

ych badań 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

917

0 

{eaa57ef9-7e96-48e8-8ea0-

6f03d5620abd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012.  

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

udział graba w drzewostanie XX U1 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

martwe drewno XX U1 

wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{d4f4dac8-e9de-48f5-861a-

457867990527} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{d4f28441-d220-4428-ac7a-

94be910f3b04} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{c5f22af6-8172-4c67-8ad5-

4dd6295d8853} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

(Galio-

Carpinetum, Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio- gatunki dominujące XX XX 
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Carpinetum)  

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{7b63058b-f882-4dfb-8430-

804400c4fe48} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

917

0 

{bca506b0-91bf-422f-8ca9-

9e2b368ece70} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 
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y prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 
(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{7a4016d0-0acb-47e4-9a89-

c3c0aa13731d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 917 {a3cf8733-f616-44bb-b2ae- Powierzchnia   XX XX XX Inwentaryza
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środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

0 ac57b53cfe66} siedliska cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 
(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{cf2e6c15-50cc-489a-9c68-

f5ef7315a791} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 
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  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{225f3fcb-7e36-4142-96fe-

61afb92201b8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012,  w 

inwentaryza

cji LP jako 

9110, 

fragment 

płatu w 

wydz. 57g 

nie został 

uwzględnio

ny w PUL, 

siedlisko w 

mozaice z 

9130 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX U1 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX U1 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

  udział graba w drzewostanie XX U1 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  martwe drewno XX U2 

  wiek drzewostanu XX FV 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{00b8cf7c-8e6e-47b2-bf02-

03cf0e2a3ecf} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 
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  udział graba w drzewostanie U2 XX 
podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

917

0 

{ca9ac842-0a12-4a0a-b727-

bc4eb5c39b2d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012. W 

drzewostani

e znaczny 

udział ma 

buk, mało 

martwego 

drewna 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX U1 

gatunki dominujące XX U1 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

udział graba w drzewostanie XX FV 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

martwe drewno XX U2 

wiek drzewostanu XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

917

0 

{19c35137-67a1-4254-8e97-

cd1c063ccb30} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie U2 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 
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martwe drewno FV XX 
wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Ocena 

obniżona ze 

względu na 

brak 

gatunków 

typowych 

(graba, lipy, 

odnawia się 

jawor i 

jesion) – 

płat bez 

wskazań. 

Należałoby 

go 

monitorowa

ć  

wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{6fce4272-c869-4c64-9d4f-

c2515b1b1053} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012  

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX FV 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX FV 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

  udział graba w drzewostanie XX U1 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  martwe drewno XX U2 

  wiek drzewostanu XX FV 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{b47e9725-a57d-4d0d-bc0c-

3734d787cc2a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX U1 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX U1 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX FV 

  udział graba w drzewostanie XX U1 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  martwe drewno XX U2 

  wiek drzewostanu XX FV 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

917

0 

{9167c14d-99c8-4ec6-8a7c-

3b2e06b594b2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie U2 XX 
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Carpinetum)  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Znaczny 

udział 

jawora w 

drzewostani

e. 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

917

0 

{334f45a0-ad15-42f0-bd5e-

5d5dc1cc147b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Znaczny 

udział 

jawora w 

drzewostani

e i młodym 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie U2 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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pokoleniu 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{de978431-4483-4fd2-9fda-

95bc9101efbb} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{01688299-ccdf-4aa2-91e5-

e12343d43d12} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 
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  wiek drzewostanu FV XX ch i opisu 

taksacyjneg

o   
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{bc18333f-8381-4247-ab61-

d8733261aac5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{9e8fc3c5-6825-44d0-885b-

43616e199eb8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 
inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

917

0 

{89c1a4e0-13f7-4add-a1cb-

23045cb78cc7} 

Powierzchnia 

siedliska 
  

XX 
XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007. 

Aktualny 

skład 

gatunkowy 

nie 

wskazuje na 

możliwość 

występowa

nia siedliska 

grądu w 

tym miejscu  

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne 
XX 

XX 

gatunki dominujące XX XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 

XX 
XX 

udział graba w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

martwe drewno 
XX 

XX 

wiek drzewostanu XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  

XX 
XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{cc5c7043-dcf0-467d-8fae-

db3559539a7b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

917

0 

{d2e59923-8757-49d3-9068-

efd4b3af783e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 917

0 

{f2df82fa-07fa-4021-b300-

37c6f2c10d59} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

(Galio-

Carpinetum, Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące FV XX 
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udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  udział graba w drzewostanie FV XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{e39e179c-b287-486f-add5-

461fa44d2f36} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne FV XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące FV XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{0e363234-2b16-4764-b9d1-

3d9bc4ed3928} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, (Galio- Struktura i charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 
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Carpinetum, funkcje oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące FV XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{02be46e0-ce1e-49f2-81da-

4f2164159ecf} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

917

0 

{f4266946-ac7e-4b86-a6a2-

cd570f7804ec} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U1 

Inwentarzya

cja 
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jski i 

subkontynentaln

y 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{209bcb6a-dbad-4b83-8d70-

7727a8aef392} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne FV XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące FV XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U1 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{316ddc6a-0765-4e21-85fa-

731348c5698e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentaryza

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźnikó

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentaryza

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. W 

drzewostani

e gatunki 

niewłaściwe 

dla siedliska 

(dominuje  

świerk, 

obecny 

modrzew) 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U2 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U2 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{9695c57a-2ebf-4de1-852a-

b0451a727eb6} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 
(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 
charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 
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Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące FV XX 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 
środkowoeuro

pejski i 
subkontynent
alny (Galio-

Carpinetum,Ti
lio-

Carpinetum)  

917

0 

{5836cdd8-b8eb-453f-9c28-

1a37b8f5c50b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 
środkowoeuro

pejski i 
subkontynent
alny (Galio-

917

0 

{b4107730-a0ae-4054-8904-

331e47c67e71} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez FV XX 
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Carpinetum,Ti
lio-

Carpinetum)  

wczesnosukcesyjnych) ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

udział graba w drzewostanie U2 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu U2 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 
środkowoeuro

pejski i 
subkontynent
alny (Galio-

Carpinetum,Ti
lio-

Carpinetum)  

917

0 

{4bb350b8-147e-41df-b6f3-

b29d60d70b61} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie U2 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{1436da85-6392-4a75-9381-

7ddd78948c8d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy
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(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 
ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{0038c65c-e76f-4591-ab19-

eadb6b528ae2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U2 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 917 {a33a9309-1294-496d-bc72- Powierzchnia   FV XX U2 Inwentarzya
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środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

 

0 48e4b058bade} siedliska cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Znaczny 

udział 

jaowora 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie U2 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{c5196cef-d8b6-40d3-a42c-

63540f4b2e5c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 
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  martwe drewno U2 XX 
Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o   wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{ccfd69d5-3fed-454d-8e00-

b3aeb5c8feb2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{50de6831-a073-4310-924a-

48804096600e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

(Galio-

Carpinetum, Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 
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udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  udział graba w drzewostanie U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum)  

  
  
  
  
  
  

917

0 

{ea6c4fb4-beba-427f-839e-

ee732dfd125b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

udział graba w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

martwe drewno U2 XX 

wiek drzewostanu FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{80540378-fedb-48e6-9592-

008aaa130a73} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 
(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 
charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

241 

 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{1012f999-ccb1-4a81-afce-

9568e2116813} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

917

0 

{df9b19ba-092a-4e98-9020-

e646cd6d4f52} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 
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y Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{10e840fc-629a-4d00-940c-

3037a3627747} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  Perspektywy   FV XX 
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ochrony 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{a13d6441-91ad-4bfc-8613-

810e0f45616d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{3bae9c6c-1e8c-4340-b4f4-

f1cacdc31847} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne FV XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 
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  wiek drzewostanu FV XX 
ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{305a4ac9-6a78-42af-8dd7-

95fd06746ee7} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{7eb0370b-9cb3-4e6c-9395-

a241a30c6be6} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 
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  udział graba w drzewostanie U2 XX podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{90804e83-99c8-4ffa-8335-

2a1b94ddef80} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{4214ea84-c369-4068-b6d8-

2994e39aa7ee} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

(Galio-

Carpinetum, Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne FV XX 

Tilio- gatunki dominujące U1 XX 
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Carpinetum)  w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{0d72eabb-8c41-4c5e-b396-

b34ccef28a37} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

917

0 

{101f6a61-3a98-41c2-9974-

3fe571b41306} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 
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y Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{91419954-c93c-40c0-9eab-

efb7ec597d92} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

248 

 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{c03361fa-4cbf-4caa-b21c-

dead04662b3a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. W 

młodym 

pokoleniu 

dominuje 

jawor 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{dc1e2455-5edb-4b36-bbf7-

e3a53b6d0cf5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące FV XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 
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  martwe drewno U2 XX Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{a6407ba8-e15a-44bf-9d99-

fd8a3e5e44c4} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{ecad9445-5003-4cf9-8f88-

c7dd23e2cc23} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 
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  udział graba w drzewostanie U2 XX 
podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Możliwa 

mozaika z 

łęgiem 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{05421935-7225-4969-adae-

77862f5d3984} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne FV XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{cbc99993-f091-42af-8536-

daf19300ab61} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy
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(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 
ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie U1 XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{e73ffe4f-5bbd-4f89-9498-

610aab3915a9} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

917

0 

{3ecb55cb-9d06-4887-b6de-

832238c086dd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 
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jski i 

subkontynentaln

y 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{a49305a3-e3b5-4ea5-96b4-

b7661e82b980} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne FV XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{f707eabc-e41a-4563-96b0-

c2ff6b8a4d81} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{1dc48209-dd20-4fc3-855c-

e2afd9b28dfa} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U2 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U2 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 
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  martwe drewno U2 XX cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{83dd8f5c-9d1c-44b4-92c7-

ca3390431cf8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U2 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U2 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 917

0 

{c6cbafcd-e8b4-43fb-996f-

ba730894787d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

(Galio-

Carpinetum, 
Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U2 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez FV XX 
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wczesnosukcesyjnych) wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{2c8ac36e-5cac-442f-b8dd-

df28e2693a97} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U2 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie U1 XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{0e7be167-c831-4b7a-9331-

e77f61867eda} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy
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(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U2 XX 
ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U2 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{b761d1ad-0233-4567-adc7-

c0cac6a92ab4} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 
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Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{0f71735c-31c4-4b36-b537-

00d36397f1d1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{1da41c9a-d4bf-40dd-8054-

02a1c4aa9ded} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 
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  martwe drewno U2 XX 
Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o   wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{007ce869-059c-4b1a-a3d6-

640644741444} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{5495da67-c503-422c-a402-

d13059c35ada} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

(Galio-

Carpinetum, Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 
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udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{ba83e2c1-2e55-4094-adff-

d5f1a74e7588} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, płat w 

mozaice z 

9180 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne FV XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{bacb9cd6-467e-41c0-af21-

40c65d47edd4} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy
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(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 
ch 2007 

2007 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{1f0922b5-63ab-451a-8dcf-

4177bb6c71d5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

2007, w 

mozaice z 

91E0 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

917

0 

{55f75b88-2814-43c5-8c6f-

ae522e14ec56} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX XX 

Informacje 

uzyskane z 
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jski i 

subkontynentaln

y 

Nadleśnict

wa Lwówek 

Śl.,w 

Inwentaryza

cji LP 2007 

jako 9110,  

brak 

wskazan 

gospodarcz

ych 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{16a16dfb-d231-4b2b-8ba4-

037c793d84d7} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Informacje 

uzyskane z 

Nadleśnict

wa Lwówek 

Śl., w 

Inwentaryza

cji LP 2007 

jako 9110 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{1aeb9617-751f-4513-9420-

60394cd2fd91} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

2007 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{cbb84035-bf7d-42f5-b0b4-

32cb6cc755fb} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

263 

 

  martwe drewno U2 XX 
Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o   wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{717bacd5-e286-4c5c-9e44-

0b29d4ca540c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U2 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 
917

0 

{8f93c64f-e022-4f0a-a467-

4cf8c3762ea0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

(Galio-

Carpinetum, 
Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez FV XX 
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wczesnosukcesyjnych) wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{8992cc69-5686-4282-a481-

ce8c2f50eb0c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{69aa0f27-f4b8-4b63-b71d-

8924df5c0444} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, (Galio- Struktura i charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 
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Carpinetum, funkcje oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{17a1b2b2-179f-4f26-bafc-

8a707c5d5789} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
FV XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U1 XX 

  wiek drzewostanu FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

917

0 

{1bf97391-4062-4b87-ad26-

7e301439fb51} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 
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jski i 

subkontynentaln

y 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U1 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  wiek drzewostanu U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{9943ce3d-5c07-41bc-bb5f-

96ed5d751218} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne U2 XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące U1 XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
U1 XX 

  udział graba w drzewostanie U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  martwe drewno U1 XX 

  wiek drzewostanu U1 XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

o 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{a667f2d1-763c-4306-b34d-

98b797134b7a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

płat w PUL 

wpisany 

jako 9110 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{c8e566b3-3ac2-45da-a681-

fbee5ed3ce32} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007  

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y 

917

0 

{f988747b-efd6-4c61-aa94-

75853d828d03} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

9170 w 

mozaice z 

91E0 i 91F0 

(Galio-

Carpinetum, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczne kombinacje florystyczne XX XX 

Tilio-

Carpinetum)  
gatunki dominujące XX XX 

  
udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez 

wczesnosukcesyjnych) 
XX XX 

  udział graba w drzewostanie XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  wiek drzewostanu XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani) 

918

0 

{4f0a6b31-2d74-436e-ae27-

b79ebc9110e9} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, płat 

nie leży na 

terenach 

LP, brak 

precyzyjnyc

h informacji 

na temat 

istniejącyh 

zagrożeń 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 XX 

gatunki obce w drzewostanie U1 XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX 

naturalne odnowienie drzewostanu FV XX 

obce gatunki inwazyjne U2 XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

918

0 

{ba69199d-86ab-4cc9-9068-

77929ddf5e2a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, brak 

informacji o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych FV XX 
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Acerion 

pseudoplatani)  

 

gatunki obce w drzewostanie U1 XX 
istniejącyh 

zagrożeniac

h 
gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX 

naturalne odnowienie drzewostanu FV XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani 

 

918

0 

{45aa7abf-80d8-464f-93d2-

368525b5a52a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

płat nie 

weryfikowa

ny 

terenowo, 

brak 

informacji 

na temat 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w. Siedlsiko 

występuje 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

gatunki obce w drzewostanie XX XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX XX 

naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

pionowa struktura roślinności XX XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 
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fragmentary

cznie w 

obrębie 

wydzielenia

.  

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

918

0 

{7c653392-a4e3-463e-886b-

695d94ce0884} 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1 XX 

U1 

monitoring 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, brak 

informacji o 

istniejącyh 

zagrożeniac

h 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

gatunki obce w drzewostanie U1 XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne FV XX 

naturalne odnowienie drzewostanu FV XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

pionowa struktura roślinności FV XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

918

0 

{bcba69c5-2fce-4511-a4e0-

6642160aea51} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U2 

Ocena 

ogólna 

pochodzi  z 

warstwy 

shp z 

inwentarzya

cji w 

Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

płat 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

gatunki obce w drzewostanie XX XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX XX 

naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 
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obce gatunki inwazyjne XX XX wykazany 

punktowo 

nie 

weryfikowa

ny 

terenowo, 

brak 

informacji 

na temat 

poszczególn

ych 

wskaźnikó

w i 

zagrożeń 

pionowa struktura roślinności XX XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

918

0 

{f3176481-8aa4-46b8-b6e1-

04cb2b7ecd9e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

gatunki obce w drzewostanie XX XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX XX 

naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

pionowa struktura roślinności XX XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

918

0 

{412b7491-2cc5-4020-a349-

215ea50de034} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX XX 

Inwentaryza

cja 
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na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX przyrodnicz

a 

prowadzona 

Świerkosz 

K. 2006 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

gatunki obce w drzewostanie XX XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX XX 

naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

obce gatunki inwazyjne XX XX 

pionowa struktura roślinności XX XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

918

0 

{1ecde46c-6e4e-4ea7-9986-

a8ebbe5dcf53} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych U2 XX 

gatunki obce w drzewostanie U1 XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX 

naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
FV XX 

struktura drzewostanu na stanowisku U1 XX 

Perspektywy   FV XX 
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ochrony 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

918

0 

{f605701f-5d51-4eb2-8ce5-

0685319bf3cb} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

FV 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 XX 

gatunki obce w drzewostanie FV XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX 

naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

pionowa struktura roślinności FV XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
FV XX 

struktura drzewostanu na stanowisku FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

918

0 

{b70ae5ba-196a-4176-bfe6-

837e1fef089b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV FV 

U1 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 3 

punkty 

monitoringu 

GIOŚ w 

ramach 

PMŚ, płat 

częściowo 

zweryfikow

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV FV 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 U1 

gatunki obce w drzewostanie FV U1 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne FV U1 

naturalne odnowienie drzewostanu U1 FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

pionowa struktura roślinności FV FV 
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pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
FV FV 

any 

terenowo, 

znajduje się 

na terenie 

Rezerwatu 

Góra 

Zamkowa, 

bez 

wskazań 

gospodarcz

ych 

struktura drzewostanu na stanowisku FV FV 

Perspektywy 

ochrony 
  FV FV 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

918

0 

{50b49d43-f18b-49aa-8e38-

3f6fb7c36518} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych U2 XX 

gatunki obce w drzewostanie FV XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U2 XX 

naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
FV XX 

struktura drzewostanu na stanowisku FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

918

0 

{24d8d097-dc6e-416b-bbdf-

135972e90673} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U1 

Inwentarzya

cja 
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na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 XX 

gatunki obce w drzewostanie U1 XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX 

naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności FV XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
FV XX 

struktura drzewostanu na stanowisku FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani) 

918

0 

{d48fdc02-0103-439a-9c18-

85b6eb9886eb} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012, brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

gatunki dominujące XX U1 

gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

gatunki obce w drzewostanie XX FV 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX U1 

naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

obce gatunki inwazyjne XX FV 

pionowa struktura roślinności XX FV 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX FV 
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struktura drzewostanu na stanowisku XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

918

0 

{a12d97b0-8663-4d50-a170-

efad47dbdcfa} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, brak 

wskazań 

gospodarcz

ych, w 

mozaice z 

9110 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych FV XX 

gatunki obce w drzewostanie FV XX 

gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX 

naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
FV XX 

struktura drzewostanu na stanowisku F V XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani)  

 

918

0 

{fc97a7b9-d7ff-4bdd-9cc5-

54a4d2c0cef3} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 XX 

gatunki obce w drzewostanie U2 XX 
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gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Aktualny 

skład 

gatunkowy 

drzewostan

u nie 

gwarantuje 

zachowania 

siedliska – 

brakuje 

gatunków 

właściwych 

dla 

siedliska. 

Nie ma 

pewności co 

do 

występowa

nia siedliska 

w tym 

miejscu 

naturalne odnowienie drzewostanu U2 XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności FV XX 

pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
U1 XX 

struktura drzewostanu na stanowisku FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

918

0 

{e6d291a4-c4a8-4e8e-92b4-

fa0ca2aae219} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012, brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 
Acerion 

pseudoplatani)  

Struktura i 

funkcje 
gatunki charakterystyczne XX FV 
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  gatunki dominujące XX U1 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

  gatunki obce w drzewostanie XX FV 

  gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX U1 

  naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  pionowa struktura roślinności XX FV 

  
pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX FV 

  struktura drzewostanu na stanowisku XX FV 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

918

0 

{f356db23-fee1-4240-be9d-

4fba6cc70408} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, młody 

drzewostan 

Acerion 

pseudoplatani)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

  gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych U1 XX 

  gatunki obce w drzewostanie FV XX 

  gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 XX 

  naturalne odnowienie drzewostanu U1 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
FV XX 
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  struktura drzewostanu na stanowisku U1 XX bez 

wskazań 

gospodarcz

ych 
  

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

918

0 

{85e3116d-aaad-4bee-b958-

b2dfd80eaf96} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

FV 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012, brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 

Acerion 

pseudoplatani)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

  gatunki dominujące XX FV 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

  gatunki obce w drzewostanie XX FV 

  gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX FV 

  naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  pionowa struktura roślinności XX FV 

  
pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX FV 

  struktura drzewostanu na stanowisku XX FV 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

918

0 

{98709e42-7a41-4ec5-8a5f-

09b7c04e9bc0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, W Acerion Struktura i gatunki charakterystyczne XX XX 
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pseudoplatani)  funkcje PUL 

wpisany 

jako 9110, 

brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 

  gatunki dominujące XX XX 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

  gatunki obce w drzewostanie XX XX 

  gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX XX 

  naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  pionowa struktura roślinności XX XX 

  
pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

  struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

918

0 

{b6184453-aac1-461a-b58f-

e60ff4783299} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Informacje 

uzyskane z 

nadleśnictw

a Lwówek 

Śl. Płat w 

PUL 

wpisany 

jako 9190, 

brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 

Acerion 

pseudoplatani)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

  gatunki dominujące XX XX 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

  gatunki obce w drzewostanie XX XX 

  gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX XX 

  naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  pionowa struktura roślinności XX XX 
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pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

  struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

918

0 

{49ef7382-3ad1-460e-a532-

b788225bcfe8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Informacje 

uzyskane z 

nadleśnictw

a Lwówek 

Śl. Płat w 

PUL 

wpisany 

jako 91E0, 

brak 

wskazań 

gospodarcz

ych 

Acerion 

pseudoplatani)  

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

  gatunki dominujące XX XX 

  gatunki ekspansywne roślin zielnych XX XX 

  gatunki obce w drzewostanie XX XX 

  gatunki ziołoroślowe i nitrofilne XX XX 

  naturalne odnowienie drzewostanu XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  pionowa struktura roślinności XX XX 

  
pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane 

z użytkowaniem 
XX XX 

  struktura drzewostanu na stanowisku XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{f9b9eef6-53b1-4f04-bff9-

50716acc388e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

gatunki dominujące XX XX 
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gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{d9903a72-20f9-4287-8127-

9311e81e43fe} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 
Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX U1 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX FV 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX U1 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX U2 

martwe drewno XX U1 

naturalne odnowienie dębu XX U1 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX U2 

udział dębu w drzewostanie XX U1 

udział sosny w drzewostanie XX U1 
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wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{0b292acc-94cd-4f0d-968f-

b681ac6cc0f9} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007  

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{d80afaca-4c90-4fa2-b191-

ae8c1c33d4b2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, FV XX 
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zaśmiecanie) wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{fdf43c16-db1d-4f6f-95e4-

6d8e23a03808} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie U1 XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

919

0 

{5c8d70f9-d9ee-4a80-a4de-

3f527aa4c21e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

PrzyrodniczStruktura i charakterystyczna kombinacja florystyczna U2 XX 
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robori-petraeae) funkcje ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące U2 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U2 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{6e72e510-72f3-485a-be72-

8e02c239c027} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 
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struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{a36a761d-831c-4253-9287-

90a340e6929d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{d331ba94-f8c2-4b14-9d14-

8079bd4aa624} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 
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gatunki dominujące U1 XX ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{bc1cd5c7-e782-4323-bf6b-

5a5234d86e88} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 
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udział sosny w drzewostanie FV XX oh 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{987697a1-2bba-403d-84b6-

51aa05106700} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U2 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U2 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{f1a38972-7ed7-4b1f-ad7f-

a1b4601f741c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie U1 XX 
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inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{dbdd4c7d-5704-4d4a-b4cd-

5f7e49b5df8f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{c4c68aa9-7d2f-45ea-a137-

b190ec21b7fe} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie U1 XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{746e5732-7bc9-462a-8521-

1b932149b0ab} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 
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martwe drewno U2 XX podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{47b0e0eb-aae1-4158-a8eb-

fd08141dff62} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U2 

bezpośrdnie 

pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX U1 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX U1 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX U1 

gatunki dominujące XX FV 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX FV 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX FV 

martwe drewno XX U2 

naturalne odnowienie dębu XX FV 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX FV 

udział dębu w drzewostanie XX FV 

udział sosny w drzewostanie XX FV 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

919

0 

{7175d69f-8858-4d5c-89d1-

ab79e7564479} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

PrzyrodniczStruktura i charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 
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robori-petraeae) funkcje ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie U1 XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{fd1d11ed-0a25-4d4a-b250-

603f28106806} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 
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struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX ch i opisu 

taksacyjneg

oh 
udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{3b2065df-97b8-456e-b111-

d6ae8b517d8f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U2 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{fac2a690-856e-457b-83aa-

a4f25f2cad41} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 
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gatunki dominujące U1 XX ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{1e0bc7a8-6253-422d-ad1e-

9e0f11723d22} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U2 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 
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udział sosny w drzewostanie U1 XX oh 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{37b0ce67-5927-42f3-b4f2-

cfa6b124313b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

919

0 

{4cc1f121-1bce-4e7b-8286-

75bd59f9d1d1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1 XX 

U2   

Struktura i charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 
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robori-petraeae) funkcje ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{216336b7-fb3e-4513-b84c-

ea16c4eb5a32} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 
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struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX ch i opisu 

taksacyjneg

ohh 
udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{fa379fc8-4e87-4459-a505-

e3ddcddbb150} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{9d27a79b-fa23-4e67-b9a4-

e12c4d08d1c8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 
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gatunki obce ekologicznie w drzewostanie   XX wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{41d05cd1-c7d5-44e0-92c6-

8ea60858a4ae} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 
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wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{77f5548c-707c-4e9b-b6c5-

7642c984185d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
  XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{96dab674-034a-4282-8f69-

9ca798d63bde} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U2 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie U2 XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 
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gatunki obce geograficznie w drzewostanie U2 XX w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{d9d40eb1-c246-4100-aa0c-

14e8d6080397} 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1 XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U2 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie U1 XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu U1 XX 

udział dębu w drzewostanie U2 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 
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wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U2 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{007948cc-c3b8-4598-8b47-

661d1ee36c5e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U2 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX FV 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX FV 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX FV 

gatunki dominujące XX FV 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX U1 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX FV 

martwe drewno XX U2 

naturalne odnowienie dębu XX FV 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX FV 

udział dębu w drzewostanie XX FV 

udział sosny w drzewostanie XX FV 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{7ab7738d-8f3f-431a-a6d9-

5a671d64dd2c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 
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gatunki dominujące U1 XX oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{ff104557-c11d-4fe5-9a09-

bbf86e556c9a} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U1 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 
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udział sosny w drzewostanie FV XX oh 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{e149fc99-9ae4-42a3-b23d-

0d8e92cb8f0d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
U1 XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{dcb66a4d-1878-4d1f-b619-

3c4574614a00} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

bezpośrtedn

ie pomiary 

terenowe Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 
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gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{798eb31a-7006-44c2-9193-

26d89e9a3a16} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 
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wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{e203a30e-b43d-46ff-8a07-

3c38a159e07d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu U1 XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U2 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{5424fab9-9f6c-4b65-8d40-

8a6dcc0106e2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 
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gatunki obce geograficznie w drzewostanie U1 XX w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{9756d56e-fc40-43e5-a35e-

846736b866c0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

oh 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie U2 XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie U2 XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{56faca1e-102a-4f17-8cc4-

0901955299b1} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

2007, 

fragmentary

cznie 9110 

na 192g 

uwaga: 

części płatu, 

tj. w wydz. 

192f oraz 

192i nie są 

uwglednion

e w PUL 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{26382ac4-7009-40fe-9974-

a2684c224723} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

2007 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

309 

 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{74b48997-5692-40a0-957a-

9585deb639f4} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

2007 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{2b2634bf-72b5-4345-b28b-

57fbfe9ece98} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentaryza

cja 

przyrodnicz

a w Lasach 
Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 
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ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX Państwowy

ch 2007 

2007, W 

PUL brak 

wskazań 

gospodracz

ych, 

zróżnicowa

ny 

drzewostan 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{0f6210ef-8b12-4e6c-8629-

9fa29bf746a5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1 XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U2 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 
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udział dębu w drzewostanie U2 XX ch i opisu 

taksacyjneg

oh 
udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U2 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{372be569-f39b-4014-9cd1-

b2ecc2961dd0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, siedlisko 

wpisane w 

PUL jako 

9110 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna FV XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące FV XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{a6bb2223-8331-400b-b06a-

bfe9e67dc5a9} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie U1 XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 
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gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, siedlisko 

wpisane w 

PUL jako 

9110 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U1 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{fd419405-2277-49f7-b636-

291b7a8ec7e8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV  XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o,  płat 

opisany w 

PUL jako 

9110 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U2 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX 

Kwaśne 919 {6bc21671-f1fa-4aff-9905- Powierzchnia   U1 XX U2 Inwentarzya
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dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

0 1c7537bcf3c6} siedliska cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu U1 XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie U1 XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{d7ec8f3b-a0f9-4fab-89c1-

1a607905a357} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

 W PUL 

wpisany 

jako 9110, 

w w 

inwentaryza

cji LP 2007 

jako 9190 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 
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struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{4e989709-bacf-4e41-b2bb-

32b7b815f73b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu U1 XX 

udział dębu w drzewostanie U2 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{7c5b35e3-9829-4edf-b4d4-

90f6f2dceb09} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 
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gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu U1 XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{08e0d7b8-1d25-449f-b632-

cff430621f0e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie U1 XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu U2 XX 

udział dębu w drzewostanie U2 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U2 XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{8df1fe68-c632-49ce-9804-

d3b5c1b444d0} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie FV XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U1 XX 

naturalne odnowienie dębu FV XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie FV XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{dfc32511-f4be-4356-b2a3-

6e4bba46c05d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna U1 XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie FV XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie U2 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 
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martwe drewno U2 XX podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, młody 

drzewostan, 

dąb stanowi 

50 % 

naturalne odnowienie dębu U2 XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu FV XX 

udział dębu w drzewostanie U1 XX 

udział sosny w drzewostanie FV XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-petraeae) 

919

0 

{22ba25b9-9f7d-4f39-8991-

e9219e89af46} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007 

Struktura i 

funkcje 

charakterystyczna kombinacja florystyczna XX XX 

ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie XX XX 

ekspansywne gatunki rodzime w runie XX XX 

gatunki dominujące XX XX 

gatunki obce ekologicznie w drzewostanie XX XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

inne przekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

martwe drewno XX XX 

naturalne odnowienie dębu XX XX 

struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu XX XX 

udział dębu w drzewostanie XX XX 

udział sosny w drzewostanie XX XX 

wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{56fc8c6d-6785-45e8-a81d-

8b46b99a8dd5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX U1 

Płat 

wykazany 

w ramach 

badań do 
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(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

PZO, brak 

stwierdzony

ch 

istniejącyh 

zagożeń, 

płat 

wyksztłacił 

się wzdłuż 

niewielkieg

o cieku 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX U1 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX FV 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  pionowa struktura roślinności XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{c1a49983-437d-4ca2-ab81-

157836d43e2c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Płat 

wykazany 

w ramach 

badań do 

PZO, 

niewielki 

płat w 

mozaice z 

91F0, brak 

stwierdzony

ch 

istniejącyh 

zagrożeń 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX U1 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX U1 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX U1 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 
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  pionowa struktura roślinności XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{636a4a26-46c6-42bd-aa6f-

216527c178dc} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Płat 

wykazany 

w ramach 

badań do 

PZO, brak 

stwierdzony

ch 

istniejącyh 

zagożeń, 

płat 

wyksztłacił 

się wzdłuż 

niewielkieg

o cieku 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX FV 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX FV 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX U1 

  pionowa struktura roślinności XX FV 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{26832698-9624-4323-b2e2-

f0667e17b63f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Płat 

wykazany 

w ramach 

badań do 

PZO, brak 

stwierdzony

ch 

istniejącyh 

zagożeń, 

płat 

wyksztłacił 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 
Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX U1 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

gatunki dominujące XX U1 
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źródliskowe) się wzdłuż 

niewielkieg

o cieku 
  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX U1 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX U1 

  pionowa struktura roślinności XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{18998aeb-5b53-44ec-9c8e-

65084d8e737d} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e pomiary 

terenowe 

2012 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX U1 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX U1 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX U1 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  pionowa struktura roślinności XX U1 
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Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{4f658fa0-41eb-4842-be83-

6bd0d434a8c2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Płat 

wykazany 

w ramach 

badań do 

PZO, brak 

stwierdzony

ch 

istniejącyh 

zagożeń, 

płat 

wyksztłacił 

się wzdłuż 

niewielkieg

o cieku 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX U1 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX FV 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  pionowa struktura roślinności XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{b9ddb054-136a-4abc-9713-

fcfc88f25744} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

U1 

Płat 

wykazany 

w ramach 

badań do 

PZO, brak 

stwierdzony

ch 

istniejącyh 

zagożeń, 

płat 

wyksztłacił 

się wzdłuż 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX FV 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV niewielkieg

o cieku przy 

stawie   
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX FV 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  pionowa struktura roślinności XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{ed0eb6b2-5526-46b5-b10a-

a861636f6890} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  pionowa struktura roślinności XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{26e08e1f-5301-45be-994a-

2bd24bdcf822} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. (Salicetum albo- Struktura i gatunki charakterystyczne XX XX 
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fragilis, 

Populetum 

albae, 

funkcje Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  pionowa struktura roślinności XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{731f62e9-dd6d-4fe9-89ce-

2fb3cb28124b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  pionowa struktura roślinności XX XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{07db7995-accf-4b4a-bd80-

e60662cb845f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX XX 

XX 

Dane z 

Inwentaryza

cji 

prowadzone

j przez K. 

Reczyńską 

w 2010 r 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX XX 

  martwe drewno XX XX 

  obce gatunki inwazyjne XX XX 

  pionowa struktura roślinności XX XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{f3b18604-45d7-4139-b060-

56f5008fe85e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  XX FV 

U1 

bezpośredni

e badania 

terenowe 

2012, płat 

wykształco

ny przy 

brzegach 

Kamienicy, 

nie 

stwierdzono 

istniejącyh 

zagrożeń 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne XX FV 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące XX U1 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie XX FV 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
XX FV 

  martwe drewno XX U1 

  obce gatunki inwazyjne XX FV 

  pionowa struktura roślinności XX U1 

  
Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{91e48bfd-b9f4-47ee-b234-

6bc8241c81c8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  Perspektywy   FV XX 
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ochrony 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

91E

0 

{68dc247b-6556-482c-9fc3-

3878a29b2849} 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1  XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U2 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe)  

91E

0 

{cc35bad7-52f3-4daa-9e67-

5c6739650a83} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności FV XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 
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o 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{7ad135f4-65d1-47b3-980a-

e6bf267dd00b} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U1 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{699c6d41-b30d-4e48-b05c-

fb1ec247ee59} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 
Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 
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inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  martwe drewno U1 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{8309f409-ab85-4460-880f-

b7fe30e85eba} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{8203adc1-fd00-4210-ad20-

d0e89de62063} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy
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(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{6319b618-12b9-46e1-b44a-

c6d1635da61c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 
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  obce gatunki inwazyjne U1 XX taksacyjneg

o 
  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{463192c1-a68d-46fa-9814-

9b12c88cdd38} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne FV XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące FV XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{730f12b6-76eb-480b-a954-

820bffc50f9e} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy
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(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{9a79df93-7c03-4bb7-8b26-

200f5898dfc5} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, FV XX 
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zaśmiecanie) Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{249f89d3-848e-4666-885b-

dc06521fa8fc} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 
91E

0 

{835b380e-935e-4916-a5a9-

df283d07287f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

Struktura i 

funkcje 
gatunki charakterystyczne U1 XX 
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albae, wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{a5522d03-a2c7-49cd-9efe-

306c0e08b60f} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące FV XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 
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Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

91E

0 

{e93a5f1d-7c1c-4702-acc6-

1f209b261e93} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U2 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

obce gatunki inwazyjne FV XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

91E

0 

{c0571bcd-6f3a-4807-b709-

6693101b8543} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o. Płat w 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

335 

 

mozaice z 

9170 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

91E

0 

{98d38190-0e8a-443a-9b2c-

72c62ed70949} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

91E

0 

{b1fb19ad-69bb-47f0-b015-

79e02d70e2c4} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

gatunki dominujące U1 XX 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

martwe drewno U2 XX 

obce gatunki inwazyjne U1 XX 

pionowa struktura roślinności U1 XX 

Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 
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taksacyjneg

o 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{abf74074-2ee8-4c53-b43b-

37f84c4dd6bb} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{522ed295-e6c2-45b0-adc9-

d6573b74b368} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 
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  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{d10f8253-5a5d-4a5a-a2f4-

ccec8f51f938} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{274ae76a-95d8-4f1d-a702-

ae65a5bd9cdd} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

338 

 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{dfa22f25-5d17-4315-a530-

9df3b5ff02a8} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 
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  martwe drewno U2 XX 
ch i opisu 

taksacyjneg

o   obce gatunki inwazyjne U1 XX 

  pionowa struktura roślinności FV XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{c9c0c015-fbc4-4f51-82e0-

9423c0bcb1c2} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U2 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 91E

0 

{73861e26-44c7-4d2f-af20-

83ecf6355b16} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U1 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

Struktura i 

funkcje 
gatunki charakterystyczne U1 XX 
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albae, wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o, znaczny 

udzial 

świerka w 

drzewostani

e 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U1 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{828b7470-4a80-44ec-9d03-

19dcd057693c} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U1 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 
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Perspektywy 

ochrony 
  FV XX 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

91E

0 

{e28b994d-81e8-42f4-bbe4-

ac61ade637ac} 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV XX 

U2 

Inwentarzya

cja 

Przyrodnicz

a w Lasach 

Państwowy

ch 2007, 

oceny dla 

wskaźniko

w zostały 

wywniosko

wane na 

podstawie 

inwentarzya

cji Lasów 

Państwowy

ch i opisu 

taksacyjneg

o 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Struktura i 

funkcje 

gatunki charakterystyczne U1 XX 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

gatunki dominujące U2 XX 

  gatunki obce geograficznie w drzewostanie FV XX 

  
inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 
FV XX 

  martwe drewno U2 XX 

  obce gatunki inwazyjne FV XX 

  pionowa struktura roślinności U1 XX 

  
Perspektywy 

ochrony 
  U1 XX 

Modraszek 

telejus 

Phengaris 

teleius 

617

7 

{b4dd96d6-4d2f-49d4-816d-

86a78f94673b} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV 

U1 

Miejsca 

rozrodcze 

skupione w 

jednym 

miejscu w 

obszarze 

(okolice wsi 

Pokrzywnik

) – kilka 

zachowanyc

h płatów łąk 

kośnych 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1 

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1 
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wśród pól. 

Jedyne 

miejsce 

występowa

nia gatunku 

w całym 

obszarze 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

617

9 

{68e59ace-f84b-4454-9685-

fd1d1e63d91a} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

617

9 

{c3704418-24aa-4d2b-85b7-

84cf7502de40} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV 

U1 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U1 

Dostępność roślin żywicielskich XX FV 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

617

9 

{37a4922d-ca21-40e4-88b9-

99beb5b87eb3} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 
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Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 
XX FV 

PZO 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

617

9 

{d102fac4-38d8-49be-866e-

6c6ab9b4a323} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U1 

U2 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 

Dostępność roślin żywicielskich XX U1 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

617

9 

{7c3ebcc2-ff5f-4960-8119-

2ba33bd4af87} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 

Dostępność roślin żywicielskich XX U2 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2 

Modraszek 

nausitous 

617

9 

{abc9dc9b-624b-4c93-8662-

995f8b53fadb} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 
U2 

prace 

terenowe Izolacja przestrzenna XX U1 
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Phengaris 

nausithous Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia XX U2 przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Dostępność roślin żywicielskich XX U1 

Stopień zarośnięcia przez rośliny inwazyjne i/lub 

drzewa i krzewy 
XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U2 

Traszka 

grzebieniasta 

116

6 

{ec5ead6a-4483-4e1e-b8eb-

db528917cce3} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny 

XX 

FV 

U2 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Powierzchnia siedliska wodnego (zbiornika) 
XX 

FV 

Stałość zbiornika 

XX 

FV 

Jakość wody 
XX 

U2 

Zacienienie 

XX 

FV 

Wpływ ptaków wodnych 
XX 

FV 

Wpływ ryb 

XX 

U2 

Izolacja przestrzenna (Liczba zbiorników wodnych XX FV 
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w odległości do 500 m) 

Jakość środowiska lądowego XX FV 

Zarastanie lustra wody przez roślinność 

XX 

U2 

Parametry 

populacji 
  

XX 
XX 

Perspektywy 

ochrony 
  

XX 
U2 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

116

6 

{e4cd7e0f-f51d-4b66-8ac3-

51972cfdb67a} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV 

U1 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO, 

perspektyw

y ochrony 

obniżone ze 

względu na 

nieużytkow

anie stawu, 

co grozi 

jego 

wyschnięcie

m 

Powierzchnia siedliska wodnego (zbiornika) XX U1 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX U1 

Zacienienie XX FV 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX U1 
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Izolacja przestrzenna (Liczba zbiorników wodnych 

w odległości do 500 m) 
XX FV 

Jakość środowiska lądowego XX FV 

Zarastanie lustra wody przez roślinność XX U1 

Parametry 

populacji 
  XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

116

6 

{e3092520-e632-49a8-aa7b-

1e8c86c1bb04} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV 

U1 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO, 

perspektyw

y ochrony 

obniżone ze 

względu na 

brak w 

pobliżu 

innych 

stanowisk 

traszki co w 

dalszej 

perspektywi

e czasu 

grozi 

wyginięcie

m gatunku 

na 

stanowisku, 

Powierzchnia siedliska wodnego (zbiornika) XX FV 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX FV 

Zacienienie XX FV 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX FV 

Izolacja przestrzenna (Liczba zbiorników wodnych 

w odległości do 500 m) 
XX FV 

Jakość środowiska lądowego XX FV 

Zarastanie lustra wody przez roślinność XX FV 
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dlatego 

ocena 

ogólna 

obniżona do 

u1 

Parametry 

populacji 
  XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

116

6 

{de6a27a8-44e7-4957-af8d-

ef1b2a79ddc9} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV 

U1 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Powierzchnia siedliska wodnego (zbiornika) XX U1 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX U1 

Zacienienie XX FV 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX U2 

Izolacja przestrzenna (Liczba zbiorników wodnych 

w odległości do 500 m) 
XX U1 

Jakość środowiska lądowego XX FV 

Zarastanie lustra wody przez roślinność XX U2 

Parametry 

populacji 
  XX XX 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

348 

 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

116

6 

{36c76e31-3acf-4c43-82e8-

7fd0708e8abe} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV 

U2 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Powierzchnia siedliska wodnego (zbiornika) XX U1 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX U2 

Zacienienie XX FV 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX U1 

Izolacja przestrzenna (Liczba zbiorników wodnych 

w odległości do 500 m) 
XX U1 

Jakość środowiska lądowego XX FV 

Zarastanie lustra wody przez roślinność XX U2 

Parametry 

populacji 
  XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

116

6 

{6b8b115c-e7e8-40a8-a5ae-

8de5d48e1614} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX FV 
U1 

prace 

terenowe 

przeprowadPowierzchnia siedliska wodnego (zbiornika) XX FV 
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cristatus zone w 

ramach 

PZO, ocena 

ogólna 

obniżona ze 

względu na 

zniszczenie 

zastawki na 

stawie i 

możliwość 

wyschnięcia 

siedliska 

Stałość zbiornika XX U1 

Jakość wody XX FV 

Zacienienie XX FV 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX FV 

Izolacja przestrzenna (Liczba zbiorników wodnych 

w odległości do 500 m) 
XX U1 

Jakość środowiska lądowego XX FV 

Zarastanie lustra wody przez roślinność XX FV 

Parametry 

populacji 
  XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX U1 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

116

6 

{a62da3bc-e468-41ee-a40a-

91e60cf55cfb} 

Parametry 

siedliska 

Region geograficzny XX U2 

FV 

prace 

terenowe 

przeprowad

zone w 

ramach 

PZO 

Powierzchnia siedliska wodnego (zbiornika) XX U1 

Stałość zbiornika XX FV 

Jakość wody XX U1 
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Zacienienie XX FV 

Wpływ ptaków wodnych XX FV 

Wpływ ryb XX FV 

Izolacja przestrzenna (Liczba zbiorników wodnych 

w odległości do 500 m) 
XX U1 

Jakość środowiska lądowego XX FV 

Zarastanie lustra wody przez roślinność XX FV 

Parametry 

populacji 
  XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
  XX FV 

Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

116

3 

{4e868619-4546-467e-a7a2-

e2d9877258ac} 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX U2 

U2 

bezposredni

e badania 

monitoringo

we 

Struktura wiekowa XX U2 

Udział gatunku w zespole ryb XX U1 

Parametry 

siedliska  

EFI+ XX U1 

Jakość hydromorfologiczna XX FV 

Stan ekologiczny wody XX FV 

Mozaika mikrosiedlisk XX U1 

Zarybienia gatunkami gospodarczymi 

bezpośrednio zagrażającymi głowaczowi 

białopłetwemu 

XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  XX U1 

Nocek duży  132 {43618978-4c71-40c2-9350- Parametry Liczebność  XX FV U1 obserwacje 
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Myotis myotis  4 01efbc19d867} populacji Struktura wiekowa XX XX terenowe, 

dane 

publikowan

e, dane 

niepubliko

wane 

Parametry 

siedliska 

Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy XX FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy XX FV 

Dostępność wylotów dla nietoperzy XX FV 

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

  XX U1 

Mopek 

Barbastellaa 

barbastellus 

130

8 
- XX XX XX XX XX 

Brak 

informacji 

na temat 

kolonii 

rozrodczych 

oraz 

zimowisk w 

obszarze, 

konieczne 

jest 

uzupełnieni

e wiedzy w 

zakresie 

występowa

nia gatunku.  

Po 

przeprowad

zeniu badań 

należy 

zweryfikow

ać 

znaczenie 

obszaru dla 

ochrony 

gatunku. 
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4 Analiza zagrożeń 

Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska Zagrożenia   Opis zagrożenia 

    Istniejące Potencjalne   

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników  

{348e79d7-792f-4241-ba6e-e470d069bedb} 
  

 

H01.05 Rzeka Bóbr w granicach obszaru przepływa przez liczne 

miejscowości oraz tereny pól uprawnych, w związku z czym 

zagrożenie mogą stanowić zarówno  ścieki z gospodarstw 

domowych, jak i zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa. 

Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych mogą 

powodować pogorszenie struktury i funkcji siedliska. 

H01.08 

J02.05 

Podczas budowy nowych urządzeń wodnych może dochodzić do 

naruszenia morfologii koryta cieku i zmian warunków termicznych i 

chemizmu wód. 

J02.03 

Ewentualne prace utrzymaniowe wód takie jak remonty, umacnianie 

brzegów i dna oraz prace wykonywane w korycie rzeki mogą 

wpłynąć negatywnie na stan siedliska. 

6210 Murawy 

kserotermiczne  
{ba4cdc8f-5902-4ad5-a3cb-537ada63df28} 

A04.03 

  

brak ekstensywnego wypasu utrzymującego prawidłową strukturę 

siedliska i jego zarastanie 

I01 wkraczanie gatunków inwazyjnych - nawłoci 

K02.01 sukcesja – zarastanie krzewami tarniny, róży i głogu 

6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe  

{731c3105-c066-4fde-9475-603c507a8e66} 

A04.03 

  

zaniechanie tradycyjnej gospodarki pasterskiej 

K02 
zarastanie siewkami i podrostem drzew, głównie dębów, brzóz i 

wierzb oraz ekspansywnymi gatunkami traw 

6430 Ziołorośla 

górskie  
{17cca97b-3b0a-4e05-8064-212c1a135342}   

I01 wkraczanie roślin inwazyjnych 

J02 

J02.03 

regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, bezpośrednia 

ingerencja w siedliska podczas prowadzenia gospodarki lub różnego 

rodzaju prac 

6430 Ziołorośla {b09cf3a2-40a4-453f-ae0f-a364ef62f513}   I01 wkraczanie roślin inwazyjnych 
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górskie  

J02 

regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, bezpośrednia 

ingerencja w siedliska podczas prowadzenia gospodarki lub różnego 

rodzaju prac w obrebie koryta rzecznego i jego brzegów 

6430 Ziołorośla 

górskie  

{c344ec00-b4c2-458a-98ad-22a252e7e265} 
  

I01 wkraczanie roślin inwazyjnych 

J02 

J02.03 

regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, bezpośrednia 

ingerencja w siedliska podczas prowadzenia gospodarki lub różnego 

rodzaju prac 

6430 Ziołorośla 

górskie  

{0b3df61c-b693-4512-be06-d8450b5cf250} 
  

I01 wkraczanie roślin inwazyjnych 

J02 

J02.03 

regulacje cieków, zmiany stosunków wodnych, bezpośrednia 

ingerencja w siedliska podczas prowadzenia gospodarki lub różnego 

rodzaju prac 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{4c2b8ba8-6eac-43f2-b5f8-e45b8562e1ec}   A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{9506248d-d198-4e74-acf1-4ba283f554f1}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{d3365dc7-38a0-442c-b20a-61031c33738d}   A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{c4024095-1905-4b15-aebc-7e9b91f679db}   A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{28773f0a-4b98-4d64-a6a9-ff1b69e840b9}   A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

{0a06340e-5f50-4d50-9d6c-18c7ec668707}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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ekstensywnie 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{f6e85260-40c9-4136-9167-fdd2d81af876}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{f1ca7aba-eb41-4081-8f08-3823c3f66a4f}   I01 obecność nawłoci w najbliższym otoczeniu łąki 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{a33d2004-88ee-44b6-b1c3-b45754b0c01b}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{78f6e142-f941-434e-9696-6e5d2bc88550} 

 

I01 obecność nawłoci w najbliższym otoczeniu ląki 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{9889b3e0-e375-43fe-bb69-574f494552fe}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{b37aec67-7bae-4ee8-95bc-8e076793ccee} 

 
 A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{684d9743-cef2-431b-b833-d93ed9f3170e} 
A03.01 

A03.03 
 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{e95af571-409d-43c1-8233-396f2e4451c1}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{7e5a9a89-eef3-423e-b8bb-6b110f810bc9}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{2b8889dce876440a86c9988e5fddbff7}   E01 
zabudowa zagrodowa – w przypadku zabudowy zostanie zajęty tylko 

fragment płatu łąki 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{3c7bdf07-8bfc-4130-9403-fc32919f5289}   

E01 
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, usługi – w przypadku 

zabudowy zostanie zajęty tylko fragment łąki;  

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{a8ef8c41-8b55-4910-96f2-46dd380be5f1}   

E01 
zabudowa mieszkaniowa – w przypadku zabudowy zostanie zajety 

tylko fragment łąki 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{1fe1aa6b-4c30-42be-b09a-9e714d0b30f0}   

E01 
zabudowa mieszkaniowa – w przypadku zabudowy zostanie zajęty 

tylko fragment łąki 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{8f8054a3-d95d-4869-8b29-d2850db2ceba} 
 

E01 
zabudowa mieszkaniowa – w przypadku zabudowy zostanie zajęty 

tylko fragment płatu łąki 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{cd6b20a2-ea23-45e3-8311-30eefc14419f}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{eb046514-cc14-4b69-8eb9-ef970fdeb7de} 
 

A03 

 

intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

 

E01 

Planowana zabudowa na fragmentach płatów łąk świeżych może 

stanowić zagrożenie i w połączeniu z innymi zamierzeniami 

związanymi z zabudową spowoduje zmniejszenie powierzchni 

siedliska w obszarze.Dotyczy to zwłaszcza działek 116, 56/2 Obręb 

Maciejowiec w Gminie Lubomierz. 
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6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{5f707a84-ed5b-4678-8f4d-c95c74d70849} 

  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

 E01 

Planowana zabudowa na fragmentach płatów łąk świeżych może 

stanowić zagrożenie i w połączeniu z innymi zamierzeniami 

związanymi z zabudową spowoduje zmniejszenie powierzchni 

siedliska w obszarze. Dotyczy to zwłaszcza działek 116, 56/2 Obręb 

Maciejowiec w Gminie Lubomierz. 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{a12d973c-1bb1-4d5e-9f00-8425096b9169}   

E01 
tereny obsługi produkcji rolnej – w przypadku realizacji założeń z 

mpzp zostanie zajęty tylko  fragment płatu łąki 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{1b70a7d8-2053-4612-9ea0-4119e1ad8929}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{ad3d9e5e-34d9-482c-b237-be18f37822e8}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{58fe1621-a36b-4dcb-9f42-772fe6355c8b}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{1645cf76-5a4e-4f7d-84bd-c2f832d095ba}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{ce47df88-39fb-433b-8180-9eed83f66e94} 
 

E01 
tereny obsługi produkcji rolnej – w przypadku realizacji założeń z 

mpzp zostanie zajęty tylko  fragment płatu łąki 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

{4b72fdf4-3e50-48cf-9aa6-68643e062103} 
 

A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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ekstensywnie  

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{bd101495-976a-4d4c-9a38-cff0fcc6455e}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{8ba16419-0566-4bb0-8b14-185f25692353}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{e46b3662-5807-4c07-9f8b-231c7f734fb8}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{4eca0501-1fc1-4131-8c91-e5ae1334a095}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{9a7526ef-58b8-4fb8-9491-72c3726a9b82}  A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{cfb822a2-1bcb-4257-a1fa-415494709691} 
 

A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{c1c6e5c7-3aca-4caa-bae9-c8df0a232014}  A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{378e5776-3ead-4dcf-a026-b174904c3fca}  A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{d5fd18b2-251a-4d06-a7f4-8e658d7d1560} 
A03.01 

A03.03  
 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{d43f5a2a-d2c0-4d8c-985e-7f495079894b}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{29d33f23-3aa5-4987-9220-128fef61ba84} 
 

A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{e4f76fca-7fe4-46e1-a402-d423ab5fd715}  
 

A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{9ecf0756-85f1-4b95-8fb5-3e29f115dfcd}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{7d541ab1-c18e-43fe-8d48-b99588a2a6b8}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{17e0f8fb-1383-47e1-b106-e2d9406de71e}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{50eca161-bfa8-4546-8079-c0879770ac19}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{dac1d7e3-a8cf-4a4e-b739-3087a4eac9dd}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{ee7b7615-b037-4480-8d29-27d45dfd8686}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{dfb2eb6e-dfc9-42be-b84e-9ff49ef45259}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{2a5097d4-ec04-4519-aedd-ad2b63efc05b}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{108102de-18cb-4b7c-862c-42c7a04ab5d5}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{8242e2f9-6a3e-4e0d-8f72-0b4fc2431c36}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{7048a9d2-954d-42f9-82c7-4302bae5474a} 
 

A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

360 

 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{d4b9c057-95be-4809-9c2f-a6b3f912bdbd}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{17410c35-21e4-4149-90ad-95a090001e44}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{bb087944-a579-4d07-b1a9-b9eb2adda56a}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{a0792afe-ad4a-4c49-8c49-55fabae69393}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{b1a4b65d-63de-479b-a9a9-8868c6effaaf} 
A03.01 

A03.03  
intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{d406470a-64ec-4e6c-9b5a-2fc99ac653b0}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{c9e0a46b-e55d-4ad8-826b-f7dcf8799d21}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{923e346c-c0ff-4478-bce3-e068fe8ae801}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{945feac2-343c-4419-a10b-863c8fce8987} 
 

A03  
 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{64d2dd41-5a23-4ea1-8864-728e075480e0}  
 

A03  Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{0d4d65d6-ec67-416a-afbd-db07b2e1a5ff} 
 

A03  Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{b8615b33-9799-43d1-8387-c76d5464f7c8} 
 

A03  Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{68001632-1ba8-437c-84b9-3259a51bf66a} 
 

A03  Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{78448c03-536e-48e3-b831-b3750a292926}  A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{27dffda7-2bd6-44ef-8e35-4f2a82dd6dc6}  A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{a57a21d1-443d-416a-a5c6-6c779ea74ea3}  A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{360e437a-1a5f-4eb2-8077-33547c8e5390} J03.01 A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{17f5b80b-9f00-4c50-b6eb-b4942312ca4e} 
 

A03  Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{fa6a27fd-d7b2-419b-b360-874ce76f1652}  
 

A03  Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{a95a2050-9688-4e5a-b775-065b7999c2c7} 
 

 A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{471efb26-ac2f-4aa7-a84b-bd825a02719d} 
 

A03 Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{ef1f90d2-2a97-4dd0-b70f-7d8651008030} 
 

 A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{d26f3c68-5edf-4f0c-8e33-399cae9cb225}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{c9758962-b232-4d7d-8f0d-b0d749df8491} 
 

A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{c3f61fe9-85ce-4880-8928-b4c8cd3c3290}  A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{d76c7fe7-932b-4b8a-bb99-d474b4d68ddc}  A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

{c8b22e5c-a267-43f6-aeb5-08302fdfcfae}  A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 
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ekstensywnie 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{7cc05d15-4c5f-4c62-8c3c-4dcc14d2f736}  A03  intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{8058dfe2-203d-4d39-af26-946ccc737190} 
 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{527f4dbc-e805-43bf-a07f-6f7c6167d038}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{e222931c-43e6-4aee-951d-3d40d86bb8f7} 
 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

E01 

Planowana zabudowa na fragmentach płatów łąk świeżych może 

stanowić zagrożenie i w połączeniu z innymi zamierzeniami 

związanymi z zabudową spowoduje zmniejszenie powierzchni 

siedliska w obszarze. Dotyczy to zwłaszcza działek nr: 55, 65, 67/1, 

68 obręb Pokrzywnik, w Gminie Lubomierz. 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{77826c81-4698-41c8-9912-eea51bd8a216}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

{4e282864-b1d1-4b27-b2b3-6cd29f2ade9f}  A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

{2104b788-6c41-4d13-8efd-3360e6ebd91c} 
 

A03 intensyfikacja lub zaniechanie koszenia 

E01 

Planowana zabudowa na fragmentach płatów łąk świeżych może 

stanowić zagrożenie i w połączeniu z innymi zamierzeniami 

związanymi z zabudową spowoduje zmniejszenie powierzchni 

siedliska w obszarze. Dotyczy to zwłaszcza działek nr: 55, 65, 67/1, 
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68 obręb Pokrzywnik, w Gminie Lubomierz. 

8220 Ściany skalne 

i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

{b50b9183-fdc7-47d9-b7e1-f933609ababa}   

I01 
obecność nawłoci – możliwa zmiana warunków siedliskowych na 

skutek np. zacienienia 

G05 

Zagrożeniem dla siedliska może być palenie ognisk przy 

wychodniach skalnych, mechaniczne niszczenie roślinności 

naskalnej oraz wandalizm. 

9110 Kwaśne 

buczyny 

{78db6508-5d59-4547-bdf3-d6a51d518f3d} 

{df4374b2-2a31-46f9-849b-b096b8ed80ba} 

{51994ddf-94aa-4fcb-9eb0-c3e38cdbf095} 

 

J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

{d27f724a-25b5-4561-9711-103ac7b9b8cc} 

{5b293d5d-4f9d-40d6-bd22-1ebc492c80b3} 

{e01cd99c-6e64-4870-9a02-4db5143e0be1} 

J03.01 J03.01 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

 

9110 Kwaśne 

buczyny  
{a9e85c82-b161-417d-ab79-14ba128aacd5} J03.01 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9110 Kwaśne 

buczyny  
{e6cc15bb-0208-490d-a1ee-0703ff606084} J03.01 

 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 
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drewnem. 

9110 Kwaśne 

buczyny  
{e81ff220-1e0a-4788-9c85-1e5c325fc7fa} J03.01 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

 

 

K04.01 
silne zadarnienie może ograniczać powstawanie odnowienia 

naturalnego 

9110 Kwaśne 

buczyny  
{0b764135-41bc-472b-9b78-ddb2275ca4a1} J03.01 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9110 Kwaśne 

buczyny  
{9f4d64b7-97b2-4ba7-bb82-7f0614c72604} J03.01 

 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie(np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

 

9110 Kwaśne 

buczyny  
{1d4f3493-2214-44cb-878d-23cc52534720} J03.01 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9110 Kwaśne 

buczyny  
{81906f5b-9636-4f32-b41b-7d6256bf1d57} J03.01   

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 
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9110 Kwaśne 

buczyny  
{9f41d03f-6ac5-45ee-b995-2b6d592bf440} 

J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

 
J03.01 

W niektórych płatach obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, sosna) oraz zniekształcony skład drzewostanu mogą w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska. 

9130 Żyzne 

buczyny  
{9a5fd524-8829-4cb9-811a-464758199a81} 

  B02 

Rodzaj rębni IIb zamieszczony w PUL niedostosowany do typu 

siedliska, rębnia ta może doprowadzić do powstania 

jednopiętrowego odnowienia naturalnego, co może niekorzystnie 

wpłynąć na gatunki runa 

 
J03.01 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew może spowodować 

w przyszłości zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{eaa57ef9-7e96-48e8-8ea0-6f03d5620abd}  J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{225f3fcb-7e36-4142-96fe-61afb92201b8}  J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{00b8cf7c-8e6e-47b2-bf02-03cf0e2a3ecf} 

 J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

 J03.01 
W niektórych płatach obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew, sosna) 
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9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{ca9ac842-0a12-4a0a-b727-bc4eb5c39b2d}  J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{6fce4272-c869-4c64-9d4f-c2515b1b1053}  J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{b47e9725-a57d-4d0d-bc0c-3734d787cc2a}  J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{9167c14d-99c8-4ec6-8a7c-3b2e06b594b2} 

 J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

 
K04.01 

w części płatu w wydz. 157i silne zachwaszczenie runa może 

utrudniać powstawanie młodego pokolenia 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{334f45a0-ad15-42f0-bd5e-5d5dc1cc147b}  J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{de978431-4483-4fd2-9fda-95bc9101efbb} 
 

J03.01 

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych. 

 J03.01  
Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 
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ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{01688299-ccdf-4aa2-91e5-e12343d43d12}  J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{bc18333f-8381-4247-ab61-d8733261aac5} 

J03.01 
 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew, sosna) zaburza naturalny skład gatunkowy grądó5

w i nie gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych 

stanowiskach. 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 B02 

Wykonanie niewłaściwie dobranej rębni (np. IIb) w płatach, gdzie 

występują gatunki obce siedliskowo (ekologicznie i geograficznie), 

może popierać ich odnawianie, co w rezultacie nie będzie sprzyjać 

zachowaniu siedliska przyrodniczego. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{cc5c7043-dcf0-467d-8fae-db3559539a7b} 

 J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

 J03.01 

obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk, modrzew, 

sosna) i/lub geograficznie (dąb czerwony) oraz zniekształcony skład 

drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć strukturę 

siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{9e8fc3c5-6825-44d0-885b-43616e199eb8} 
  

J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 
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świerk, modrzew, sosna) i/lub geograficznie (np. daglezja) zaburza 

naturalny skład gatunkowy grądó6w i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{d2e59923-8757-49d3-9068-efd4b3af783e} 

{f2df82fa-07fa-4021-b300-37c6f2c10d59} 

{e39e179c-b287-486f-add5-461fa44d2f36} 

J03.01  
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{0e363234-2b16-4764-b9d1-3d9bc4ed3928} 

J03.01 

  

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

 J03.01 

W niektórych płatach obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew, sosna) i/lub geograficznie (dąb czerwony) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{02be46e0-ce1e-49f2-81da-4f2164159ecf} J03.01  
 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew, sosna) i/lub geograficznie (np. daglezja) zaburza 

naturalny skład gatunkowy grądó7w i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 
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K04.01 

silne zachwaszczenie runa może utrudniać powstawanie 

odnownienia 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{f4266946-ac7e-4b86-a6a2-cd570f7804ec} 

J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

 J03.01  

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{209bcb6a-dbad-4b83-8d70-7727a8aef392} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{5836cdd8-b8eb-453f-9c28-1a37b8f5c50b} J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{b4107730-a0ae-4054-8904-331e47c67e71} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{4bb350b8-147e-41df-b6f3-b29d60d70b61} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 
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9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{316ddc6a-0765-4e21-85fa-731348c5698e} J03.01   

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{9695c57a-2ebf-4de1-852a-b0451a727eb6} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{a33a9309-1294-496d-bc72-48e4b058bade} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{50de6831-a073-4310-924a-48804096600e} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{ea6c4fb4-beba-427f-839e-ee732dfd125b} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{80540378-fedb-48e6-9592-008aaa130a73} J03.01  

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{1012f999-ccb1-4a81-afce-9568e2116813}  J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórychpłatach 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 
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grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{df9b19ba-092a-4e98-9020-e646cd6d4f52} J03.01 

J03.01 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, sosna) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{10e840fc-629a-4d00-940c-3037a3627747} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{a13d6441-91ad-4bfc-8613-810e0f45616d} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, sosna) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{3bae9c6c-1e8c-4340-b4f4-f1cacdc31847} J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych. 

9170 Grąd {305a4ac9-6a78-42af-8dd7-95fd06746ee7} J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 
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środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych. 

K04.01 
silne zachwaszczenie runa może ograniczać powstawanie młodego 

pokolenia 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{7eb0370b-9cb3-4e6c-9395-a241a30c6be6} 
 

J03.01  

 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{90804e83-99c8-4ffa-8335-2a1b94ddef80} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{4214ea84-c369-4068-b6d8-2994e39aa7ee} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{0d72eabb-8c41-4c5e-b396-b34ccef28a37} J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{101f6a61-3a98-41c2-9974-3fe571b41306} 
 

J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 
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9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{91419954-c93c-40c0-9eab-efb7ec597d92} 
J03.01 

  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) i/lub 

geograficznie (dąb czerwony) oraz zniekształcony skład 

drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć strukturę 

siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{c03361fa-4cbf-4caa-b21c-dead04662b3a} J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{dc1e2455-5edb-4b36-bbf7-e3a53b6d0cf5} 
 

J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{a6407ba8-e15a-44bf-9d99-fd8a3e5e44c4} J03.01   

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{ecad9445-5003-4cf9-8f88-c7dd23e2cc23} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 
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9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{05421935-7225-4969-adae-77862f5d3984} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{cbc99993-f091-42af-8536-daf19300ab61} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{e73ffe4f-5bbd-4f89-9498-610aab3915a9} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{3ecb55cb-9d06-4887-b6de-832238c086dd} 

J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) 

orazzniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów 

i pogorszyć strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{a49305a3-e3b5-4ea5-96b4-b7661e82b980} J03.01 
 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{f707eabc-e41a-4563-96b0-c2ff6b8a4d81} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 
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9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{1dc48209-dd20-4fc3-855c-e2afd9b28dfa} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, sosna) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{83dd8f5c-9d1c-44b4-92c7-ca3390431cf8} 

 J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{c6cbafcd-e8b4-43fb-996f-ba730894787d} 
 

J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{2c8ac36e-5cac-442f-b8dd-df28e2693a97} 

 
B02  

w wydz. 17a i 17d zaplanowana rębnia IIa nie gwaratuje odnowienia 

gatunkami właściwymi dla siedliska przyrodniczego,w wydz. 17c 

skład gatunkowy nie gwarantuje zachowania siedliska  

w wydz. zaplanowano rębnie IIb, która może umożliwić odnowienie 

powyższemu gatunkowi 

J03.01 
 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych geograficznie (np. 

daglezja) zaburza naturalny skład gatunkowy grądó8w i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{0e7be167-c831-4b7a-9331-e77f61867eda} J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

377 

 

 J03.01  

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{b761d1ad-0233-4567-adc7-c0cac6a92ab4} 

J03.01   

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 B02 

Wykonanie niewłaściwie dobranej rębni (np. IIb) w płatach, gdzie 

występują gatunki obce siedliskowo (ekologicznie i geograficznie), 

może popierać ich odnawianie, co w rezultacie nie będzie sprzyjać 

zachowaniu siedliska przyrodniczego. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{0f71735c-31c4-4b36-b537-00d36397f1d1} 

J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{1da41c9a-d4bf-40dd-8054-02a1c4aa9ded} 

J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{007ce869-059c-4b1a-a3d6-640644741444} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 
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Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{5495da67-c503-422c-a402-d13059c35ada} J03.01   

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk, sosna) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{ba83e2c1-2e55-4094-adff-d5f1a74e7588} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. sosna) 

zaburza naturalny skład gatunkowy grądó9w i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{cbb84035-bf7d-42f5-b0b4-32cb6cc755fb} 

 B02.04 
 

Mało martwego drewna, trzebież wyeliminuje z drzewostanu 

drzewa, które potencjalnie mogą zwiększyć zapas martwego drewna 

w przyszłości 

 J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{717bacd5-e286-4c5c-9e44-0b29d4ca540c} J03.01 
 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 
{8f93c64f-e022-4f0a-a467-4cf8c3762ea0} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 
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i subkontynentalny ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{8992cc69-5686-4282-a481-ce8c2f50eb0c} 

J03.01  Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

 J03.01 Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. sosna) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

{69aa0f27-f4b8-4b63-b71d-8924df5c0444} 

J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) oraz 

zniekształcony skład drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{17a1b2b2-179f-4f26-bafc-8a707c5d5789} J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{1bf97391-4062-4b87-ad26-7e301439fb51} J03.01 
 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

{9943ce3d-5c07-41bc-bb5f-96ed5d751218} J03.01 J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 
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grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach 

{bcba69c5-2fce-4511-a4e0-6642160aea51} 

{f3176481-8aa4-46b8-b6e1-04cb2b7ecd9e} 

{412b7491-2cc5-4020-a349-215ea50de034} 

{98709e42-7a41-4ec5-8a5f-09b7c04e9bc0} 

{b6184453-aac1-461a-b58f-e60ff4783299} 

{49ef7382-3ad1-460e-a532-b788225bcfe8} 

J03.01 - 

Płaty siedliska nie weryfikowane w ramach PZO, istnieje 

prawdopodobieństwo, że następuje zmniejszenie powierzchni płatu, 

konieczne uzupełnienie wiedzy 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach  

{4f0a6b31-2d74-436e-ae27-b79ebc9110e9} I01   

występowanie w runie gatunku inwazyjnego – niecierpka 

drobnokwiatowego, brak możliwości zaproponowania adekwatnych 

i skutecznych działań ochronnych 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach  

{1ecde46c-6e4e-4ea7-9986-a8ebbe5dcf53} 
 

J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) w może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego jaworzyn i pogorszyć strukturę siedliska 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach  

{b70ae5ba-196a-4176-bfe6-837e1fef089b}   J03.01 

w składzie gatunkowym obecne pojedyncze okazy robinii akacjowej, 

brak zaleceń gospodarczych w PUL, brak informacji na temat 

istniejących zagrożeń 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach  

{50b49d43-f18b-49aa-8e38-3f6fb7c36518} 

 
J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) w może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego jaworzyn i pogorszyć strukturę siedliska 

J03.01 
 

Izolacja i fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych. 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach  

{24d8d097-dc6e-416b-bbdf-135972e90673} 

 
J03.01 

w drzewostanie obecnie skupiska robinii akacjowej Robinia 

pseudoaccacia 

J03.01 
 

Izolacja i fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych. 
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9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach  

{a12d97b0-8663-4d50-a170-efad47dbdcfa}  J03.01 
 

Izolacja i fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych. 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach  

{f356db23-fee1-4240-be9d-4fba6cc70408}  J03.01 
 

Izolacja i fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{d9903a72-20f9-4287-8127-9311e81e43fe} 

H05.01 

J03.01 
  

zaśmiecanie lasu odpadami stałymi 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{d80afaca-4c90-4fa2-b191-ae8c1c33d4b2}  J03.01 J03.01 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) i/lub geograficznie (np. robinia akacjowa, dąb 

czerwony) zaburza naturalny skład gatunkowy dąbró w i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{fdf43c16-db1d-4f6f-95e4-6d8e23a03808} J03.01   

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  

9190 Kwaśne 

dąbrowy 

{5c8d70f9-d9ee-4a80-a4de-3f527aa4c21e} 

{6e72e510-72f3-485a-be72-8e02c239c027} 

J03.01  
 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu  

dominujący udział buka w drzewostanie  

J03.01   Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu  

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{a36a761d-831c-4253-9287-90a340e6929d} J03.01   Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 
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biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{d331ba94-f8c2-4b14-9d14-8079bd4aa624} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{bc1cd5c7-e782-4323-bf6b-5a5234d86e88} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{d9903a72-20f9-4287-8127-9311e81e43fe} 

H05.01 

J03.01 
  

zaśmiecanie lasu odpadami stałymi 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{987697a1-2bba-403d-84b6-51aa05106700} 

 
 K04.01 

silne zadarnienie utrudnia pojaw młodego pokolenia drzew oraz 

eliminuje cenne gatunki runa 

 

J03.01    

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy grądów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{f1a38972-7ed7-4b1f-ad7f-a1b4601f741c} J03.01 

 

młode pokolenie z odnowienia naturalnego zdominowane jest przez 

buka, obecne są też obce ekologicznie gatunki, np.jawor; ponad to  

w składzie gatunkowym obecne są obce ekologicznie gatunki; obie 

te kwestie mogą przyczynić się do przekształcen i utraty tożsamości 

siedliska 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 
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grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{dbdd4c7d-5704-4d4a-b4cd-5f7e49b5df8f} J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{c4c68aa9-7d2f-45ea-a137-b190ec21b7fe} J03.01 

 
Mało martwego drewna,   

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{746e5732-7bc9-462a-8521-1b932149b0ab} J03.01 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{47b0e0eb-aae1-4158-a8eb-fd08141dff62} 

  

J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{7175d69f-8858-4d5c-89d1-ab79e7564479} J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{fd1d11ed-0a25-4d4a-b250-603f28106806} J03.01 

K04.01 
silne zadarnienie może przyczyniać się do braku odnowienia 

naturalnego 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 
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9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{3b2065df-97b8-456e-b111-d6ae8b517d8f} 

J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

 J03.01 
w składzie gatunkowym obecna lipa gatunek obcy ekologicznie, 

którego odnowienie w przyszłośco zagraża tożsamości siedliska 

 
K04.01 silne zadarnienie płatu ogranicza powstanie odnowienia naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{fac2a690-856e-457b-83aa-a4f25f2cad41} J03.01 K04.01 

Mało martwego drewna, w trzebieży zaplanowanej usuwane będą 

drzewa, które mogą przyczyniać się do wzrostu miąższości 

martwego drewan w przyszłości, ograniczenie intensywności 

trzebieży zwiększyłoby miąższość martwego drewna  w przyszłości. 

 

silne zadarnienie może przyczyniać się  do braku odnowienia 

naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{1e0bc7a8-6253-422d-ad1e-9e0f11723d22} J03.01 K04.01 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

silne zadarnienie może przyczyniać się  do braku odnowienia 

naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{37b0ce67-5927-42f3-b4f2-cfa6b124313b} J03.01 K04.01 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

silne zadarnienie może przyczyniać się  do braku odnowienia 

naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{dfc32511-f4be-4356-b2a3-6e4bba46c05d} 

J03.01 K04.01 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

silne zadarnienie/zachwaszczenie  może ograniczać powstawanie 

młodego pokolenia 

 
J03.01 

w części płatu w wydz. 9j pojawił się podrost lipowy, która jest 

gatunkiem obcym ekologicznie; rozwój podrostu może zaburzać 

właściwy dla siedliska skład florystyczny 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{4cc1f121-1bce-4e7b-8286-75bd59f9d1d1} J03.01 K04.01 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

silne zadarnienie może ograniczać powstawanie odnowienia 
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naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{216336b7-fb3e-4513-b84c-ea16c4eb5a32} 

J03.01 K04.01 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

 

zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

silne zachwaszczenie płatu ogranicza powstanie odnowienia 

naturalnego 

 
J03.01 w podroście znaczny udział ma lipa – gatunek obcy ekologicznie 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{fa379fc8-4e87-4459-a505-e3ddcddbb150} J03.01  Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{9d27a79b-fa23-4e67-b9a4-e12c4d08d1c8} 

 
J03.01 

Mało martwego drewna 

niewielka powierzchnia płatu 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{41d05cd1-c7d5-44e0-92c6-8ea60858a4ae} J03.01  Mało martwego drewna,   

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{77f5548c-707c-4e9b-b6c5-7642c984185d} J03.01 

K04.01 
silne zadarnienie może potencjalnie ograniczać powstawanie 

odnowienia naturalnego 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{96dab674-034a-4282-8f69-9ca798d63bde} J03.01 

 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

w składzie gatunkowym obecna i odnawiająca się robinia akacjowa 

J03.01 
młode pokolenie zdominowane przez gatunki obce ekologicznie dla 

sieldiska 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{007948cc-c3b8-4598-8b47-661d1ee36c5e} J03.01  Mało martwego drewna 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{7ab7738d-8f3f-431a-a6d9-5a671d64dd2c} 

J03.01   Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

 
K04.01 silne zadarnienie może ograniczać powstawanie odnowienia 
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naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{ff104557-c11d-4fe5-9a09-bbf86e556c9a} J03.01   

odnowienie naturalne zdominowane przez gatunki niewłaściwe dla 

sieldiska – zagrożenie dla utrzymania jego tożsamości 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{e149fc99-9ae4-42a3-b23d-0d8e92cb8f0d} 

  

J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

  K04.01 
silne zadarnienie w wydz. 261a może ograniczać powstawanie 

odnowienia naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{dcb66a4d-1878-4d1f-b619-3c4574614a00} J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{798eb31a-7006-44c2-9193-26d89e9a3a16} J03.01 

 

 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{e203a30e-b43d-46ff-8a07-3c38a159e07d} 

J03.01 

  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

mała powierzchnia płatu 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{5424fab9-9f6c-4b65-8d40-8a6dcc0106e2} J03.01 J03.01 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 
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drewnem. 

odnowienie gatunku obcego ekoloigcznie – lipy i olszy 

K04.01 
w częsci płatu w wydz. 274j silne zachwaszczenie może ograniczać 

pojawienie się odnowienia naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{9756d56e-fc40-43e5-a35e-846736b866c0} 

J03.01 

 
  

w drzewostanie obecna jest robinia akacjowa, która swobodnie się 

odnawia, co zagraża zachowaniu walorów siedliska 

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{372be569-f39b-4014-9cd1-b2ecc2961dd0} J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{a6bb2223-8331-400b-b06a-bfe9e67dc5a9} 

J03.01 
 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

w części płatu  doszło do odnowinia gatunku obcego ekologicznie – 

jawora, a w drzewostanie głownym obecna jest lipa 

 
K04.01 

w części płatu silne zachwaszczenie może ograniczać powstanie 

odnowienia naturalnego 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{6bc21671-f1fa-4aff-9905-1c7537bcf3c6} J03.01 J03.01 

Mało martwego drewna,  zaburzony skład gatunkowy drzewostanu 

w składzie gatunkowym obecne gatunki obce ekolgicznie 

9190 Kwaśne 

dąbrowy  
{7c5b35e3-9829-4edf-b4d4-90f6f2dceb09} 

 

J03.01  

Brak martwego drewna - Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej i 

zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 
{8df1fe68-c632-49ce-9804-d3b5c1b444d0} J03.01  Mało martwego drewna,   

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

{18998aeb-5b53-44ec-9c8e-65084d8e737d} J03.01  

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy łęgów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 
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jesionowe  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{91e48bfd-b9f4-47ee-b234-6bc8241c81c8} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{68dc247b-6556-482c-9fc3-3878a29b2849} 

  

J03.01 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

J03.01 

Mała powierzchnia płatu. Izolacja i fragmentacja nie sprzyja 

zachowaniu siedliska. Brak możliwości zaproponowania 

adekwatnych i możliwych do realizacji działań ochronnych. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{cc35bad7-52f3-4daa-9e67-5c6739650a83}  J03.01 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Część płatów siedliska występuje w postaci wąskich pasów przy 

drodze lub pomiędzy łąkami i polami uprawnymi. Izolacja i 

fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak możliwości 

zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji działań 

ochronnych. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{8309f409-ab85-4460-880f-b7fe30e85eba} 

J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 J03.01 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy łęgów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 
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91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{463192c1-a68d-46fa-9814-9b12c88cdd38} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{249f89d3-848e-4666-885b-dc06521fa8fc} 

 

J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

 K04.01 
silne zadarnienie  runa może ograniczać powstawanie odnowienia 

naturalnego 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{835b380e-935e-4916-a5a9-df283d07287f} 

 
J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{7ad135f4-65d1-47b3-980a-e6bf267dd00b} 

 J03.01 
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

  J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) w niektórych 

płatach może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 

składu gatunkowego łęgów i pogorszyć strukturę siedliska. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{699c6d41-b30d-4e48-b05c-fb1ec247ee59} 

  K04.01 
silne zachwaszczenie runa może ograniczać rozwój młodego 

pokolenia 

  J03.01 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. świerk) w niektórych 

płatach może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 

składu gatunkowego łęgów i pogorszyć strukturę siedliska. 

 J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{8203adc1-fd00-4210-ad20-d0e89de62063}  J03.01  
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

Izolacja i fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak 
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możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych. 

K04.01 
silne zachwaszczenie runa może ograniczać powstawanie 

odnowienia naturalnego 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{6319b618-12b9-46e1-b44a-c6d1635da61c} J03.01  
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

 

K04.01 
silne zachwaszczenie runa może ograniczać powstawanie 

odnowienia naturalnego 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{730f12b6-76eb-480b-a954-820bffc50f9e} 
 

J03.01 
  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{9a79df93-7c03-4bb7-8b26-200f5898dfc5} J03.01  
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{a5522d03-a2c7-49cd-9efe-306c0e08b60f} J03.01  

K04.01 
w części płatu w wydz. 250a silne zachwaszczenie runa może 

utrudniać powstawanie odnowienia naturalnego 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

{e93a5f1d-7c1c-4702-acc6-1f209b261e93} 

 
 K04.01 

W części płatu w wydz. 258l silne zachwaszczenie runa może 

ograniczać powstawanie młodego pokolenia 

J03.01  
 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{c0571bcd-6f3a-4807-b709-6693101b8543} J03.01  K04.01 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 
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Silne zachwaszczenie runa może ograniczać powstawanie 

odnowienia naturalnego 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{98d38190-0e8a-443a-9b2c-72c62ed70949} J03.01  K04.01 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

Silne zachwaszczenie runa może ograniczać powstawanie 

odnowienia naturalnego 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{b1fb19ad-69bb-47f0-b015-79e02d70e2c4} J03.01  K04.01 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

Silne zachwaszczenie runa może ograniczać powstawanie 

odnowienia naturalnego 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{abf74074-2ee8-4c53-b43b-37f84c4dd6bb} J03.01   

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy łęgów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{522ed295-e6c2-45b0-adc9-d6573b74b368} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{d10f8253-5a5d-4a5a-a2f4-ccec8f51f938} J03.01  

J03.01 
Izolacja i fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

392 

 

K04.01 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnemmała 

powierzchnia płatu 

silne zachwaszczenie runa może ograniczac powstawanie 

odnowienia naturalnego 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{dfa22f25-5d17-4315-a530-9df3b5ff02a8} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{c9c0c015-fbc4-4f51-82e0-9423c0bcb1c2} 
 

J03.01 
J03.01 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

Izolacja i fragmentacja nie sprzyja zachowaniu siedliska. Brak 

możliwości zaproponowania adekwatnych i możliwych do realizacji 

działań ochronnych. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{73861e26-44c7-4d2f-af20-83ecf6355b16} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem. 

Dominacja lub znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy łęgów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tych stanowiskach. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{828b7470-4a80-44ec-9d03-19dcd057693c} J03.01  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

W zaplanowanej trzebieży w wydz. 88l dążyć do ograniczenia 

udziału świerka w płacie siedliska. 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

{e28b994d-81e8-42f4-bbe4-ac61ade637ac} J03.01   

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym drewnem 

6179 Modraszek 

nausitous  
{68e59ace-f84b-4454-9685-fd1d1e63d91a} A03.01   

koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie – 

ustępowanie rośliny żywicielskiej modraszków 
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  A02.03 
Zmiana sposobu użytkowania obejmująca np. - zmianę na grunty 

orne, może wpływać na zajmowanie siedliska modraszków. 

6179 Modraszek 

nausitous  
{c3704418-24aa-4d2b-85b7-84cf7502de40} 

A02.01 

  

podsiewanie łąk pastewnymi gatunkami traw – przekształcanie 

siedliska modraszków 

A03.01 
koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie – 

ustępowanie rośliny żywicielskiej modraszków 

  

A01 
Zmiana sposobu użytkowania obejmująca np. - zmianę na grunty 

orne, zbyt intensywne koszenie, intensywny wypas bydła, może 

wpływać na zajmowanie siedliska modraszków i ustępowanie 

rośliny żywicielskiej. 

A02.03 

A03.01 

A04.01.01 

 
E01  

Przeznaczanie terenów stanowiących siedlisko modraszków pod 

zabudowę spowoduje istotne zmniejszenie powierzchni ich siedliska. 

Dotyczy to zwłaszcza działek nr 65, 67/1, 67/2, 68, obręb 

Pokrzywnik, gmina Lubomierz. 

6179 Modraszek 

nausitous  
{37a4922d-ca21-40e4-88b9-99beb5b87eb3} 

A03.01   
koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie – 

ustępowanie rośliny żywicielskiej modraszków 

  A02.03 
Zmiana sposobu użytkowania obejmująca np. - zmianę na grunty 

orne, może wpływać na zajmowanie siedliska modraszków. 

6179 Modraszek 

nausitous 
{d102fac4-38d8-49be-866e-6c6ab9b4a323} 

A03.01   
koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie – 

ustępowanie rośliny żywicielskiej modraszków 

  A02.03 
Zmiana sposobu użytkowania obejmująca np. - zmianę na grunty 

orne, może wpływać na zajmowanie siedliska modraszków. 

6179 Modraszek 

nausitous 
{7c3ebcc2-ff5f-4960-8119-2ba33bd4af87} 

A03.01   
koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie – 

ustępowanie rośliny żywicielskiej modraszków 

  A02.03 
Zmiana sposobu użytkowania obejmująca np. - zmianę na grunty 

orne, może wpływać na zajmowanie siedliska modraszków. 

6179 Modraszek 

nausitous  
{abc9dc9b-624b-4c93-8662-995f8b53fadb} 

A03.01 
 

koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie – 

ustępowanie rośliny żywicielskiej modraszków 

  A02.03 
Zmiana sposobu użytkowania obejmująca np. - zmianę na grunty 

orne, może wpływać na zajmowanie siedliska modraszków. 
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6177 Modraszek 

telejus  
{b4dd96d6-4d2f-49d4-816d-86a78f94673b} 

A02.01 

  

podsiewanie łąk pastewnymi gatunkami traw – przekształcanie 

siedliska modraszków 

A03.01 
koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie – 

ustępowanie rośliny żywicielskiej modraszków 

  

A01 
Zmiana sposobu użytkowania obejmująca np. - zmianę na grunty 

orne, zbyt intensywne koszenie, intensywny wypas bydła, może 

wpływać na zajmowanie siedliska modraszków i ustępowanie 

rośliny żywicielskiej. 

A02.03 

A03.01 

A04.01.01 

 
E01  

Przeznaczanie terenów stanowiących siedlisko modraszków pod 

zabudowę spowoduje istotne zmniejszenie powierzchni ich siedliska. 

Dotyczy to zwłaszcza działek nr 65, 67/1, 67/2, 68, obręb 

Pokrzywnik, gmina Lubomierz. 

1166 Traszka 

grzebieniasta 
{ec5ead6a-4483-4e1e-b8eb-db528917cce3} A05.01   

Obecnie obsada ryb w stawie jest bardzo duża. Istnieje duża presja 

drapieżnicza. Jaja traszek, ich larwy, a także osobniki dorosłe mogą 

być zjadane przez ryby. Ze względu na dużą ilość ryb woda jest 

zanieczyszczona. 

1166 Traszka 

grzebieniasta 
{e4cd7e0f-f51d-4b66-8ac3-51972cfdb67a} 

K01.03   

W 2012 roku do stawu nie była napuszczona woda. W stawie woda 

gromadziła się w niewielkiej ilości. W związku z tym istnieje 

prawdopodobieństwo, że przy braku użytkowania stawu stanowisko 

zupełnie zaniknie.  

  A05.01 

W przypadku przywrócenia hodowli ryb może dojść do sytuacji, w 

której populacja ryb przyczyni np. do wymarcia na stanowisku 

traszki grzebieniastej (drapieżnictwo).  

1166 Traszka 

grzebieniasta 
{e3092520-e632-49a8-aa7b-1e8c86c1bb04}   A05.01 

Obecnie zbiornik jest nieużytkowany.  W przypadku zmiany 

użytkowania i rozpoczęcia hodowli ryb, ryby mogą spowodować 

wyginięcie na tym stanowisku traszki grzebieniastej (drapieżnictwo).  
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J03.02  
Brak innych zbiorników zasiedlonych przez traszkę powoduje 

izolacjęi w dalszej perspektywie czasu grozi wyginięciem gatunku  

1166 Traszka 

grzebieniasta 
{de6a27a8-44e7-4957-af8d-ef1b2a79ddc9} A05.01   

W 2012 roku zbiornik np. remontowany w celu hodowli ryb. 

Prawdopodobna jest intensyfikacja hodowli ryb w stawie. Duża 

obsada ryb spowoduje wzrost drapieżnictwa ryb na traszkach. Po 

pewnym czasie może dojść do ustąpienia płazów ze zbiornika.  

1166 Traszka 

grzebieniasta 
{36c76e31-3acf-4c43-82e8-7fd0708e8abe} A05.01   

W 2012 roku zbiornik np. remontowany w celu hodowli ryb. 

Prawdopodobna jest intensyfikacja hodowli ryb w stawie. Duża 

obsada ryb spowoduje wzrost drapieżnictwa ryb na traszkach. Po 

pewnym czasie może dojść do ustąpienia płazów ze zbiornika.  

1166 Traszka 

grzebieniasta 
{6b8b115c-e7e8-40a8-a5ae-8de5d48e1614} 

K01.03 

 W 2012 roku do stawu nie była napuszczona woda. W stawie woda 

gromadziła się w niewielkiej ilości. W związku z tym przy braku 

użytkowania stawu stanowisko zupełnie zaniknie.  

 A05.01  

Zmiana sposobu użytkowania – obecnie zbiornik jest 

nieużytkowany.  W przypadku zmiany użytkowania i rozpoczęcia 

hodowli ryb, ryby mogą spowodować wyginięcie na tym stanowisku 

traszki grzebieniastej (drapieżnictwo). 

1166 Traszka 

grzebieniasta 
{a62da3bc-e468-41ee-a40a-91e60cf55cfb} 

 
 D01.02 

Przy stawie przebiega droga asfaltowa, jednakże ruch pojazdow na 

niej jest minimalny. Może dochodzić do 395adleśnictwo 

migrujących traszek do i ze stawu przez samochody. Skala zjawiska 

– ze względu na znikomy ruch pojazdów – nie powinna być duża. 
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1163 Głowacz 

białopłetwy 

  

{4e868619-4546-467e-a7a2-e2d9877258ac} 

  K01.02 

zamulanie – przy pracach hydrotechnicznych, kiedy może dojść do 

spiętrzenia wody, fragment rzeki powyżej spiętrzenia może zostać 

zamulony w wyniku naniesienia materiału dennego 

K03.04   
drapieżnictwo – zarybianie Bobru pstrągiem a ryba ta często 

odżywia się młodymi głowaczami 

  

J02.03 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych – zagrożenia związane są z bezpośrednia ingerencją w 

naturalne siedliska głowacza (ryba zasiedlająca płytsze i kamieniste 

odcinki rzek, w których znajduje naturalne kryjówki) 

J02.03.01 

zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę – zagrożenia 

związane są z bezpośrednia ingerencją w naturalne siedliska 

głowacza (ryba zasiedlająca płytsze i kamieniste odcinki rzek, w 

których znajduje naturalne kryjówki) 

J02.03.02 

regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych – zagrożenia związane 

są z bezpośrednia ingerencją w naturalne siedliska głowacza (ryba 

zasiedlająca płytsze i kamieniste odcinki rzek, w których znajduje 

naturalne kryjówki) 

H01.05 

rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem – głowacz jest 

rybą wymagającą pod względem czystości a także temperatury i 

natlenowania (preferuje wody zimne, czyste i natlenowane), z racji 

przebiegu rzeki przez liczne wsie w obszarze N2000 istnieje 

potencjalne ryzyko zanieczyszczeń, głównie ściekami 

gospodarczymi na tym terenie 

H01.08 

rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

ścieków z gospodarstw domowych – głowacz jest rybą wymagającą 

pod względem czystości a także temperatury i natlenowania 

(preferuje wody zimne, czyste i natlenowane), z racji przebiegu rzeki 

przez liczne wsie w obszarze N2000 istnieje potencjalne ryzyko 

zanieczyszczeń, głównie ściekami gospodarczymi na tym terenie 

F01.01 
  

intensywna hodowla ryb, intensyfikacja -  zarybianie Bobru 

pstrągiem a ryba ta często odżywia się młodymi głowaczami 

1324 Nocek duży {43618978-4c71-40c2-9350-01efbc19d867} K02.02   

Nagromadzone odchody nietoperzy tworzących kolonię rozorodczą 

mogą zagrażać strukturze budynku i tym samym siedlsiku nocka 

dużego. 
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E06.01 

Przeprowadzanie rozbiórki budynków i obiektów wybudowanych 

przez człowieka bez wcześniejszego skontrolowania czy nie są one 

siedliskami nocka dużego, w tym w szczególności czy nie są 

miejscem przebywania satelitarnych kolonii związanych z kolonią 

we Wleniu, powoduje utratę miejsc rozordu tego gatunku. 

D01.02 

W związku z rozwojem turystyki i planowaną dalszą rozbudową 

infrastruktury turystycznej w najbliższych latach na obszarze Natura 

2000 następuje rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej. Drogowe inwestycje liniowe powodują 

zmniejszenie powierzchni żerowisk i miejsc rozrodu nietoperzy, oraz 

prowadzą do tworzenia antropogenicznych barier utrudniających 

dobowe (między koloniami rozordczymi i żerowiskami) i sezonowe 

(między miejscami rozrodu a zimowiskami) migracje tych ssaków. 

B02.02 

Wycinka lasu  - zagrożenie występuje tylko w przypadku stosowania 

zrębni zupełnej. Zrębnia gniazdowa i inne (tzw. Mieszane) nie 

szkodzą. 

 

A10 

Powolne przekształcanie małych gospodarstw rolnych w 

gospodarstwa wielkoobszarowe może spowodować zmniejszenie 

powierzchni siedlisk przyrodniczych (zadrzewień śródpolnych, 

miedz i nieużytków) co z kolei może doprowadzić do zmniejszenia 

zasobności bazy pokarmowej nocka dużego oraz niszczenia jego 

korytarzy migracyjnych zapewniających łączność między koloniami 

rozordczymi i żerowiskami.  

A10.01 

W związku ze zmianami sposobu uprawy może dojść do usuwania 

na dużą skalę żywopłotów, alei drzew i zadrzewień śródpolnych, 

stanowiących szlaki migracji i żerowiska nocka dużego.  

C03.03 

Farmy wiatrowe w większości przypadków nie stanowią zagrożenia 

dla nocków dużych, jednak niektóre, szczególnie niekorzystne 

lokalizacje np. w pobliżu kompleksów leśnych tj. w odległości 

mniejszej niż 1 km, mogą powodować utratę żerowisk, zmiany tras 

migracji oraz przypadki śmiertelności w wyniku kolizji.  

E01.03 

Wzrastająca presja urbanizacyjna, w tym zwłaszcza nasilenie 

intensywności zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej może 

doprowadzić do zmniejszenia powierzchni siedlisk przyrodniczych, 

w tym żerowisk oraz niszczenia jego korytarzy migracyjnych. 
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J03.02 

Postępująca fragmentacja siedlisk następująca na skutek urbanizacji i 

rozwoju infrastruktury oraz związane z nią tworzenie 

antropogenicznych barier może utrudniać zarówno dobowe (między 

koloniami rozordczymi i żerowiskami) jak i sezonowe (między 

miejscami rozrodu a zimowiskami) migracje nocka dużego.  

 
 H06.02 

Nocek duży jest gatunkiem unikającym światła na żerowiskach i 

trasach przelotów. Zagrożeniem jest oświetlenie bryły kościoła, a w 

szczególności miejsc, w których znajdują się wloty do kolonii. 

  

B03 
Zmniejszenie powierzchni obszarów leśnych prowadzi do 

zmniejszenia powierzchni żerowisk nocka dużego.  

E06.02 

Niewłaściwie przeprowadzony remont strychu kościoła może 

spowodować zamknięcie wlotów, zmiany warunków 

mikroklimatycznych bądź świetlnych (nadmierny dostęp światla) w 

kolonii rozordczej. Stosowanie toksycznych środków konserwacji 

drewna (owado- i grzybobójczych) do zabezpieczenia drewnianych 

elementów konstrukcji kościoła. 

B04 

Stosowanie pestycydów w leśnictwie (np. do zwalczania 

chrabąszczy majowych (Melolontha melolontha) prowadzi do 

zmniejszenia zasobności bazy pokarmowej nocka dużego.  
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10. Cele działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony  Numer stanowiska 
Stan 

ochrony 
Cele dzialan ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

3220 Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków 
- XX 

Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, 

identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych. 
XX 

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników  

Ranunculion fluitanti 

Wszystkie płaty siedliska  U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 

(co najmniej U1). 

Osiągnięcie lepszego stanu zachowania w 

perspektywie 10 lat na chwilę dzisiejszą nie 

możliwe ze względu na przekształcenia 

morfologiczne i niekontrolowane 

zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego 

- 

6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 
Wszystkie płaty siedliska U1 

Przywracanie właściwego stanu zachowania (FV) 

siedliska. 
10 lat 

6230 Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

(Nardion – płaty bogate 

florystycznie) 

Wszystkie płaty siedliska U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska w kierunku właściwego 

stanu zachowania (FV), w tym przejściowe 

osiągnięcie stanu niezadawalającego (U1). 

10 lat 
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6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium)  

Wszystkie płaty siedliska  

 

 

 

U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 

(co najmniej U1). Utrzymanie płatów siedlisk 

poprzez zachowanie naturalnych ekosystemów 

rzek i łęgów. 

10 lat 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)  

Wszystkie płaty siedliska U1 
Zachowanie i poprawa stanu siedliska w kierunku 

właściwego stanu zachowania (FV). 
10 lat 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion 

vandelii 

Wszystkie płaty siedliska  FV 
Zachowanie siedliska we właściwym stanie 

ochrony. 
10 lat 

9110 Kwaśne buczyny  

(Luzulo-Fagenion)  

 

Wszystkie płaty siedliska 
U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 

(co najmniej U1) oraz poprawa właściwej 

struktury i funkcji siedliska (głównie w zakresie 

wskaźników:gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie, martwe drewno). 

10 lat 

9130 Żyzne buczyny  

(Dentario glandulosae-

Fagenion,  

Galio odorati-Fagenion)  

Wszystkie płaty siedliska FV 
Zachowanie siedliska we właściwym stanie 

ochrony. 
10 lat 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum,  

Tilio-Carpinetum) 

Wszystkie płaty siedliska U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska (głównie w zakresie 

wskaźników: gatunki obce geograficznie i 

ekologicznie w drzewostanie, martwe drewno) do 

stanu co najmniej U1. 

10 lat 

9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio plathyphyllis- 

Acerion pseudoplatani) 

Wszystkie płaty siedliska U1 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym 

(co najmniej U1)  oraz poprawa właściwej 

struktury i funkcji siedliska (głównie w zakresie 

wskaźników: gatunki obce w drzewostanie). 

Uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów 

siedliska. 

10 lat 
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9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-petraeae) 
Wszystkie płaty siedliska U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska (głównie w zakresie 

wskaźników: gatunki obce geograficznie i 

ekologicznie w drzewostanie, martwe drewno) 

do stanu co najmniej U1. 

10 lat 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i 

olsy źródliskowe 

Wszystkie płaty siedliska U2 

Poprawa istniejącego złego (U2) stanu 

zachowania siedliska (głównie w zakresie 

wskaźników: gatunki obce geograficznie i 

ekologicznie w drzewostanie, martwe drewno) 

do stanu co najmniej U1. 

10 lat 

1163 Głowacz białopłetwy 

Cottus gobio Wszystkie stanowiska gatunku U1 Utrzymanie siedliska gatunku w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1). 
10 lat 

1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus (Triturus 

cristatus cristatus) 

Wszystkie stanowiska gatunku U1 
Poprawa parametrów siedliska gatunku. 

10 lat 

1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 
Wszystkie stanowiska gatunku XX 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

parametrów populacji gatunku, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. 

10 lat 

1324 Nocek duży Myotis 

myotis 
Wszystkie stanowiska gatunku U1 

Utrzymanie populacji i siedliska gatunku w stanie 

niepogorszonym. 

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat żerowisk i 

tras przelotów nietoperzy. 

10 lat 

6177 Modraszek telejus 

Maculinea teleius (=Phengaris 

teleius) 

 
Wszystkie stanowiska gatunku U1 

Poprawa stanu siedliska gatunku w kierunku 

właściwego stanu zachowania (FV) w zakresie 

parametrów struktury i funkcji.  

Uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

występowania gatunku w obszarze. 

10 lat 

6179 modraszek nausitous 

Maculinea nausithous 

(=Phengaris nausithous) 
Wszystkie stanowiska gatunku U1 

Poprawa stanu siedliska gatunku w kierunku 

właściwego stanu zachowania (FV) w zakresie 

parametrów struktury i funkcji.  

10 lat 
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Uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

występowania gatunku w obszarze. 
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Moduł C 

10 Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty (w tys. 

Zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

3220 

Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach 

górskich 

potoków 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

występowania siedliska w obszarze w trakcie 

obowiązywania PZO. 

Cały obszar Natura 2000 W trakcie 

obowiązywania 

PZO 

  

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea) 

  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1   Działania obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych. 

179, 186/5, 176, 369, 148/2 

obręb Radomice 

stale 1380 zł/rok/ha Właściciel lub posiadacz 

obszaru 
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  Działania fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami  

odpowiedniego  pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

przyrodniczego niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 6210. 

 

Usunięcie nalotu drzew i krzewów;  

Usuniecie roślin gatunków inwazyjnych obcego 

pochodzenia. 

 

Ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-

pastwiskowe nie więcej niż jeden pokos rocznie, 

koszenie po 15 lipca ), możliwy umiarkowanie 

intensywny wypas przy obsadzie do 0,5 DJP/ha, 

maksymalne obciążenie pastwiska do 5 DJP/ha 

(2,5 t/ha). 

 

179, 186/5, 176, 369, 148/2 

obręb Radomice 

stale 1380 zł/rok/ha Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, 

na podstawie 

porozumienia zawartego 

z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji działań ochronnych w 3, 6 i 

9 roku obowiązywania PZO. 

Działki nr 148/2 , 369, 179, 

186/5, 176 obręb 

RADOMICE 

  sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

6230  Nr Działania związane z ochroną czynną 
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Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - płaty 

bogate 

florystycznie) 

    Działania obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych. 

 

250/2, 246/20, 246/2, 583/3 

obręb Wojciechów 

stale 1380 zł/rok/ha Właściciel lub posiadacz 

obszaru 

  Działania fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6230. 

Usunięcie nalotu drzew i krzewów. Przywrócenie 

na stanowiskach muraw bliźniczkowych  

ekstensywnego wypasu. Ekstensywny wypas  w 

sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja 

do dnia 15 października z obsadą do 0,5 DJP/ha, 

maksymalne obciążenie pastwiska do 5 DJP ha 

(2,5 t/ha); 

   Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, 

na podstawie 
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porozumienia zawartego 

z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Monitoring realizacji działań ochronnych w 3, 6 i 

9 roku obowiązywania PZO. 

250/2, 246/20, 246/2, 583/3 

obręb Wojciechów 

  sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 
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6510 Niżowe i 
górskie 

świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherio

n elatioris) 

1 Utrz

yma

nie 

lub 

popr

awa 

stanu 

siedli

sk w 

obsz

arze i 

ich 

bezp

ośred

nim 

sąsie

dztw

ie 

Działania obligatortyjne: 

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących przedmioty ochrony, 

położonych na trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych. 

 

obręb BARCINEK dz. ew.: 

251, 222 

obręb KLECZA dz. ew.: 

216/1, 156/4, 173/2, 176, 

158/3, 157/2, 173/1, 190/7, 

113/3, 208/1, 192, 174/4, 

172/2, 195, 114/1, 175, 

214/1, 194, 235/5, 235/2, 

216/2 

obręb ŁUPKI dz. ew.: 

244/16, 222/2, 222/1, 

225/3, 245/7, 245/8, 

244/15, 225/4, 225/5, 

244/17, 216/3, 225/2, 

210/3, 244/13, 225/7, 

244/14 

obręb LWÓWEK ŚLĄSKI 

4 dz. ew.: 451/2, 451/4 

obręb MACIEJOWIEC dz. 

ew.: 212/2, 36/4, 36/11, 

206/1, 58/4, 206/2, 207, 

119, 90/1, 312/168, 125, 

92/4, 116, 14/1, 16, 44, 128, 

58/3, 87/4, 42, 21, 92/13, 

203, 126, 124, 89/3, 37, 

35/4, 2/2, 33/1, 89/5, 123, 

123, 120/4, 17, 43/1, 114, 

36/14, 35/1, 76, 79, 303/9, 

23/1, 11/186, 86/3, 38/3, 

303/1, 15/1, 77, 11/6, 83, 

11/3, 35/2, 133, 303/2, 118, 

78, 85/9, 56/2 

obręb MARCZÓW dz. ew.: 

326/5, 260/1, 244/3, 257/9, 

326/4, 245, 246, 332/4, 329, 

324/5, 328/4, 273/2, 257/8, 

stale 840 zł/ha/rok Właściciel lub posiadacz 

obszaru. 
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296/2 

obręb NIELESTNO dz. 

ew.: 135, 52/1, 64/5, 131, 

64/6, 60/1, 55, 78, 57, 132, 

64/7, 60/2, 61, 77, 51/1, 56, 

138, 6, 58, 211, 220, 219, 

199/2 

obręb PILCHOWICE dz. 

ew.: 80/1, 88, 201/1, 118/8, 

58/3, 119/1, 153, 54/1, 

125/1, 124/9, 157/5, 63/2, 

205/1, 168/3, 216/4, 118/10, 

118/10, 261, 124/5, 60, 

206/1, 58/4, 219/3, 157/8, 

206/2, 263/2, 109/1, 118/2, 

205/5, 116/2, 118/9, 54/3, 

80/2, 16/9, 201/2, 118/7, 

198/3, 114/1, 128/1, 100, 

121, 219/1, 87/15, 113/2, 

83/1, 232, 115, 299, 281, 

157/6, 216/10, 216/12, 

216/12 

obręb PŁAWNA dz. ew.: 

1761/4, 1761/1 

obręb POKRZYWNIK dz. 

ew.: 64, 75, 129, 7, 66, 55, 

142, 120/2, 6/16, 107, 35/1, 

76/3, 74, 131/1, 182, 43, 

76/1, 52, 51/4, 34, 131/3, 

156/2, 168, 70/1, 130, 68, 

158, 67/2, 72, 152, 44, 27/4, 

63/3, 45, 4/13, 143/1, 73, 

126, 154, 76/2, 90, 155, 

27/5, 42, 6/14, 63/2, 6/15, 

180, 8/8, 8/7, 50/2, 151, 71, 

159, 192, 9, 120/3, 125/1, 
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108, 3/2, 157, 6/20, 67/1 

obręb RADOMICE dz. ew.: 

130, 306, 189, 170/2, 186/1, 

188, 169, 148/2, 186/4, 

236/10, 254/8, 161/3, 93, 

81/2, 96, 97, 88, 104, 233, 

271/2, 186/5, 85/7, 168, 

176, 136, 139, 254/7, 297, 

232/7, 162, 90/1, 144/1, 

334/1, 369, 157, 98/7, 85/8, 

236/11, 138, 238obręb 

SIEDLĘCIN dz. ew.: 932, 

8, 3, 7, 931, 1 

obręb STRZYŻOWIEC dz. 

ew.: 318/2, 189, 326/1, 307, 

319/3, 335/1, 303, 305, 

313/1, 306, 324/3, 308, 

329/3, 317, 310, 329/7, 338, 

337, 319/2, 188, 187, 316, 

339, 311/4, 323 

obręb WLEŃ„ 2 dz. ew.: 

325/3 

obręb WOJCIECHÓW dz. 

ew.: 287/8, 256/9, 289/5, 

289/6, 583/1, 328/11, 328/5, 

288/5, 270/2, 270/2, 

246/12, 580/2, 289/4, 

323/2, 634/8, 583/2, 218/1, 

288/6 

obręb WRZESZCZYN dz. 

ew.: 47/4, 33/8, 35/12, 12/9, 

35/11, 35/2, 33/6, 12/1, 

47/7, 20/1, 31, 4/2, 113/258, 

29, 45, 102/2, 33/1, 47/1, 

100, 33/7, 97, 47/6, 95, 49, 

35/1, 35/9, 12/6, 20/3, 
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35/10, 96, 32, 35/3, 48, 

20/2, 

 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:-280-b, 286-h, 286-i, 

295-f, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Maciejowiec, 

wydz 168-g, 168-i, 168-j, 

168-m, 168-n,  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Siedlęcin, 

wydz.:-183-r, 183-s 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrz

yma

nie 

lub 

popr

awa 

stanu 

siedli

sk w 

obsz

arze  

i ich 

bezp

ośred

nim 

sąsie

dztw

Działania fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami  

odpowiedniego  pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

przyrodniczego niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 6510. 

 

Użytkowanie ekstensywne kośne, koszenie 

działek w terminie od 1 do 15 czerwca, drugi 

pokos od 1 do 30 września, z usunięciem biomasy 

poza teren siedliska w ciągu 14 dni od skoszenia. 

Koszenie na wysokości 10-15 cm. Nie należy 

kosić okrężnie od zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. W wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-pastwiskowego, koszenie w 

terminach i warunkach jak powyżej, wypas 

obręb BARCINEK dz. ew.: 

251, 222 

obręb KLECZA dz. ew.: 

216/1, 156/4, 173/2, 176, 

158/3, 157/2, 173/1, 190/7, 

113/3, 208/1, 192, 174/4, 

172/2, 195, 114/1, 175, 

214/1, 194, 235/5, 235/2, 

216/2 

obręb ŁUPKI dz. ew.: 

244/16, 222/2, 222/1, 

225/3, 245/7, 245/8, 

244/15, 225/4, 225/5, 

244/17, 216/3, 225/2, 

210/3, 244/13, 225/7, 

244/14 

stale 840 zł/ha/rok Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 
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ie zwierząt po pierwszym pokosie od 15 sierpnia do 

15 października, obsada do 1 DJP/ha, 

maksymalne obciążenie pastwiska do 5 DJP/ha 

(2,5 t/ha). Dopuszczalny jest całoroczny wypas 

bydła i koni pod warunkiem stosowania wypasu 

naprzemiennie z użytkowaniem łąkarskim (wypas 

działki nie częściej niż co trzeci rok). 

obręb LWÓWEK ŚLĄSKI 

4 dz. ew.: 451/2, 451/4 

obręb MACIEJOWIEC dz. 

ew.: 212/2, 36/4, 36/11, 

206/1, 58/4, 206/2, 207, 

119, 90/1, 312/168, 125, 

92/4, 116, 14/1, 16, 44, 128, 

58/3, 87/4, 42, 21, 92/13, 

203, 126, 124, 89/3, 37, 

35/4, 2/2, 33/1, 89/5, 123, 

123, 120/4, 17, 43/1, 114, 

36/14, 35/1, 76, 79, 303/9, 

23/1, 11/186, 86/3, 38/3, 

303/1, 15/1, 77, 11/6, 83, 

11/3, 35/2, 133, 303/2, 118, 

78, 85/9, 56/2 

obręb MARCZÓW dz. ew.: 

326/5, 260/1, 244/3, 257/9, 

326/4, 245, 246, 332/4, 329, 

324/5, 328/4, 273/2, 257/8, 

296/2 

obręb NIELESTNO dz. 

ew.: 135, 52/1, 64/5, 131, 

64/6, 60/1, 55, 78, 57, 132, 

64/7, 60/2, 61, 77, 51/1, 56, 

138, 6, 58, 211, 220, 219, 

199/2 

obręb PILCHOWICE dz. 

ew.: 80/1, 88, 201/1, 118/8, 

58/3, 119/1, 153, 54/1, 

125/1, 124/9, 157/5, 63/2, 

205/1, 168/3, 216/4, 118/10, 

118/10, 261, 124/5, 60, 

206/1, 58/4, 219/3, 157/8, 

206/2, 263/2, 109/1, 118/2, 

wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, 

na podstawie 

porozumienia zawartego 

z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

412 

 

205/5, 116/2, 118/9, 54/3, 

80/2, 16/9, 201/2, 118/7, 

198/3, 114/1, 128/1, 100, 

121, 219/1, 87/15, 113/2, 

83/1, 232, 115, 299, 281, 

157/6, 216/10, 216/12, 

216/12 

obręb PŁAWNA dz. ew.: 

1761/4, 1761/1 

obręb POKRZYWNIK dz. 

ew.: 64, 75, 129, 7, 66, 55, 

142, 120/2, 6/16, 107, 35/1, 

76/3, 74, 131/1, 182, 43, 

76/1, 52, 51/4, 34, 131/3, 

156/2, 168, 70/1, 130, 68, 

158, 67/2, 72, 152, 44, 27/4, 

63/3, 45, 4/13, 143/1, 73, 

126, 154, 76/2, 90, 155, 

27/5, 42, 6/14, 63/2, 6/15, 

180, 8/8, 8/7, 50/2, 151, 71, 

159, 192, 9, 120/3, 125/1, 

108, 3/2, 157, 6/20, 67/1 

obręb RADOMICE dz. ew.: 

130, 306, 189, 170/2, 186/1, 

188, 169, 148/2, 186/4, 

236/10, 254/8, 161/3, 93, 

81/2, 96, 97, 88, 104, 233, 

271/2, 186/5, 85/7, 168, 

176, 136, 139, 254/7, 297, 

232/7, 162, 90/1, 144/1, 

334/1, 369, 157, 98/7, 85/8, 

236/11, 138, 238obręb 

SIEDLĘCIN dz. ew.: 932, 

8, 3, 7, 931, 1 

obręb STRZYŻOWIEC dz. 
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ew.: 318/2, 189, 326/1, 307, 

319/3, 335/1, 303, 305, 

313/1, 306, 324/3, 308, 

329/3, 317, 310, 329/7, 338, 

337, 319/2, 188, 187, 316, 

339, 311/4, 323 

obręb WLEŃ„ 2 dz. ew.: 

325/3 

obręb WOJCIECHÓW dz. 

ew.: 287/8, 256/9, 289/5, 

289/6, 583/1, 328/11, 328/5, 

288/5, 270/2, 270/2, 

246/12, 580/2, 289/4, 

323/2, 634/8, 583/2, 218/1, 

288/6 

obręb WRZESZCZYN dz. 

ew.: 47/4, 33/8, 35/12, 12/9, 

35/11, 35/2, 33/6, 12/1, 

47/7, 20/1, 31, 4/2, 113/258, 

29, 45, 102/2, 33/1, 47/1, 

100, 33/7, 97, 47/6, 95, 49, 

35/1, 35/9, 12/6, 20/3, 

35/10, 96, 32, 35/3, 48, 

20/2, 

 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:-280-b, 286-h, 286-i, 

295-f, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Maciejowiec, 

wydz: 168-g, 168-i, 168-j, 

168-m, 168-n,  
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Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Siedlęcin, 

wydz.:-183-r, 183-s 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9110- 

wszystkie płaty 

siedliska w 

ostoi  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  W ramach planowanej gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki charakterystyczne 

dla kwaśnych buczyn) wraz ze stopniowym 

ograniczeniem udziału gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk, sosna) 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz.:-86 

-h, 58 -d, 87-a 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz.: 13 

g,  

 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.: 294 -l 

  Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski 
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1  Zapewnianie zasobów martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego 

rozpadu rozproszone pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:-289-f, 289-g, 289-i, 

294-l, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Czernica, 

wydz.:-139-m, 145-s, 151-f, 

158-c, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz.:-

58-d, 86-h, 87-a, 87-b, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Maciejowiec, 

wydz.:-172-d, 172-m, 174-b 

(w części), 175-d (w 

części), 175-g (w części), 

176-a (w części), 72-d (w 

części), 72-h(w części), 74-

d, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Siedlęcin, 

wydz.:-163-c (w części), 

165-c (w części), 165-f (w 

części), 165-g (w części), 

258-b (w części), 258-g (w 

części), 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz.:-

13-d (w części), 13-f (w 

stale 0 zł Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Nadleśnictwo 

Złotoryja,  

Starostwo Powiatowe  w 

Lwówku Śląskim, 

Starostwo Powiatowe w 

Jeleniej Górze, 

właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie 

uproszczonego planu 

urządzania lasu 

zwanego dalej „UPUL” 

lub decyzji właściwego 

starosty. 
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części), 13-g, 13-l, 133-c, 

15-c, 17-l, 18-c (w części), 

18-d (w części), 21-c, 22-g, 

27-k, 

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Obręb Świerzawa, 

Leśnictwo Proboszczów, 

wydz.:-190-b, 190-f (w 

części) 

obręb PILCHOWICE dz. 

ew.: 328/8, 

obręb WRZESZCZYN dz. 

ew.: 3/1, 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9170- 

wszystkie płaty 

siedliska w 

ostoi  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  W ramach planowanej gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki charakterystyczne 

dla grądów) wraz ze stopniowym ograniczeniem 

udziału gatunków obcych ekologicznie (np. świerk, 

modrzew, sosna) i/lub geograficznie (np. daglezja, 

dąb czerwony ) 

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Obręb Świerzawa, 

Leśnictwo Proboszczów, 

wydz.: 186 -c, 186 -g,  187 -

d , 188 -h, 188 -i, 188 -b, 184 

-b, 192 -d, 190 -d, 185 -a 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz. 134 

-m -00, 128 -l, 127 -a, 30  -a, 

15  -n, 137 -a, 128 -g, 17  -a, 

17  -d, 19  -b, 21  -m, 15  -g, 

12  -g, 12A -a, 

Nadleśnictwo Lwówek 

stale 0 zł Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Nadleśnictwo 

Złotoryja 
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Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz.: 95  

-a, 37  -f, 36  -d, 35  -d,-1   -f, 

-4   -a, 89  -a, 87  -j 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Kotliska, 

wydz.: 264 -g 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Bielanka, 

257 -f, 262 -m 

  

Zapewnianie zasobów martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego 

rozpadu  rozproszone pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), z wyłączeniem sytuacji 

stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Bielanka, 

wydz.:-250-j, 251-g, 251-n 

(fragment), 251-o 

(fragment), 251-p, 252-n, 

257-f, 262-g, 262-m,  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Kotliska, 

wydz.:-264-g, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:-274-j, 275-h, 285-g, 

289-a, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Czernica, 

wydz.:-139-d, 153-k, 156-g, 

157-f,  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz.: 1-

  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Nadleśnictwo 

Złotoryja, Starostwo 

Powiatowe  w Lwówku 

Śląskim, Starostwo 

Powiatowe w Jeleniej 

Górze, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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f, 1-g, 1-j, 3-d, 35-d, 36-b 

(fragment), 36-c (fragment), 

36-d, 37-d (fragment), 37-f, 

4-a, 4-c (fragment), 4-d 

(fragment), 57-h, 57-i, 58-a, 

58-b, 58-c, 87-j, 89-a, 89-t, 

9-d, 90-c, 93-a, 93-c, 95-a, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Maciejowiec, 

wydz.: 69-f (fragment), 69-

g, 69-h (fragment), 69-j, 

172-d (fragment), 172-n 

(fragment), 174-b 

(fragment), 174-c 

(fragment), 69-j, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Siedlęcin, 

wydz.:-163A-b, 163A-c, 

163A-h, 163A-k, 164-a, 

183-p, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz.:-

12-b, 12-c (fragment), 12-g, 

127-a, 128-g, 128-l, 12A-a, 

12A-k, 12A-n, 13-b 

(fragment), 13-i, 134-l, 134-

m, 137-a, 137-c (fragment), 

14-a, 14-g, 14-l, 14-m, 15-

g, 15-m, 15-n, 16-a, 16-f 

(fragment), 16-i (fragment), 

17-a, 17-b, 17-c (fragment), 

17-d, 17-f, 17-g, 17-j, 19-b, 

20-ix-00, 20-j, 20-jx-00, 20-
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k, 21-m, 22-c, 22-d 

(fragment), 22-j, 24-bx-00, 

24-g (fragment), 24-h, 24-z, 

24A-d, 24A-f (fragment), 

24A-h, 24A-k, 25-a, 25-d, 

27-d, 30-a, 33-c, 

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Obręb Świerzawa, 

Leśnictwo Proboszczów, 

wydz.:-184-b, 184-l, 185-a, 

185-c (część), 185-f, 185-g 

(fragment), 187-d, 188-a 

(fragment), 188-b, 188-h, 

188-i, 190-d, 190-f 

(fragment), 192-b 

(fragment), 192-d, 192-f 

(fragment), 192-l (część), 

192-n 

obręb BARCINEK dz. ew.: 

307/11, 307/11, 

obręb DĘBOWY GAJ dz. 

ew.: 92/1, 93obręb 

PILCHOWICE dz. ew.: 

328/2, 278/3, 53/4,241/3, 

279, 330/1, 328/8, 278/2, 

207, 362/163. 

9180  

- wszystkie 

płaty siedliska 

w ostoi  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  W ramach planowanej gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki charakterystyczne 

dla jaworzyn) wraz z eliminacją lub stopniowym 

ograniczeniem udziału gatunków obcych 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz. 23-

g 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

420 

 

ekologicznie (np. modrzew, świerk) i/lub 

geograficznie (np. robinia akacjowa) 

Leśnictwo Siedlęcin, wydz. 

258-i  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9190- 

wszystkie płaty 

siedliska w 

ostoi  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1    Posprzątanie odpadków zalegających w lesie i nie 

dopuszczenie do dalszego zaśmiecania. 

250/1, 250/2, 250/185, 

246/20 obręb Wojciechów 

stale 400zl Gmina Lubomierz, 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

właściciele działek. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1  Zapewnianie zasobów martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone pozostałości pozrębowe 

(nie zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia ludzkiego  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Bielanka, 

wydz.:-258-h, 260-j, 261-a,  

261-c, 261-f, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Kotliska, 

wydz.:-, 267-j, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:-273-m, 274-g, 276-d 

(część), 276-f (część), 276-

g, 278-j (część), 278-l 

(część), 279-l (część), 280-

f, 281-d, 282-b, 284-f, 288-

c, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Czernica, 

wydz.:-149-n, 151-a, 151-d 

(część), 151-g, 153-l, 153-

m, 153-n, 156-h, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz.:-

10-b, 37-a, 38-b, 5-p, 52-l, 

85-b, 85-ix-00, 85-kx-00, 

85-nx-00 (część), 87-a, 87-

b, 9-b, 9-j, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Maciejowiec, 

wydz.:-184-o, 

stale 0 zł Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Nadleśnictwo 

Złotoryja, Starostwo 

Powiatowe  w Lwówku 

Śląskim, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Siedlęcin, 

wydz.:-165-h, 165-i, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz.:-

12A-c, 12A-j, 136-b, 136-h, 

16-k, 22-i, 22-s, 24-a, 24-c, 

24-f, 27-f (część), 30-b, 30-

c (część), 31-c, 32-b, 32-c, 

32-d, 44-b, 44-d (część), 

44-j, 

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Obręb Świerzawa, 

Leśnictwo Proboszczów, 

wydz.: 184-h (część), 187-

a, 190-a, 190-d (fragment), 

190-f (część), 190-g 

(fragment), 191-b, 192-b 

(fragment), 192-f, 192-g, 

192-i 

obręb WOJCIECHÓW dz. 

ew.: 246/20, 251/1, 251/2, 

250/184, 

2  W ramach planowanej gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki charakterystyczne 

dla kwaśnych dąbrów) wraz z eliminacją lub 

stopniowym ograniczeniem udziału gatunków 

obcych ekologicznie (np. modrzew, świerk) i/lub 

geograficznie (np. robinia akacjowa, dąb czerwony) 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Czernica, wydz. 

156-h 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz. 87-

b 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

stale ? Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Nadleśnictwo 

Złotoryja 
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Leśnictwo Wleń, wydz. 44-j 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz. 37-

a, 38-b 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Bielanka, 

wydz. 258-h 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski,  Leśnictwo Kotliska, 

wydz.  267-j 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Bielanka, 

wydz. 260-j 

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Obręb Świerzawa, 

Leśnictwo Proboszczów, 

wydz.191 -b 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

3  Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu 

siedliska w podanej lokalizacji w trakcie 

obowiązywania PZO. 

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Obręb Świerzawa, 

Leśnictwo Proboszczów, 

wydz.:-184-g,188-d, 189-c, 

189-d, 189-g, 

  Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 

9190  

 

{96dab674-

034a-4282-

8f69-

9ca798d63bde} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrz

yma

nie 

Stopniowe usuwanie  

robinii akacjowej/dębu czerwonego 

 

13-15-2-09-44    -j   -00 stale 0  zł Nadleśnictwo Lwówek 

Śl.,  
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{d9d40eb1-

c246-4100-

aa0c-

14e8d6080397} 

 

{9756d56e-

fc40-43e5-

a35e-

846736b866c0} 

lub 

popr

awa 

stanu 

siedli

sk w 

obsz

arze i 

ich 

bezp

ośred

nim 

sąsie

dztw

ie 

 13-15-1-06-284   -f   -00 

13-15-1-07-260   -j   -00 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9190  

 

{fdf43c16-

db1d-4f6f-

95e4-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrz

yma

Usuwanie gatunków obcych ekologicznie: 

 

13-15-2-11-153   -n   -00 stale 0  zł Nadleśnictwo Lwówek 

Śl. , Nadleśnictwo 
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6d8e23a03808} 

 

{d80afaca-

4c90-4fa2-

b191-

ae8c1c33d4b2} 

 

{372be569-

f39b-4014-

9cd1-

b2ecc2961dd0} 

nie 

lub 

popr

awa 

stanu 

siedli

sk w 

obsz

arze i 

ich 

bezp

ośred

nim 

sąsie

dztw

ie 

Podczas planowanej tzrebieży ograniczyć ilość 

sosny i świerka w drzewostanie 

 

podczas cięć rebnych w rębni częsciowej usunąc 

z drzewostanu modrzew oraz ograniczyć świerka 

i buka 

 

w zaplanowanej trzebieży ograniczyć buka 

13-15-2-11-156   -h   -00 

13-30-2-09-191   -b   -00 

Złotoryja,  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9190  

 

{216336b7-

fb3e-4513-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrz Stopniowe ograniczanie ilości lipy w młodym 13-15-2-10-10    -b   -00 stale 0  zł Nadleśnictwo Lwówek 
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b84c-

ea16c4eb5a32} 

 

{5424fab9-

9f6c-4b65-

8d40-

8a6dcc0106e2} 

 

{dfc32511-

f4be-4356-

b2a3-

6e4bba46c05d} 

{3b2065df-

97b8-456e-

b111-

d6ae8b517d8f} 

yma

nie 

lub 

popr

awa 

stanu 

siedli

sk w 

obsz

arze i 

ich 

bezp

ośred

nim 

sąsie

dztw

ie 

pokoleniu w trakcie prowadzonych zabiegów 

gospodarczych 

13-15-1-06-274   -g   -00 

13-15-2-10-9     -b   -00 

13-15-2-10-9     -j   -00 

13-15-2-09-44    -j   -00 

 

Ślaski 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

91E0- 

wszystkie płaty 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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siedliska w 

ostoi  
1 Utrz

yma

nie 

lub 

popr

awa 

stanu 

siedli

sk w 

obsz

arze  

i ich 

bezp

ośred

nim 

sąsie

dztw

ie 

Zapewnianie zasobów martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów antropogenicznych) 

poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, roproszone pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), 

z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia ludzkiego  

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Bielanka, 

wydz.:-250-a, 250-d, 250-g 

(część), 250-h, 250-j 

(część), 250-l, 258-g, 258-l, 

258-n, 261-i, 261-j, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:-273-n, 277-d, 285-j, 

289-k, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Czernica, 

wydz.:-149-d, 150-b, 150-d, 

150-f, 152-r, 153-o, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz.:-

38-a, 38-f (część), 38-h 

(część), 39-d, 88-k, 88-l, 

90-j, 92-a, 92-c (część), 92-

f (część), 94-c, 96-a, 96-h, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Maciejowiec, 

wydz.:-181-g, 181-h, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Siedlęcin, 

wydz.:-183-j, 183-k, 183-l, 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz.:-

stale 0 zł Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Nadleśnictwo 

Złotoryja, Starostwo 

Powiatowe  w Lwówku 

Śląskim, Starostwo 

Powiatowe w Jeleniej 

Górze, właściciele lub 

użytkownicy gruntu z 

siedliskiem na 

podstawie UPUL lub 

decyzji właściwego 

starosty. 
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128-f, 12A-d, 131-d, 131-g, 

133-a, 134-gx-00, 18-d 

(część), 18-f, 19-c, 19-d 

(część), 22-k, 24-n, 44-k, 

Nadleśnictwo Złotoryja, 

Obręb Świerzawa, 

Leśnictwo Proboszczów, 

wydz.:-185-b (część), 185-

d, 185-f (część), 185-g 

(część) 

obręb BARCINEK dz. ew.: 

251, 251, 233, 296, 232, 

obręb MODRZEWIE dz. 

ew.: 68/11, 104, 106/7, 

110/22, 106/5, 114, 106/4, 

105/1, 106/2, 74, 

obręb NIELESTNO dz. 

ew.: 212, 37, 38, 36, 41, 

43/1, 39 obręb 

RADOMIŁOWICE dz. ew.: 

56/1, 71/1, 141 

obręb TARCZYN dz. ew.: 2 

obręb WLEŃ„ 2 dz. ew.: 

244, 243, 334, 332/150, 

245/5 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

91E0 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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{18998aeb-

5b53-44ec-

9c8e-

65084d8e737d} 

 

1 Utrz

yma

nie 

lub 

popr

awa 

stanu 

siedli

sk w 

obsz

arze i 

ich 

bezp

ośred

nim 

sąsie

dztw

ie 

Stopniowa eliminacja świerka z drzewostanu 13-15-2-11-150   -f   -00 

13-15-2-11-150   -b   -00 

Po 

zatwierdzeniu 

PZO 

0 zł nadleśnictwo Lwówek 

Śląski,  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

91E0 

 

{73861e26-

44c7-4d2f-

af20-

83ecf6355b16} 

 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  W zaplanowanej trzebieży w wydz. 88l dążyć do 

ograniczenia udziału świerka w płacie siedliska 

13-15-2-10-88    -l   -00 Po 

zatwierdzeniu 

PZO 

0 zł nadleśnictwo Lwówek 

Śląski,  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

91E0 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 1  W ramach planowanej gospodarki leśnej 

odnowienia drzewostanu kształtować zgodnie z 

odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym (gatunki charakterystyczne 

dla łęgów) wraz z eliminacją lub stopniowym 

ograniczeniem udziału gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Czernica, wydz. 

150-f, 150-b 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Wleń, wydz. 22 -

k 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Łupki, wydz.: 88 

-l, 90-j, 92 -a, 96 -a, 96 -h, 

94-c 

Po 

zatwierdzeniu 

PZO 

0 zł nadleśnictwo Lwówek 

Śląski,  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

91E0 

 

{9a79df93-

7c03-4bb7-

8b26-

200f5898dfc5} 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  Pozostawiać martwe drewno i ograniczyć 

użytkowanie płatu – rezygnacja z planowanej 

rębni na płacie siedliska 91E0 w wydz. 13-15-2-

10-38    -h   -00 

13-15-2-10-38    -f   -00, 

13-15-2-10-38    -h   -00, 

13-15-2-10-38    -a   -00 

Po 

zatwierdzeniu 

PZO 

0 zł nadleśnictwo Lwówek 

Śląski,  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Modraszek 

telejus 

{b4dd96d6-

4d2f-49d4-

816d-

86a78f94673b} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony, położonych na trwałych 

użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. 

nr 52, 65, 67/1, 67/2, 68, 

70/1, 74 (przede wszystkim 

południowa część działki), 

76/2, 76/3, 90 (północna 

część działki), 91 

(południowa część działki - 

skarpa), 107. Potencjalne 

siedliska dz.ew: 100/2, 102 

  Właściciel lub posiadacz 

obszaru 

1  Działania fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na ochronę siedliska 

gatunku 6177 –  modraszka telejusa 

- Pozostawienie fragmentu niewykoszonej 

działki, na której występuje siedlisko gatunku, co 

roku w innym miejscu, z usunięciem biomasy 

poza teren siedliska (w przypadku pokosu 

letniego, w czerwcu, biomasę usunąć jak 

najszybciej – w przypadku pokosu jesiennego, we 

wrześniu, biomasy nie usuwać wcześniej niż po 1 

tygodniu), zakaz koszenia od zewnątrz do środka, 

koszenie na wysokości powyżej 10 cm (co 

najmniej 10 cm); włączenie do części 

niewykaszanej miejsc występowania gatunków 

roślin istotnych dla właściwego stanu ochrony 

siedlisk t.j. krwiściąg lekarski,   

- niewykoszenie 20-40% działki, co roku w 

innym miejscu 

- Koszenie działki w określonym terminie: zaleca 

się jednokrotne koszenie w roku tj. – wykoszenie 

działki od 15 września do 31 października, mniej 

Obręb: Pokrzywnik, dz. ew. 

nr 52, 65, 67/1, 67/2, 68, 

70/1, 74 (przede wszystkim 

południowa część działki), 

76/2, 76/3, 90 (północna 

część działki), 91 

(południowa część działki - 

skarpa), 107. Potencjalne 

siedliska dz.ew: 100/2, 102 

Stale 0,2/ha/rok Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, 

na podstawie 
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zalecanym sposobem jest koszenie dwukrotne w 

roku, pierwsze od 1 do 30 czerwca, drugi pokos 

od 1 do 30 września, przy czym należy zawęzić 

dopuszczalne terminy (pierwszy pokos do 15 

czerwca, drugi pokos od 15 września) 

– niestosowanie nawożenia i środków ochrony 

roślin 

- dopuszcza się kontrolowany wypas obsada do 1 

DJP/ha, maksymalne obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha 

- podsiewanie gatunkami roślin zgodnymi z 

siedliskiem w celu odnowy zdegradowanego 

siedliska (wymagana opinia fitosocjologa) 

  
- nie podsiewanie pastewnymi gatunkami traw. 

3. Działania dodatkowe: Nie zaleca się 

stosowania ciężkiego sprzętu. Łąk nie można 

przeorywać, wałować. Nie zmieniać stosunków 

wodnych (melioracje odwadniające). Zaleca się 

pozostawianie pojedynczych krzewów i 

niewielkich drzew (5-10 szt/1ha). W trakcie 

koszenia należy zachować pasy roślinności 

wzdłuż rowów i cieków (2 m szerokości). Płaty 

roślinności zielnej wzdłuż rowów i cieków 

wodnych wykaszać nie częściej niż raz na 6 lat 

(w sezonie można wykaszać tylko jedną stronę 

skarpy). 

porozumienia zawartego 

z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, 

na podstawie 

porozumienia zawartego 

z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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  Moni

torin

g 

reali

zacji 

dział

ań 

ochr

onny

ch 

Należy prowadzić obserwacje na kilku 

transektach wyznaczonych zgodnie z metodyką 

monitoringu modraszka telejusa i modraszka 

nausitousa (Sielezniew 2012). Poszczególne 

transekty powinny zostać wyznaczone zarówno 

na działkach, na których modraszki obecnie 

występują i oddzielnie na tych, gdzie dopiero 

odpowiednie działania powinny skutkować 

odtworzeniem dogodnych warunków do rozrodu. 

Obręb: Pokrzywnik, 

Transekt 1, dz.ew nr: 76/2, 

76/3, 90, 91, 107. Transekt 

2, dz.ew nr: 52, 70/1, 68, 

67/1, 67/2. Transekt 3, 

dz.ew nr: 27/5, 27/4, 76/1, 

75, 74, 73, 72, 71 

Co trzy lata od 

rozpoczęcia 

realizacji PZO. 

Termin: lipiec i 

sierpień. 

1,5 (2)/rok Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Modraszek 

nausitous 

{68e59ace-

f84b-4454-

9685-

fd1d1e63d91a} 
{c3704418-

24aa-4d2b-

85b7-

84cf7502de40} 
{37a4922d-

ca21-40e4-

88b9-

99beb5b87eb3} 
{d102fac4-

38d8-49be-

866e-

6c6ab9b4a323} 
{7c3ebcc2-ff5f-

4960-8119-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  Działania obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony, położonych na trwałych 

użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Obręb: Wojciechów, 

Działki ewidencyjne nr: 

288/5, 288/3, 288/6, 287/6 

Obręb: Pokrzywnik, Działki 

ewidencyjne nr: 27/4, 27/5, 

33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 

51/4, 53, 54, 63/3, 64, 66, 

71, 72, 73, 75, 76/1, 104, 

105, 109/1, 109/2, 120/2, 

131/3. Na działkach, w 

obrębie których znajdują się 

również grunty orne - część 

kośna 

Obręb: Pilchowice, Działki 

ewidencyjne nr: 54/1, 54/3, 

58/3 

Obręb: Wrzeszczyn, Działki 

ewidencyjne nr: 7, 9/1, 9/2, 

Stale 0,2/ha/rok Właściciel lub posiadacz 

obszaru 

Działania fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego na ochronę siedliska 

gatunku 6179 –  modraszka nausitiousa 

- Pozostawienie fragmentu niewykoszonej 

działki, na której występuje siedlisko gatunku, co 

roku w innym miejscu, z usunięciem biomasy 

poza teren siedliska (w przypadku pokosu 

letniego, w czerwcu, biomasę usunąć jak 

najszybciej – w przypadku pokosu jesiennego, we 

Właściciel lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej z 

organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z 

programów wsparcia z 

tytułu dochodowości, a 

w odniesieniu do 
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2ba33bd4af87} 
{abc9dc9b-

624b-4c93-

8662-

995f8b53fadb} 
 

wrześniu, biomasy nie usuwać wcześniej niż po 1 

tygodniu), zakaz koszenia od zewnątrz do środka, 

koszenie na wysokości powyżej 10 cm (co 

najmniej 10 cm); włączenie do części 

niewykaszanej miejsc występowania gatunków 

roślin istotnych dla właściwego stanu ochrony 

siedlisk t.j. krwiściąg lekarski,   

- niewykoszenie 20-40% działki, co roku w 

innym miejscu 

- Koszenie działki w określonym terminie: zaleca 

się jednokrotne koszenie w roku tj. – wykoszenie 

działki od 15 września do 31 października, mniej 

zalecanym sposobem jest koszenie dwukrotne w 

roku, pierwsze od 1 do 30 czerwca, drugi pokos 

od 1 do 30 września, przy czym należy zawęzić 

dopuszczalne terminy (pierwszy pokos do 15 

czerwca, drugi pokos od 15 września) 

– niestosowanie nawożenia i środków ochrony 

roślin 

- dopuszcza się kontrolowany wypas obsada do 1 

DJP/ha, maksymalne obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha 

- podsiewanie gatunkami roślin zgodnymi z 

siedliskiem w celu odnowy zdegradowanego 

siedliska (wymagana opinia fitosocjologa) 

  
- nie podsiewanie pastewnymi gatunkami traw. 

3. Działania dodatkowe: Nie zaleca się 

stosowania ciężkiego sprzętu. Łąk nie można 

przeorywać, wałować. Nie zmieniać stosunków 

wodnych (melioracje odwadniające). Zaleca się 

9/4, 12/1, 12/9, 17/2, 17/3, 

18/1, 20/2, 20/1, 20/3, 21, 

29, 30, 31, 32, 33/1, 33/6, 

33/7, 33/8, 35/1, 35/2, 35/3, 

35/9, 35/10, 37/1, 37/2, 

39/2, 41, 45, 47/1, 47/4, 

47/6, 47/7, 48, 49 

Obręb: Pilchowice, Działki 

ewidencyjne nr: 16/9, 63/2 

(w części kośnej), 219/1, 

219/2, 219/3 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Wleń, 

Leśnictwo Maciejowiec, 

wydz.:- 77x, 77ax, 77bx, 

77hx, 77jx 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, 

na podstawie 

porozumienia zawartego 

z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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pozostawianie pojedynczych krzewów i 

niewielkich drzew (5-10 szt/1ha). W trakcie 

koszenia należy zachować pasy roślinności 

wzdłuż rowów i cieków (2 m szerokości). Płaty 

roślinności zielnej wzdłuż rowów i cieków 

wodnych wykaszać nie częściej niż raz na 6 lat 

(w sezonie można wykaszać tylko jedną stronę 

skarpy). 

  

  

  

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  Moni

torin

g 

Należy prowadzić obserwacje na kilku 

transektach wyznaczonych zgodnie z metodyką 

monitoringu modraszka telejusa i modraszka 

Obręb: Wojciechów, Działki 

ewidencyjne nr: 288/5, 288/3, 

288/6, 287/6 

Co trzy lata od 

rozpoczęcia 

realizacji PZO. 

1,5 (2)/rok Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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reali

zacji 

dział

ań 

ochr

onny

ch 

nausitousa (Sielezniew 2012). Poszczególne 

transekty powinny zostać wyznaczone zarówno 

na działkach, na których modraszki obecnie 

występują i oddzielnie na tych, gdzie dopiero 

odpowiednie działania powinny skutkować 

odtworzeniem dogodnych warunków do rozrodu. 

Obręb: Pokrzywnik, Działki 

ewidencyjne nr: 27/4, 27/5, 

33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 

51/4, 53, 54, 63/3, 64, 66, 71, 

72, 73, 75, 76/1, 104, 105, 

109/1, 109/2, 120/2, 131/3. 

Na działkach, w obrębie 

których znajdują się również 

grunty orne - część kośna 

Obręb: Pilchowice, Działki 

ewidencyjne nr: 54/1, 54/3, 

58/3 

Obręb: Wrzeszczyn, Działki 

ewidencyjne nr: 7, 9/1, 9/2, 

9/4, 12/1, 12/9, 17/2, 17/3, 

18/1, 20/2, 20/1, 20/3, 21, 29, 

30, 31, 32, 33/1, 33/6, 33/7, 

33/8, 35/1, 35/2, 35/3, 35/9, 

35/10, 37/1, 37/2, 39/2, 41, 

45, 47/1, 47/4, 47/6, 47/7, 48, 

49 

Obręb: Pilchowice, Działki 

ewidencyjne nr: 16/9, 63/2 (w 

części kośnej), 219/1, 219/2, 

219/3 

Obręb: Pilchowice, Działki 

ewidencyjne nr: 364/77 

(przynajmniej w części przy 

drodze Pilchowice - 

Radomice) 

Termin: lipiec i 

sierpień. 

Traszka 

grzebieniasta 

{ec5ead6a-

4483-4e1e-

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1             

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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b8eb-

db528917cce3} 

1 Zmia

na 

spos

obu 

gosp

odar

owan

ia 

Ustalenie z właścicielami  sposobu użytkowania 

stawu,  tak aby nie pogorszyć stanu siedliska 

gatunku. 

Obręb: Dębowy Gaj, dz. 

ew. nr: 141/2 

Stale koszty po 

ustaleniu 

sposobu 

użytkowania 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Moni

torin

g 

stano

wisk 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

w 

ostoi 

Należy objąć monitoringiem wszystkie 

stanowiska traszki grzebieniastej w Ostoi oraz 

wszystkie stanowiska, które objęte zostaną 

programem poprawy siedlisk i introdukcji 

gatunku.  

  Stale 3,5 tys x 5lat Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

2             

Traszka 

grzebieniasta 

{e4cd7e0f-

f51d-4b66-

8ac3-

51972cfdb67a} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Popr

awa 

stanu 

siedli

ska 

Odtworzenie siedliska traszki - napełnienia stawu 

wodą. 

Obręb: Dębowy Gaj, dz. 

ew. nr: 141/3 i 147/2  

(kompleks stawów we wsi 

Zadole) 

Stale 0,5 tys Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

438 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Moni

torin

g 

stano

wisk 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

w 

ostoi 

Należy objąć monitoringiem wszystkie 

stanowiska traszki grzebieniastej w Ostoi oraz 

wszystkie stanowiska, które objęte zostaną 

programem poprawy siedlisk i introdukcji 

gatunku.  

  Stale 3,5 tys x 5lat Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Traszka 

grzebieniasta 

{e3092520-

e632-49a8-

aa7b-

1e8c86c1bb04} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odt

worz

enie 

miejs

ca 

rozro

du 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

Remont zastawek na stawach zlokalizowanych 

obok stwierdzonego stanowiska traszki. 

Napuszczenie wody do stawów. 

Obręb: Mojesz, dz. ew. nr: 

409/1  

Pierwszy i 

ostatni rok 

obowiązywania 

PZO 

800 zł/szt. Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Utrz

yma

nie 

obec

nego 

stanu 

siedli

ska 

Nie należy zmieniać stanu siedliska. Nie zaleca się 

przekształcania stanowiska w staw hodowlany. 

Obręb: Mojesz, dz. ew. nr: 

409/1  

Stale 0 zł Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Moni

torin

g 

stano

wisk 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

w 

ostoi 

Należy objąć monitoringiem wszystkie 

stanowiska traszki grzebieniastej w Ostoi oraz 

wszystkie stanowiska, które objęte zostaną 

programem poprawy siedlisk i introdukcji 

gatunku.  

  Stale 3,5 tys x 5lat Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Traszka 

grzebieniasta 

{de6a27a8-

44e7-4957-

af8d-

ef1b2a79ddc9} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Zmia

na 

spos

obu 

gosp

odar

owan

ia 

Ustalenie z właścicielami  sposobu użytkowania 

stawu,  tak aby nie pogorszyć stanu siedliska 

gatunku.. 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:  - 279g 

Stale koszty po 

ustaleniu 

sposobu 

użytkowania 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Moni

torin

g 

stano

wisk 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

w 

ostoi 

Należy objąć monitoringiem wszystkie 

stanowiska traszki grzebieniastej w Ostoi oraz 

wszystkie stanowiska, które objęte zostaną 

programem poprawy siedlisk i introdukcji 

gatunku.  

  Stale 3,5 tys x 5lat Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Traszka 

grzebieniasta 

{36c76e31-

3acf-4c43-

82e8-

7fd0708e8abe} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Zmia

na 

spos

obu 

gosp

odar

owan

ia 

Ustalenie z właścicielami  sposobu użytkowania 

stawu,  tak aby nie pogorszyć stanu siedliska 

gatunku. 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:  - 279g 

Stale - Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Moni

torin

g 

stano

wisk 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

Należy objąć monitoringiem wszystkie 

stanowiska traszki grzebieniastej w Ostoi oraz 

wszystkie stanowiska, które objęte zostaną 

programem poprawy siedlisk i introdukcji 

gatunku.  

  Stale 3,5 tys x 5lat Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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w 

ostoi 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Traszka 

grzebieniasta 

{6b8b115c-

e7e8-40a8-

a5ae-

8de5d48e1614} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odt

worz

enie 

miejs

ca 

rozro

du 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

Remont zastawek na stawach zlokalizowanych 

obok stwierdzonego stanowiska traszki. 

Napuszczenie wody do stawów. 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:  - 279g 

Pierwszy i 

ostatni rok 

obowiązywania 

PZO 

  Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrz

yma

nie 

obec

nego 

stanu 

siedli

ska 

Nie należy zmieniac stanu siedliska. Nie zaleca 

się przekształcania stanowiska w staw hodowlany 

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski, Obręb Lwówek 

Śląski, Leśnictwo Pławna, 

wydz.:  - 279g 

Stale - Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem/dzierżawcą 

terenu 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Moni

torin

g 

stano

wisk 

trasz

ki 

grze

bieni

astej 

w 

ostoi 

Należy objąć monitoringiem wszystkie 

stanowiska traszki grzebieniastej w Ostoi oraz 

wszystkie stanowiska, które objęte zostaną 

programem poprawy siedlisk i introdukcji 

gatunku.  

  Stale 3,5 tys x 5lat Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1163 Głowacz 

białopłetwy 

{4e868619-

4546-467e-

a7a2-

e2d9877258ac} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrz

yma

nie 

obec

nego 

stanu 

siedli

ska 

Utrzymanie drożności rzeki, nie zaleca się 

budowy spiętrzeń 

Rzeka Bóbr, w granicach 

Obszaru   

Stale 0 RZGW 

2 Mod

yfika

cja 

meto

d 

gosp

odar

owan

ia 

Bazując na wynikach monitoringu, w 

przypadku stwierdzenia nadmiernej presji 

gatunków drapieżnych na głowacza, 

przeanalizować zapisy operatu rybackiego w 

części dotyczącej zarybiania gatunkami 

gospodarczymi (pstrąg, węgorz), a następnie 

zaplanować działania ograniczające 

negatywny wpływ. 

Rzeka Bóbr, w okolicach 

miejscowości Sobota, (N: 

51,4,47;  E: 15,39,24)  

Stale 0 Użytkownik rybacki w 

porozumieniu ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Wojewodą 

Dolnośląskim, 

Regionalnym 

Zarządem Gospodarki 

Wodnej oraz Polskim 

Związkiem 
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Wędkarskim. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Moni

torin

g 

reali

zacji 

dzial

an 

ochr

onny

ch 

Prowadzenie stałego monitoringu liczebności 

populacji i siedliska głowacza białopłetwego 

Rzeka Bóbr, w okolicach 

miejscowości Sobota, (N: 

51,4,47;  E: 15,39,24)  

Raz na 2 lata 0,5 tys/2 lata Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000,  

 Moni

torin

g 

wód 

Monitoring diagnostyczny wód rzeki Bóbr 

(wyrażony odpowiednim stanem ekologicznym i 

chemicznym), prowadzony co najmniej raz w 

trakcie obowiązywania PZO. 

Punkt pomiarowo-

kontrolny zlokalizowany na 

odcinku rzeki Bóbr w 

granicach Obszaru, w 

rejonie miejscowości 

Marczów. 

co najmniej raz 

w trakcie 

obowiązywania 

PZO. 

 Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

  Monitoring stanu zachowania gatunku wraz z 

analizą presji gatunków drapieżnych (pstrąg, 

węgorz)  i ich wpływem na populację głowacza 

białopłetwego.  

Wytypowane stanowiska na 

rzece Bóbr w granicach 

obszaru. 

W pierwszych 3 

latach 

obowiązywania 

PZO. 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

              

1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Działania związane z ochroną czynną 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Uzupełnienie wiedzyo przedmiocie ochrony w 

zakresie występowania gatunkuw okresie 

obowiązywania PZO (odłowy, próba 

identyfikacja kolonii rozrodczych w okresie 

czerwiec – lipiec).Po przeprowadzeniu badań 

należy zweryfikować znaczenie obszaru dla 

ochrony gatunku. 

Cały obszar Natura 2000   Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 

2000,organizacje 

pozarządowe – w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych. 

   

1324 Nocek 

duży 

{43618978-

4c71-40c2-

9350-

01efbc19d867} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Dział

ania 

zwią

zane 

z 

ochr

oną 

czyn

ną 

Sprzątanie guana nietoperzy na strychu kościoła 

pw. Św. Mikołaja we Wleniu,  

Wleń, Obręb: 2, Dz. ew. nr  

95 (Strych kościoła pw. Św. 

Mikołaja we Wleniu) 

Wykonywać w 

zależności od 

potrzeb, średnio 

raz na 2-3 lata w 

okresie od 1 

listopada do 1 

kwietnia 

8 000 zł w 

okresie 10 lat 

obowiązywania 

Planu Zadań 

Ochronnych 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 

2000,organizacje 

pozarządowe – w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych. 

2 Zabe

zpiec

zenie 

pode

stu 

do 

zbier

ania 

guan

a na 

stryc

hu 

pw. 

Wyłożenie podestu na strychu folią przepuszczlną 

dla powietrza 

Wleń, Obręb: 2, Dz. ew. nr  

95 (Strych kościoła pw. Św. 

Mikołaja we Wleniu) 

Jednorazowo 10 000 zł Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 

2000,organizacje 

pozarządowe – w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych. 
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Św. 

Miko

łaja 

we 

Wlen

iu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

1 Mod

yfika

cja 

meto

d 

gosp

odar

owan

ia 

 Wleń, Obręb: 2, Dz. ew. nr 

95 (Strych kościoła pw. Św. 

Mikołaja we Wleniu) 

po 

zatwierdzeniu 

PZO 

? Parafia Świętego 

Mikołaja Biskupa we 

Wleniu. 
Sposób oświetlenia kościoła dostosować do 

wymogów biologii gatunku i przeprowadzić pod 

nadzoremchiropterologa. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1   Lic

zebn

ość i 

sukc

es 

rozro

dczy 

kolo

nii 

we 

Wlen

iu 

W celu monitorowania liczebności i sukcesu 

rozrodczego kolonii rozrodczej we Wleniu 

konieczne jest przeprowadzenie dwóch liczeń 

nietoperzy w ciągu roku. 

Wleń, Obręb: 2, Dz. ew. nr  

95 (Strych kościoła pw. Św. 

Mikołaja we Wleniu) 

Co roku 

dwukrotnie. 

Pierwsze 

liczenie 

powinno zostać 

przeprowadzone 

przed 

urodzeniem się 

młodych tj. w 

terminie od 

20.05. do 5 .06. 

a drugie po 

urodzeniu i 

odchowaniu 

młodych tj. w 

terminie od 

1.07. do 10.07 

2 000 zł 

rocznie 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

placówki naukowe, 

organizacje 

pozarządowe – w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych.  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Wyz

nacz

enie 

żero

wisk 

i tras 

przel

otów 

nock

ów 

duży

ch za 

pom

ocą 

tele

metri

Zaleca się prowadzenie badań na min. 10 

oznakowanych osobnikach dorosłych i 5 

młodych. W przypadku osobników dorosłych 

monitoring należy wykonać w okresie od 20.06. 

do 10.07., a w przypadku osobników młodych po 

uzyskaniu lotności tj. od 20.07. do 15.08. 

Wleń, Obręb: 2, Dz. ew. nr  

95 (Strych kościoła pw. Św. 

Mikołaja we Wleniu). 

Znakowanie nocków 

dużych nadajnikami w 

kolonii rozrodczej na 

strychu kościoła we 

Wleniu. Monitorowanie 

aktywności znakowanych 

osobników przede 

wszystkim w granicach 

obszaru Natura 2000, z 

możliwością prowadzenia 

badań poza jego granicami. 

Badania 

powinny zostać 

przeprowadzone 

co najmniej 

przez dwa 

kolejne sezony 

rozorodcze, a 

następnie 

powtórzone 

przez jeden 

sezon w 

ostatnim roku 

obowiązywania 

PZO 

20 000 zł na 

jeden sezon 

(łącznie 60 000 

zł) 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

placówki naukowe, 

organizacje 

pozarządowe – w 

przypadku realizacji 

projektów ze środków 

publicznych. 
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i. 

 

11 Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringow

ych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowan

y koszt 

(w tys. zł) 

         

3260 Nizinne 

i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosienicznik

ów 

(Ranunculion 

fluitantis) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ (raz na 5 

lat 

  Wytypowane 

odcinki rzeki Bóbr 

w granicach 

obszaru Natura 

2000. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwowy

m 

monitoring

iem 

środowiska

. 
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3260 Nizinne 

i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosienicznik

ów 

(Ranunculion 

fluitantis) 

 

1163 

Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

  Monitoring 

diagnostyczny 

wód rzeki 

Bóbr 

(wyrażony 

odpowiednim 

stanem 

ekologicznym 

i 

chemicznym), 

prowadzony 

co najmniej 

raz w trakcie 

obowiązywani

a PZO. 

 co najmniej 

raz w trakcie 

obowiązywani

a PZO. 

Punkt pomiarowo-

kontrolny 

zlokalizowany na 

odcinku rzeki Bóbr 

w granicach 

Obszaru, w rejonie 

miejscowości 

Marczów. 

 WIOŚ 
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6210 

Murawy 

kserotermicz

ne (Festuco-

Brometea) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ (raz na 5 

lat). 

 raz na 5 lat Działki nr 148/2 , 

369, 179, 186/5, 

176 obręb 

RADOMICE 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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6230  

Górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion - 

płaty bogate 

florystycznie) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ (raz na 5 

lat). 

 raz na 5 lat Działki nr 250/2, 

246/20, 246/2, 

583/3 obręb 

WOJCIECHÓW 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylio

n alliariae)  

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvulet

alia sepium) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ (raz na 5 

lat) 

  Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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6510 Niżowe 

i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

 raz na 5 lat Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiska

mi z 

Androsacion 

vandelii 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach PMŚ 

(raz na 5 lat). 

 raz na 5 lat Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagenion) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ w 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a PZO. 

 W 6 i 9 roku Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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9130 Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion,  

Galio 

odorati-

Fagenion) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ w 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a PZO. 

 W 6 i 9 roku Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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9170 Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynent

alny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ w 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a PZO. 

 W 6 i 9 roku Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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*9180 

Jaworzyny i 

lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatan

i) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ w 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a PZO. 

 W 6 i 9 roku Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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9190 Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercetea 

robori-

petraeae) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ w 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a PZO. 

 W 6 i 9 roku Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe  

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae,  

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i 

olsy 

źródliskowe) 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ w 6 i 9 

roku 

obowiązywani

a PZO. 

 W 6 i 9 roku Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

siedliska 

zlokalizow

anego w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 
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1163 

Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

ocena stanu 

zachowania 

gatunku 

według 

parametrów 

opracowanych 

w ramach 

PMŚ w 9 lub 

10 roku 

obowiązywani

a PZO. 

 9,10 rok Wytypowane 

stanowiska na rzece 

Bóbr w granicach 

obszaru. 

 Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

GIOŚ-w 

przypadku 

objęcia 

stanowisk 

gatunku 

zlokalizow

anych w 

granicach 

obszaru 

państwow

ym 

monitorin

giem 

środowisk

a. 

1166 Traszka 

grzebieniasta 

 Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ  

Monitoring 

ogólny stanu 

siedlisk traszki 

grzebieniastej 

zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ wraz z 

określeniem, 

czy traszka 

grzebieniasta 

występuje na 

danym 

stanowisku.   

Co 5 lat Wszystkie miejsca 

występowania 

traszki 

grzebieniastej w 

ostoi oraz wszystkie 

miejsca, gdzie 

prowadzone były 

działania ochronne 

dla gatunku. 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

5x5 tys. 
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1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

        

6177 

modraszek 

telejusPheng

aris teleius, 

6179 

modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

1. Utrzymanie 

niektórych płatów 

łąk co najmniej w 

stanie 

niepogorszonym. 

2. Poprawa stanu 

populacji. 

3. Odtworzenie 

dogodnych miejsc 

do rozrodu na 

większej ilości 

działek 

ewidensyjnych. 

Populacja 

 

Względna 

liczebność 

Należy 

prowadzić 

obserwacje na 

kilku 

transektach 

wyznaczonych 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

modraszka 

telejusa i 

modraszka 

nausitousa 

(Sielezniew 

2012). 

Poszczególne 

transekty 

powinny 

zostać 

wyznaczone 

zarówno na 

działkach, na 

których 

modraszki 

obecnie 

występują i 

oddzielnie na 

tych, gdzie 

dopiero 

odpowiednie 

działania 

powinny 

Co trzy lata od 

momentu 

wejścia w 

życie PZO. W 

lipcu i 

sierpniu. 

Współrzędne 

środka dz. ew. (lub 

płatu łąki kośnej w 

obrębie działki), 

przez którą 

powinien 

przebiegać transekt: 

 

A) Transekty na dz. 

ew. z modraszkami: 

 

Transekt 1. Dz.ew. 

nr: 

 

76/2: 

N 50°57’38.02” 

E 15°37’9.20” 

76/3: 

N 50°57’37.04” 

E 15°37’9.83” 

90: 

N 50°57’35.95” 

E 15°37’14.68” 

91: 

N 50°57’34.84” 

E 15°37’21.31” 

107: 

N 50°57’36.11” 

E 15°37’27.09” 

 

Transekt 2. Dz.ew. 

nr: 

Sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

1,5-2/rok 

Izolacja 

przestrzenna 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

462 

 

skutkować 

odtworzeniem 

dogodnych 

warunków do 

rozrodu. 

 

 

52: 

N 50°57’48.52” 

E 15°37’26.47” 

70/1: 

N 50°57’44.27” 

E 15°37’28.68” 

68: 

N 50°57’44.12” 

E 15°37’32.66” 

67/1: 

N 50°57’44.85” 

E 15°37’35.11” 

67/2: 

N 50°57’42.65” 

E 15°37’35.77” 

 

B) Transekty na dz. 

ew., na których 

należy odtworzyć 

siedlisko: 

 

Transekt 3. 

Dz.ew. nr: 

 

27/5: 

N 50°57’41.69” 

E 15°36’56.01” 

27/4: 

N 50°57’43.94” 

E 15°37’1.29” 

76/1: 

N 50°57’43.09” 

E 15°37’9.57” 

75: 

N 50°57’39.25” 
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E 15°37’12.62” 

74: 

N 50°57’42.25” 

E 15°37’15.52” 

73: 

N 50°57’42.46” 

E 15°37’18.36” 

 

72: 

N 50°57’42.05” 

E 15°37’21.55” 

 

71: 

N 50°57’42.27” 

E 15°37’24.86” 
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12 Wskazania do dokumentów planistycznych 

Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je umieścić w 

poniższym zestawieniu. 

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

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Łupki 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

Zmienić sposób użytkowania z U3 na R- trwałe użytki zielone bez funkcji uzupełniających. 

Uzasadnienie: zinwentaryzowane łąki 6510 na działkach nr 233/5, 233/6 (obręb Łupki) mają stan 

zachowania FV i są jednymi z cenniejszych w całej Ostoi nad Bobrem 
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Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Łupki 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

Zmienić sposób użytkowania z U3 na R- trwałe użytki zielone. Uzasadnienie: zinwentaryzowane 

łąki 6510 na działce nr 237/6 (obręb Łupki) mają stan zachowania FV i są jednymi z cenniejszych 

w całej Ostoi nad Bobrem 
Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Klecza 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 
Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Strzyżowiec 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 
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Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Strzyżowiec 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

Konieczna zmiana w mpzp: Zmienić zapis na R – pozostawienie jako trwałe użytki zielone (Dz. 

ew. nr 339, 337, 329/7, 324/3, 318/2, 317, 311/4, 313/1, 319/3, 319/2 obręb Strzyżowiec) 

Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Radomice 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

Zmienić zapis na R – pozostawienie jako trwałe użytki zielone (Dz. ew. nr 271/2, 306, 252, 

232/7, 254/7, 254/8, 85/8, 85/7, 98/7, 90/1, 136, 144/1, 148/2 179, 176, 186/4, 186/5, 186/1, 

189obrębRadomice) 
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Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Pilchowice 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

Zmienić zapis na R – pozostawienie jako trwałe użytki zielone (Działki ew. nr 201/2, 201/1, 153, 

157/5, 157/6, 113/2, 118/7, 118/8, 115, 116/2, 114/1, 109/1, 351/75 obręb Pilchowice) 
Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Pilchowice 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń w granicach 

administracyjnych obręb Pilchowice 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

Konieczna zmiana w mpzp: Zmienić zapis na R – pozostawienie jako trwałe użytki zielone (Dz. 

ew. nr 198/3, nr 219/1,219/3, 63/2, 364/77, 63/2, 219/1, 219/3, 54/1, 54/3, 58/3 obręb Pilchowice) 
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Uchwała nr 65/XIV/07 

Rady Miasta i Gminy Wleń  

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Wleń 

Istniejący zapis w mpzp: 

Wszelkie zamierzenia budowlane, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska i zdrowia 

ludzi, wymagać będą wcześniejszego uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii organów ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Podczas II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla OBSZARU Natura 2000 Ostoja nad Bobrem od 

przedstawiciela gminy Wleń uzyskano informację o planowanej zmianie mpzp i wspólnie ustalono 

propozycje zmiany poszczególnych zapisów. 

 

 

UCHWAŁA NR III/10/10 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz 

Istniejący zapis w mpzp: 

 

Teren objęty planem leży w granicach projektowanego Obszaru NATURA 2000 –Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad Bobrem” PLH020054, dla którego obowiązują przepisy szczególne. 

 

W dniu 25 marca 2009 r. Rada Miejska Gminy Lubomierz przystąpiła uchwałą nr XLIII/211/09 do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik. Procedura 

związana z opracowaniem projektu miejscowego planu, została przeprowadzona zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 

80 poz. 712 z późn. zm.). Na etapie opiniowania i uzgodnień projekt planu wstępnie nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze względu na fakt występowania siedlisk chronionych 

Natury 2000 na wielu terenach przeznaczonych do zmiany pod funkcję mieszkaniową. W związku z tym 

skorygowano projekt planu wyłączając spod zabudowy tereny wszystkich wskazanych siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi RDOŚ projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany pozytywnie, i w tej formie 

przedstawiony do publicznego wglądu. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym brzmieniu 

 

Konieczna zmiana w mpzp: Zmienić sposób użytkowania z MN na R – pozostawienie jako trwałe użytki 

zielone 

Dz. ew. nr: 55 obręb Pokrzywnik 
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UCHWAŁA NR III/10/10 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz 

Istniejący zapis w mpzp: 

Teren objęty planem leży w granicach projektowanego Obszaru NATURA 2000 –Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad Bobrem” PLH020054, dla którego obowiązują przepisy szczególne. 

 

W dniu 25 marca 2009 r. Rada Miejska Gminy Lubomierz przystąpiła uchwałą nr XLIII/211/09 do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik. Procedura 

związana z opracowaniem projektu miejscowego planu, została przeprowadzona zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 

80 poz. 712 z późn. zm.). Na etapie opiniowania i uzgodnień projekt planu wstępnie nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze względu na fakt występowania siedlisk chronionych 

Natury 2000 na wielu terenach przeznaczonych do zmiany pod funkcję mieszkaniową. W związku z tym 

skorygowano projekt planu wyłączając spod zabudowy tereny wszystkich wskazanych siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi RDOŚ projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany pozytywnie, i w tej formie 

przedstawiony do publicznego wglądu. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym brzmieniu 

 

Obie działki nr 67/1, 68 (obręb Pokrzywnik) – cenne stanowisko łąk świeżych 6510 (a także 

siedlisko modraszków) – Zmienić w MPZP sposób użytkowania z RMnaR – trwałe użytki zielone 
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UCHWAŁA NR III/10/10 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz 

Istniejący zapis w mpzp: 

Teren objęty planem leży w granicach projektowanego Obszaru NATURA 2000 –Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad Bobrem” PLH020054, dla którego obowiązują przepisy szczególne. 

 

W dniu 25 marca 2009 r. Rada Miejska Gminy Lubomierz przystąpiła uchwałą nr XLIII/211/09 do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik. Procedura 

związana z opracowaniem projektu miejscowego planu, została przeprowadzona zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 

80 poz. 712 z późn. zm.). Na etapie opiniowania i uzgodnień projekt planu wstępnie nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze względu na fakt występowania siedlisk chronionych 

Natury 2000 na wielu terenach przeznaczonych do zmiany pod funkcję mieszkaniową. W związku z tym 

skorygowano projekt planu wyłączając spod zabudowy tereny wszystkich wskazanych siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi RDOŚ projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany pozytywnie, i w tej formie 

przedstawiony do publicznego wglądu. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym brzmieniu 

 

Działka nr 65 -  

 - dojdzie do fragmentacji siedliska modraszków, cenne stanowisko modraszków w Ostoi – zmienić zapis 

mpzp z MZ i RMna R – trwałe użytki zielone 

 

Działki 67/1, 68 (wraz z 67/2 najcenniejsze stanowisko modraszków w Ostoi nad Bobrem, w 

przypadku modraszka telejusa – jedyne stanowisko w Ostoi) – nawet w przypadku zabudowy 

części działek dojdzie do fragmentacji siedliska modraszków –konieczna zmiana mpzp dla działek 

68 i 67/1z RMna R – trwałe użytki zielone 
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UCHWAŁA NR III/11/10 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Maciejowiec i części obrębu Pasiecznik, gmina  

Lubomierz 

Istniejący zapis w mpzp: 

 

Teren objęty planem leży w granicach projektowanego Obszaru NATURA 2000 –Specjalnego Obszaru 

Ochrony „Ostoja nad Bobrem” PLH020054, dla którego obowiązują przepisy szczególne. 

 

W dniu 25 marca 2009 r. Rada Miejska Gminy Lubomierz przystąpiła uchwałą nr XLIII/211/09 do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik. Procedura 

związana z opracowaniem projektu miejscowego planu, została przeprowadzona zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 

80 poz. 712 z późn. zm.). Na etapie opiniowania i uzgodnień projekt planu wstępnie nie uzyskał akceptacji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze względu na fakt występowania siedlisk chronionych 

Natury 2000 na wielu terenach przeznaczonych do zmiany pod funkcję mieszkaniową. W związku z tym 

skorygowano projekt planu wyłączając spod zabudowy tereny wszystkich wskazanych siedlisk. Zmieniony 

zgodnie z wytycznymi RDOŚ projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany pozytywnie, i w tej formie 

przedstawiony do publicznego wglądu. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie uchwały w 

zaproponowanym brzmieniu 

 

Działki ew. 116 i 56/2 obejmują cały płat łąki 6510 

Zmienić mpzp - wykluczyć hodowlę ryb (stawy) i zabudowę mieszkaniową 

 

 

 

 

 

 

13 Przesłanki sporządzenia planu ochrony 
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Brak potrzeby sporządzenia planu ochrony. 

 

14 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 

 

 

Zapis SDF Proponowany zapis 

SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1 3260; % pokrycia 

1,00; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

3260; pokrycie 71,2 

ha; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia.  

2 6210 % pokrycia 

0,67; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna A 

6210; pokrycie 0,88 

ha; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia; na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem wykształciło się wyłącznie 

w jednym miejscu, tj. we wsi Radomice, w sąsiedztwie nieczynnego kamieniołomu 

wapienia, na nasłonecznionych stokach o południowej wystawie. Występuje w mozaice z 

łąkami świeżymi. Obserwuje się zarastanie murawy podrostem drzew, krzewami (róże, 

głogi, tarniny) oraz roślinami inwazyjnymi (nawłoć późna), dlatego obniżono ocenę stopnia 

zachowania z oceny A na B. Ocena stopnia reprezentatywności została obniżona z oceny A 

na B ze względu na zmniejszenie się udziału gatunków charakterystycznych dla muraw 

oraz wkraczaniem gatunków łąkowych i inwazyjnych, co jest skutkiem braku 

ekstensywnego wypasu. Utrzymały się tu nadal gatunki chronione: populacja goryczki 

krzyżowej Gentiana cruciata oraz kilka okazów listery jajowatej Listera ovata. Zmiana 

oceny ogólnej z oceny A na B jest wynikiem ww. zmian w ocenie reprezentatywności i 

stanu zachowania. 
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3 6230% pokrycia 

0,09; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna A 

6230; pokrycie 2 ha; 

stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia;na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem wykształciło się w jednym 

miejscu na wzniesieniu koło Wojciechowa, pomiędzy lasami i łąkami świeżymi. Ocena 

stanu zachowania siedliska oraz stopnia reprezentatywności została obniżona z oceny A na 

B ze względu na zarastanie siedliska i ustępowanie gatunków charakterystycznych - na 

murawie pojawiają się licznie siewki drzew, co jest wynikiem braku tradycyjnego 

użytkowania murawy polegającego na ekstensywnym wypasie. 

4 6410; % pokrycia 

0,01stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

6410 usunięto z SDF Wg danych z 2006 r. w obszarze występował jeden niewielki płat siedliska 6410. Podczas 

badań terenowych nie potwierdzono jego obecności i nie stwierdzono występowania innych 

płatów tego typu siedliska w Obszarze. 

5 6430; % pokrycia 

0,50; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna A 

6430; pokrycie 2 

ha;stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia;zweryfikowano powierzchnię siedliska w Obszarze i okazała się ona znacznie 

mniejsza od podawanej w SDF. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pierwotnie 

wyznaczony Obszar zajmował kilkukrotnie mniejszą powierzchnię od obecnej (północna 

granica Obszaru dochodziła jedynie do miejscowości Wleń), a po jej powiększeniu, w SDF 

nadal wskazywany był procent pokrycia w odniesieniu do mniejszej powierzchni Obszaru. 

Siedlisko to nigdy nie zajmuje znacznych powierzchni, w trakcie badań terenowych 

ziołorośla zaobserwowano jedynie przy niewielkich ciekach będących dopływami Bobru, 

przy samym Bobrze nie stwierdzono występowania siedliska ze względu na 

zagospodarowanie i przekształcenie jego brzegów. Wpłynęło to na obniżenie oceny stanu 

zachowania siedliska w Obszarze, ponieważ w praktyce oznacza to brak możliwości jego 

odtworzenia na brzegach rzeki Bóbr. Ponadto w obserwowanych płatach dominowały 1-2 

gatunki, co obniżyło ocenę stopnia reprezentatywności siedliska w Obszarze. 

6 6510; % pokrycia 

16,47stopień 

reprezentatywności 

6510; pokrycie 

546,36 ha;  stopień 

reprezentatywności 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia;siedlisko występuje przede wszystkim w południowej części Obszaru. Wiele 

płatów narażonych jest tu na wkraczanie nawłoci lub zagrożonych przez planowaną 
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A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania C, ocena 

ogólna B 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

zabudowę, jednak część płatów jest dobrze zachowana i użytkowana kośnie, co było 

podstawą zmiany oceny stanu ich zachowania z oceny C na B. Natomiast ocenę stopnia 

reprezentatywności obniżono z oceny A na B z uwagi na fakt, iż wiele przebadanych płatów 

wykazywało zniekształcony skład gatunkowy (np. poprzez podsianie). 

7 8220; % pokrycia 

0,05 stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna A 

8220; pokrycie 

3,17ha;  stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna A 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha, a nie 

w % pokrycia. 

8 9110; % pokrycia 

0,82;stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna A 

9110; pokrycie 

105,19 ha;  stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia,podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnię siedliska w Obszarze i 

okazała się ona mniejsza od dotychczas podawanej w SDF. Wynika to przede wszystkim z 

faktu, że niektóre płaty zostały pierwotnie błędnie zakwalifikowane do tego typu siedliska - 

część z nich to lasy grądowe z dużym udziałem buka. Kwaśne buczyny zachowały się 

głównie na stokach, jednak ich struktura wiekowa jest ujednolicona i charakteryzuje się 

dużym udziałem gatunków iglastych (najczęściej świerk).Z tych powodów obniżono oceny 

reprezentatywności i stanu zachowania z oceny A na B oraz ocenę ogólną z oceny A na C. 

9 9130; % pokrycia 

0,06; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna A 

9130; pokrycie 27,06 

ha;  stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia, powierzchnia siedliska okazała się mniejsza od podawanej w SDF; siedlisko 

doskonale zachowane w Obszarze, jednak występuje bardzo nielicznie (wyłącznie w dwóch 

miejscach), co spowodowało obniżenie oceny ogólnej z oceny A na B. 

10 9170;  

% pokrycia 0,89 

stopień 

reprezentatywności 

9170;  

pokrycie 393,38 ha 

stopień 

reprezentatywności 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie 

% pokrycia, podczas prac terenowych zweryfikowano powierzchnie siedliska w obszarze i 

okazała się większa od powierzchni podawanej w SDF, wynika to głównie z błędnej 

wcześniejszej klasyfikacji niektórych płatów 
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B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

11 9180; % pokrycia 

0,13, stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania A, ocena 

ogólna C 

9180; pokrycie 87,61 

ha; stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha, a nie 

% pokrycia, wiele płatów ma zaburzoną strukturę wynikającą ze zbyt dużego udziału w 

drzewostanie świerka, dlatego obniżono ocenę stanu zachowania z oceny A na B. Natomiast 

z uwagi na fakt, że siedlisko w Obszarze jest typowo wykształcone i objęte w znacznej 

części ochroną rezerwatową, zmieniono ocenę ogólną z oceny C na B. 

12 9190 - siedlisko to 

nie było 

uwzględnione w 

SDF 

9190; pokrycie 285,2 

ha; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

zachowania B, ocena 

ogólna B 

Dotychczas siedlisko nie było wskazywane jako przedmiot ochrony, co 

najprawdopodobniej wynikało z faktu, iż pierwotne granice Obszaru nie obejmowały 

terenów powyżej miejscowości Wleń, gdzie występuje zdecydowana większość płatów 

tego siedliska. Ponadto wcześniejsza nazwa tego typu siedliska obowiązująca wg 

poradników metodycznych, tj. pomorski kwaśny las brzozowo – dębowy, sugerowała, że 

może ono występować jedynie na Pomorzu, w związku z czym siedlisko to wielokrotnie 

było pomijane w Obszarach w innych regionach kraju. Spośród siedlisk leśnych w 

Obszarze, siedlisko to - po lasach grądowych 9170 - zajmuje największą powierzchnię 

(ponad 285 ha), co było powodem uznania go za przedmiot ochrony. Wiele płatów jest 

jednak przekształconych, głównie przez podsadzenia gatunkami siedlisk żyznych (np. lipą), 

przez co stan zachowania i reprezentatywność siedliska w Obszarze oceniono jako B. 

Ocena powierzchni względnej wynika z faktu, iż siedlisko w Obszarze zajmuje mniej niż 

2% powierzchni w stosunku do powierzchni tego siedliska w kraju. Ocena ogólna B jest 

konsekwencją nadania ww. ocen. 

13 91E0; % pokrycia 

0,50, stopień 

reprezentatywności 

A, względna 

powierzchnia C, stan 

91E0; pokrycie 

70,34 ha; stopień 

reprezentatywności 

B, względna 

powierzchnia C, stan 

Zgodnie z nową metodyką w SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha, a nie 

% pokrycia, w Obszarze występuje głównie wzdłuż niewielkich cieków stanowiących 

dopływy Bobru. Ze względu na przekształcenia brzegów Bobru, siedlisko zachowało się 

sporadycznie, a jego odtworzenie w tych miejscach nie jest możliwe. Ponadto w wielu 

miejscach płaty łęgów wykazują znaczny stopień przekształcenia, w drzewostanie 
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zachowania A, ocena 

ogólna A 

zachowania C, ocena 

ogólna B 

pojawiają się gatunki iglaste (świerk). Z tych powodów obniżono ocenę stanu zachowania z 

A na C oraz ocenę stopnia reprezentatywności z oceny A na B i w konsekwencji - ocenę 

ogólną z A na B. 

14 1059 modraszek 

telejus - 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

6177 modraszek 

telejus 

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

Zmiana jest wynikiem podjęcia decyzji taksonomicznej (Fric et al. 2007), zgodnie z którą 

obecnie obowiązuje nowa nazwa gatunku – Phengaris teleius. Wynikiem tego była także  

zmiana kodu Natura 2000 dla tego gatunku z 1059 na 6177. Ocenę stanu zachowania 

gatunku z A na B oraz ocenę ogólną z B na C zmieniono ze względu fakt, iż zdecydowana 

większość nadających się do zasiedlenia miejsc w Obszarze jest zupełnie zdegradowana 

(grunty orne, podsiew gatunkami pastewnymi skutkujący wypieraniem gatunków 

żywicielskich, niewłaściwe terminy koszenia), a nieliczne pozostałe płaty, na których 

gatunki utrzymują się w miarę dobrej kondycji (Pokrzywnik), zagrożone są postępującą 

intensyfikacją rolnictwa i planami zabudowy. Wzięto jednak pod uwagę także dużą 

możliwość odtworzenia siedlisk - po przejściu na ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, 

istnieje bardzo duża szansa na znaczące zwiększenie się dogodnych miejsc do rozrodu tego 

gatunku motyla.  

15 1060  czerwończyk 

nieparek -  

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1060 czerwończyk 

nieparek -  

Populacja D 

Zmianę oceny ogólnej na D zaproponowano, ponieważ nie udało się potwierdzić 

występowania gatunku w trakcie badań. Uznano, że występowanie gatunku w Obszarze 

jest możliwe w przyszłości, jednak wzięto pod uwagę, że siedliska znajdujące się w 

Obszarze nie wskazują, aby ewentualny powrót gatunku na te tereny skutkował obecnością 

znaczącej populacji. Są to/będą co najwyżej efemeryczne populacje utrzymujące się przez 

krótkie interwały, nawet wówczas, gdy ogólnokrajowa populacja będzie w ekspansji, 

zgodnie z naturalnymi cyklami wzrostów i spadków liczebności. 

16 1061 modraszek 

nauitous -  

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

6179 modraszek 

nausitous -  

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

Zmiana jest wynikiem podjęcia decyzji taksonomicznej (Fric et al. 2007), zgodnie z którą 

obecnie obowiązuje nowa nazwa gatunku – Phengaris nausithous. Wynikiem tego była 

także  zmiana kodu Natura 2000 dla tego gatunku z 1061 na 6179.. Ocenę stanu 

zachowania gatunku z A na B oraz ocenę ogólną z B na C zmieniono ze względu fakt, iż 

zdecydowana większość nadających się do zasiedlenia miejsc w Obszarze jest zupełnie 

zdegradowana (grunty orne, podsiew gatunkami pastewnymi skutkujący wypieraniem 

gatunków żywicielskich, niewłaściwe terminy koszenia), a nieliczne pozostałe płaty, na 

których gatunki utrzymują się w miarę dobrej kondycji (Pokrzywnik), zagrożone są 
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postępującą intensyfikacją rolnictwa i planami zabudowy. Wzięto jednak pod uwagę także 

dużą możliwość odtworzenia siedlisk - po przejściu na ekstensywne użytkowanie łąk i 

pastwisk, istnieje bardzo duża szansa na znaczące zwiększenie się dogodnych miejsc do 

rozrodu tego gatunku motyla. 

17 1096 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1096  

Populacja D 

Według informacji uzyskanych od Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze 

gatunek występuje na stanowisku w Pilchowicach, jednak nie potwierdzono jego obecności 

w badaniach. W samym Bobrze, z uwagi na uwarunkowania siedliskowe, szansa na 

stwierdzenie przedstawicieli tego gatunku jest raczej mała, natomiast w dopływach Bobru 

może się on pojawić, w związku z czym gatunek ten otrzymał ocenę populacji D. 

18 1134 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1134 

Populacja D 

Według publikacji dotyczącej ichtiofauny dorzecza Bobru (Błachuta J., Witkowski A., 

Kusznierz J. 1993) gatunek był odławiany jedynie w okolicach Brzeźnicy, a więc poza 

Obszarem. W samym Bobrze, z uwagi na uwarunkowania siedliskowe, szansa na 

stwierdzenie przedstawicieli tego gatunku jest raczej mała, natomiast w dopływach Bobru 

może się on pojawić, w związku z czym gatunek ten otrzymał ocenę populacji D. 

19 1145 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1145 

Populacja D 

Według publikacji dotyczącej ichtiofauny dorzecza Bobru (Błachuta J., Witkowski A., 

Kusznierz J. 1993) gatunek ten w ogóle nie został wykazany. W samym Bobrze, z uwagi na 

uwarunkowania siedliskowe, szansa na stwierdzenie przedstawicieli tego gatunku jest 

raczej mała, natomiast w dopływach Bobru może się on pojawić, w związku z czym 

gatunek ten otrzymał ocenę populacji D. 

20 1163 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1163 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B  

Populacja rozmieszczona jedynie w dolnej części Bobru, na granicy obszaru Natura 2000, podczas 

elektropołowów stwierdzono występowanie czterech osobników, co stanowi mniej niż 2% krajowej 

populacji – ocena C, Stan zachowania – ocena A - w górnej części Bobru elementy siedliska 

doskonale zachowane. Biorąc pod uwagę powyższe gatunek uzyskał ocenę ogólną B.  

21 1166 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1166 

Populacja C, stan 

zachowania C, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

W obowiązującym SDF gatunek posiadał ocenę ogólną B, jednak brak jest danych na 

jakiej podstawie dokonano takiej oceny i brak jest wcześniejszych danych publikowanych, 

mówiących o występowaniu traszki grzebieniastej na tym obszarze. Według danych 

zebranych w 2012 r. gatunek powinien posiadać ocenę C - w stosunku do wielkości 

Obszaru liczba stanowisk traszki grzebieniastej jest niewielka (7 stanowisk) i są to 

stanowiska izolowane. Stan siedliska nie zawsze jest właściwy (zmiana oceny z B na C) - 
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gatunek występuje w Obszarze głównie w niewielkich stawach hodowlanych, które w 

ostatnich latach są silnie zarybiane lub ulegają degradacji (zniszczone zastawki i 

wysychanie). Oceniając możliwość odtworzenia siedliska stwierdzono, że niektóre 

stanowiska mogą zostać odtworzone przez naprawę lub uzupełnienie zastawek. Istnieje 

także możliwość translokacji jaj traszki grzebieniastej do stawów, które stanowią właściwe 

siedlisko tego gatunku, ale obecnie osobniki nie mogą zasiedlić tych miejsc ze względu na 

zbyt duże odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (duża izolacja stanowisk). 

22 1188 

Populacja C, stan 

zachowania A, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1188 

Populacja D 

W ramach badań prowadzonych w 2012 roku sprawdzono pod kątem występowania tego 

gatunku większość siedlisk wodnych w Obszarze, jednak nigdzie nie stwierdzono gatunku. 

Z informacji ustnych uzyskanych od mieszkańców wynika, że pojedyncze osobniki kumaka 

nizinnego spotykane były w okolicach wsi Zadole, jednak w 2012 roku na stawach we wsi 

Zadole - mimo kilkukrotnych kontroli - nie udało się potwierdzić występowania gatunku. 

W czasie badań terenowych w 2012 roku w obecnych granicach obszaru nie odnaleziona 

żadnego stanowiska rozrodczego gatunku. Oprócz informacji zawartych w SDF dla 

Obszaru nie odnaleziono publikacji, inwentaryzacji ani innych danych wskazujących 

miejsca rozrodu gatunku w Obszarze. Na tej podstawie, biorąc także pod uwagę 

występowanie w Obszarze siedlisk dogodnych dla występowania gatunku, zaproponowano 

dla kumaka zmianę oceny ogólnej z B na D. 

23 1308 

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

1308 

Populacja C, stan 

zachowania C, 

izolacja C, ocena 

ogólna C 

Zmiana oceny stanu zachowania dla gatunku z B na C została spowodowana wynikami 

analizy stopnia zachowania siedlisk, zarówno żerowisk jak i miejsc występowania kolonii 

rozrodczych, który został oceniony jako przeciętny. Z powodu obniżonej oceny stanu 

zachowania ocena ogólna została zmieniona z B na C. 

24 1324 

Populacja B, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna A 

1324 

Populacja C, stan 

zachowania B, 

izolacja C, ocena 

ogólna B 

zmiana oceny populacji z oceny B na C jest konsekwencją odkrycia nowych i licznych 

stanowisk kolonii rozrodczych, co miało także wpływ na ogólną ocenę stanu zachowania 

gatunku w regionie kontynentalnym (FV). Zmiana oceny ogólnej gatunku z A na B jest 

wynikiem zmiany oceny populacji 

25 Brak w SDF innych Asplenium Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie innych ważnych gatunków roślin w 
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ważnych gatunków 

zwierząt i roślin 

septentrionale  

Batrachium fluitans 

Gentiana ciliata 

Gentiana cruciata 

Listera ovata 

Polypodium vulgare 

Obszarze, których obecność wiąże się z występowaniem siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmioty ochrony Obszaru. 

26 zmiany w powierzchni siedlisk 

przyrodniczych stanowiących przedmioty 

ochrony w Obszarze 

Oprócz zmian wynikających ze zmian w jednostce, w jakiej podawane są powierzchnie 

siedlisk w SDF (ha zamiast dotychczasowych %), zmieniły się także rzeczywiste 

powierzchnie siedlisk, niekiedy w bardzo istotnym zakresie. Część zmian jest wynikiem 

weryfikacji terenowych i uaktualnienia stanu wiedzy na temat siedlisk w Obszarze, 

natomiast część z nich wynika z faktu, iż wskazywany w SDF % pkrycia odnosił się do 

wczesniejszych, znacznie mniejszych granic Obszaru. Po zmianie granic nie uaktualniono 

danych dotyczacych % pokrycia, dlatego wywnioskowane na tej podstawie powierzchnie 

siedlisk były mylne i nie były zgodne ze stanem faktycznym. Obecnie uaktualniono te dane 

i zamieszczono informacje zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

L.p. Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1.  Wyłączono północny fragment 

Obszaru powyżej miejscowości 

Sobota 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, ponadto uwagę do wyłączenia tego fragmentu z 

Ostoi  zgłosiło Nadleśnictwo Lwówek Śląski 

2.  Dociągnięto granicę obszaru w 

miejscu graniczącym z innym 

obszarem Natura 2000 

Ostrzyca Proboszczowicka  

W porozumieniu z RDOŚ we Wrocławiu oraz RDLP ustalono, że granica obszaru Natura 2000 Ostoja 

nad Bobrem w miejscu, gdzie graniczy on z obszarem Natura 2000 Ostrzyca Proboszczowicka zostanie 

pomniejszona i oparta o północną granicę wydzielenia leśnego nr 13-30-2-09-192-f-00 kosztem płatu 

siedliska 9190 (kwaśne dąbrowy). Siedlisko to dotychczas nie było na liście przedmiotów ochrony, 

zostało podczas opracowywania PZO zaproponowane do włączenia. Jest ono licznie reprezentowane w 

Ostoi nad Bobrem, z związku z czym nie dojdzie do istotnego uszczuplenia wartości przyrodniczych 

obszaru Natura 2000 po wyłączeniu jednego płata tego siedliska. 
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3.  Wyłączono z Obszaru 

miejscowość Radomiłowice 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony. 

4.  Wyłączono z Obszaru fragment 

Obszaru na zachód od 

miejscowości Bystrzyca 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, obecne grunty orne. 

5.  Wyłączono z Obszaru fragment 

powyżej miejscowości 

Strzyżowiec 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, obecne grunty orne. 

6.  Włączono do Obszaru 

fragment obszaru na wschód 

od miejscowości Strzyżowiec  

Poza granicą Obszaru występowały dwa płaty siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty 

ochrony w Obszarze – kwaśne buczyny (9110) oraz jaworzyny i lasy klonowo lipowe (9180). 

7.  Włączono do Obszaru 

fragment terenuna północny-

zachód od miejscowości 

Siedlęcin 

Poza granicą Obszaru stwierdzono występowanie dużego płatu łąk świeżych 6510 (przedmiot ochrony 

w Obszarze). 

8.  Wyłączono miejscowość 

Wrzeszczyn  

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony. 

9.  Wyłączono kompleks leśny na 

zachód od miejscowości 

Maciejowiec 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, uwzględniono także wniosek Nadleśnictwa Lwówek 

Śląski. 

10.  Włączono do Obszarutereny na 

północny-zachód od 

miejscowości Chałupki  

W miejscu tym stwierdzono występowanie mozaiki łąk wilgotnych, świeżych (6510), a wzdłuż cieku 

łęg (91E0). 

11.  Wyłączono fragment Obszaru 

na północ od miejscowości 

Pławna Dolna  

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, obecne grunty orne. 

12.  Włączono do Obszaru 

fragment terenu na zachód i 

północny-zachód  od 

Poza granicą Obszaru stwierdzono występowanie dużego płatu łąk świeżych 6510 (przedmiot ochrony 

w Obszarze). 
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miejscowości Pławna Dolna 

13.  Wyłączono z Obszaru fragment 

terenu w okolicach 

miejscowości Mojesz Górny, 

Dębowy Gaj i Przegonia 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, obecne grunty orne i zabudowania. 

14.  Wyłączono fragment Obszaru 

na południowy-wschód od 

miejscowości Lwówek Śląski  

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, obecne  zabudowania. 

15.  Dociągnięcie granicy do 

działek 

ewidencyjnych/wydzieleń 

leśnych 

W pozostałych miejscach granica została dociągnięta do działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych.  

 

 

15 Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

 
Brak zgłoszonych uwag 

- - 

 
Moduł B 

- - 

 
Brak zgłoszonych uwag 
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Moduł C 

  

 Uwaga zgłoszona na PIK oraz pismem z dnia 25.04.2013 r. – 

prośba o rozważenie możliwości odstąpienia od zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Pokrzywnik dla działek nr 55, 67/1, 68, 116, 56/2 

oraz podano uzasadnienie. Ponadto zgłoszono prośbe o 

uszczegółowienie w działaniach związanych z ochrona czynną 

zasad gwarantujących utrzymanie cennych siedlisk modraszka.  

Gmina Lubomierz Odpowiedzi udzielono na PIK: 

Na obecnym etapie Wykonawca PZO nie widzi 

możliwości odstąpienia od zaproponowanych zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, ale zostanie to jeszcze skonsultowane 

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. W okolicach Pokrzywnika znajdują się 

bardzo cenne w Ostoi łąki świeże 6510 oraz siedliska 

modraszków, przy czym w przypadku modraszka 

telejusa pod zabudowę zagrodową przeznaczony jest 

fragment jedynego stanowisko modraszka telejusa w 

Ostoi.  

W przypadku działań związanych z ochroną czynną w 

PZO znajduje się szczegółowy opis działań 

gwarantujących zachowanie siedlisk modraszków (np. 

dla modraszka telejusa: Działania obligatoryjne: 

1. Zachowanie siedlisk gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony, położonych na trwałych 

użytkach zielonych. 

2. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno – 

pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Działania fakultatywne: 

1. Na okres PROW 2007-2013 zastosowanie działań 

zgodnych z pakietem 3 lub 5 programu 

rolnośrodowiskowego do końca okresu 

funkcjonowania programu PROW 2007-2013   

2. Po zakończeniu PROW 2007-2013, przy wyborze 

nowych pakietów rolno środowiskowych, należy 

kierować się poniższymi kryteriami lub stosować je 

niezależnie od programów rolno środowiskowych: 
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- Pozostawienie fragmentu niewykoszonej działki, na 

której występuje siedlisko gatunku, co roku w innym 

miejscu, z usunięciem biomasy poza teren siedliska 

(w przypadku pokosu letniego, w czerwcu, biomasę 

usunąć jak najszybciej – w przypadku pokosu 

jesiennego, we wrześniu, biomasy nie usuwać 

wcześniej niż po 1 tygodniu), zakaz koszenia od 

zewnątrz do środka, koszenie na wysokości powyżej 

10 cm (co najmniej 10 cm); włączenie do części 

niewykaszanej miejsc występowania gatunków roślin 

istotnych dla właściwego stanu ochrony siedlisk t.j. 

krwiściąg lekarski,   

- niewykoszenie 20-40% działki, co roku w innym 

miejscu 

- Koszenie działki w określonym terminie: zaleca się 

jednokrotne koszenie w roku tj. – wykoszenie działki 

od 15 września do 31 października, mniej zalecanym 

sposobem jest koszenie dwukrotne w roku, pierwsze 

od 1 do 30 czerwca, drugi pokos od 1 do 30 września, 

przy czym należy zawęzić dopuszczalne terminy 

(pierwszy pokos do 15 czerwca, drugi pokos od 15 

września) 

– niestosowanie nawożenia i środków ochrony roślin 

- dopuszcza się kontrolowany wypas obsada do 1 

DJP/ha, maksymalne obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha 

- podsiewanie gatunkami roślin zgodnymi z 

siedliskiem w celu odnowy zdegradowanego siedliska 

(wymagana opinia fitosocjologa) 

- nie podsiewanie pastewnymi gatunkami traw. 

3. Działania dodatkowe: Nie zaleca się stosowania 

ciężkiego sprzętu. Łąk nie można przeorywać, 

wałować. Nie zmieniać stosunków wodnych 
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(melioracje odwadniające). Zaleca się pozostawianie 

pojedynczych krzewów i niewielkich drzew (5-10 

szt/1ha). W trakcie koszenia należy zachować pasy 

roślinności wzdłuż rowów i cieków (2 m szerokości). 

Płaty roślinności zielnej wzdłuż rowów i cieków 

wodnych wykaszać nie częściej niż raz na 6 lat (w 

sezonie można wykaszać tylko jedną stronę skarpy). 

 Pismem z dnia 25.09.2012 r. Gmina Wleń zgłosiła propozycję 

zmiany granicy,aby pozostawić obszary skupione w pobliżu rzeki 

Bóbr zgodnie z nazwą „Ostoja nad Bobrem”, gdyż głównie tam 

występują siedliska chronione. Zgodnie z tym proponujemy 

wyłączyć z obszaru chronionego następujące miejscowości: 

Bystrzyca, Bełczyna, Klecza, Radomice, Modrzewie, 

Strzyżowiec, Tarczyn po granicach geodezyjnych obrębu danego 

sołectwa. 

Gmina Wleń 

Do uwagi ze strony Gminy Wleń odniesiono się na I 

spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja nad Bobrem, w trakcie którego 

Wykonawca PZO omówił szczegółowo proponowany 

przebieg granicy uwzględniając rozmieszczenie 

przedmiotów ochrony w Ostoi. 

 Pismem z dnia 17.07.2012 r. (w odpowiedzi na pismo ze strony 

Wykonawy PZO z dnia 10.07.2012 r. z prośbą o przedstawienie 

propozycji zmian granic obszaru) Nadleśnictwo Złotoryja 

wyraziło opinię, że nie wnosi uwag w zakresie przebiegu granicy, 

ponieważ granice obszaru i granice działek ewidencyjnych 

pokrywają się. W późniejszym okresie – po zamieszczeniu 

dokumentacji Planu na PIK Nadleśnictwo zgłosiło uwagę, do 

granicy obszaru:  Granica pomiędzy obszarem „Ostoja nad 

Bobrem” a obszarem „Ostrzyca Proboszczowicka” (południowo-

wschodni kraniec obszaru) w oddziale 192 i częściowo 194 

(działki nr 1237/192, 1239/194) nie przebiega po granicy działki 

ani po granicy oddziału, ani nawet po granicy wydzielenia – 

częściowo biegnie po drodze leśnej. W nawiązaniu do założeń 

przedstawianych na spotkaniach ZLW prosimy o weryfikację i w 

miarę możliwości naniesienie zmian. 

 

Dodatkowo na PIK Nadleśnictwo Złotoryja zgłosiło następującą 

Nadleśnictwo Złotoryja Odpowiedzi udzielono droga mailową – ustalono 

porozumieniu z RDOŚ we Wrocławiu oraz RDLP, że 

granica obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem w 

miejscu, gdzie graniczy z obszarem Natura 2000 

Ostrzyca Proboszczowicka zostanie pomniejszona i 

oparta o północną granicę wydzielenia leśnego nr 13-

30-2-09-192-f-00 kosztem płatu siedliska 9190 

(kwaśne dąbrowy). Siedlisko to dotychczas nie było 

na liście przedmiotów ochrony, zostało podczas 

opracowywania PZO zaproponowane do włączenia. 

Ponadto jest licznie reprezentowane w Ostoi nad 

Bobrem, z związku z czym nie dojdzie do istotnego 

uszczuplenia wartości przyrodniczych obszaru Natura 

2000 po wyłączeniu jednego płata tego siedliska. 

 

 

Odpowiedzi udzielono na PIK: Dane dotyczące 
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uwagę: w tabeli działanie ochronne w ostatniej kolumnie - 

podmiot odpowiedzialny - często pojawia się zapis nadleśnictwo 

Lwówek Śl., nadleśnictwo Złotoryja, choć wpisana lokalizacja 

dotyczy tylko nadleśnictwa Lwówek Śl. Czy można to poprawić? 

podmiotu odpowiedzialnego za realizację działań 

ochronnych (Nadleśnictwo Złotoryja lub 

Nadleśnictwo Lwówek Śląski) zostaną 

uszczegółowione zarówno w dokumencie 

zamieszczonym na Platformie Informacyjno-

Komunikacyjnej, jak i w szablonie Planu Zadań 

Ochronnych. 

 26. 07.2012 r. Nadleśnictwo Lwówek Śląski przysłało propozycję 

zmiany granicy obszaru obejmującą wyłączenie trzech 

kompleksów leśnych z Ostoi.   

Nadleśnictwo Lwówek 

Śląski 

Do uwagi ze strony Nadleśnictwa Lwówek Śląski 

odniesiono się na I spotkaniu Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad 

Bobrem, w trakcie którego Wykonawca PZO przystał 

na wyłączenie dwóch kompleksów leśnych ze 

względu na brak zinwentaryzowanych w tych 

miejscach przedmiotów ochrony.  

Uwagi – udział społeczeństwa 

1. Uwaga dotycząca  usuwania siedlisk i gatunków z SDF 

a) Dotycząca siedliska 6410 i zakodowania jako N/P 

 

 

 

 

 

b) Dotycząca braku wystarczających przesłanek do 

zmiany ocen dla ryb (piskorza i różanki) z B na D 

Klub Przyrodników a) uwaga nie została uwzględniona. W 

przypadku zaniku siedliska przyrodniczego, 

zgodnie z Instrukcja wypełniania Standardowego 

Formularza Danych obszaru Natura 2000 (wersja 

2012.1) dopuszczalne jest także, jako 

rozwiązanie alternatywne, usuniecie informacji 

na temat tego siedliska z SDF. 

b) uwaga nie została uwzględniona. W 

trakcie prac nad planem zadań ochronnych dla 

przedmiotowego obszaru przeanalizowane 

zostały dostępne dane źródłowe na temat 

występowania gatunków ryb stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru, z których wynikało, 

iż różanka była odławiana jedynie w okolicach 

Brzeźnicy, a więc poza obszarem Ostoi nad 
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Bobrem natomiast piskorz nie został w ogóle 

wykazany. Przeprowadzone badania terenowe – 

odłowy w trzech punktach również nie 

potwierdziły ich występowania ani też 

dogodnego dla nich siedliska. Nie istnieje 

przesłanka aby zakładać, że populacja – nawet 

jeżeli się pojawi, będzie znacząca dla ochrony 

obszaru z uwagi na jej występowanie. Natomiast 

w związku z tym, że istnieje 

prawdopodobieństwo pojawienia się tych 

gatunków w dopływach Bobru nadano im 

kategorię D.  
 

2. Uwaga dotycząca proponowanego w planie zadań 

ochronnych wyłączenia kilku działek stanowiących pola 

orne z granic obszaru, ze względu na brak przedmiotów 

ochrony 

Klub Przyrodników Uwaga nie została uwzględniona. Nie ma 

możliwości udowodnienia, jakie siedliska były na 

tym terenie 1 maja 2004 roku, jak również nie ma 

żadnych danych terenowych ani literaturowych, 

które wskazywałyby na obecność cennych 

siedlisk przyrodniczych w tym obszarze. 

Zbiorowiska łąk świeżych i zmiennowilgotnych, 

siedliska modraszków są chronione w wielu 

innych obszarach na terenie Dolnego Śląska, 

więc nie ma potrzeby sądzić, że ten typ siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków jest w 

niewłaściwym stopniu chroniony.  

 
3. Uwaga dotycząca dodania zagrożenia dla siedliska 3260, 

6430 i głowacza białopłetwego związana z pracami w 

obrębie koryta rzeki polegającymi na remontach czy 

regulacji 

Klub Przyrodników Uwzględniono. Dodano zagrożenie potencjalne o 

kodzie J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 

wraz z opisem. 
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4. Uwagi dotyczące formułowania celów działań ochronnych: 

a) cele nie powinny odnosić się do nie zdefiniowanych 

prawnie stanów ochrony FV, U1, U2  

b) cel zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie 

(co najmniej na U1) oznacza dopuszczenie do 

pogorszenia ocen wskaźników z FV do U1, a 

wskaźników niekardynalnych nawet do U2, ponadto 

utrzymanie stanu U1 niekoniecznie jest 

„niepogorszeniem”, gdyż stan ten może oznaczać np. 

stały powolny ubytek powierzchni siedliska  

c) w opisie celów należy wprost opisać, jakie kryteria i 

wskaźniki powinny być spełnione, by uznać cel za 

osiągnięty  

 

Klub Przyrodników  

 

a) uwagi nie uwzględniono, gdyż użyte 

oznaczenia stanu ochrony poszczególnych 

przedmiotów ochrony są zgodne z treścią 

załącznika do obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. w 

sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. Nr 

34 poz. 186 ze zm.), 

b) uwagi nie uwzględniono, sformułowany cel 

dotyczy oceny całości siedliska, jaką chcemy 

osiągnąć pod koniec obowiązywania PZO, a nie 

oceny poszczególnych płatów, 

c) uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

zdefiniowane cele wskazują ogólny kierunek 

działań zmierzających do zachowania lub 

poprawy stanu gatunku lub siedliska, natomiast 

zaplanowane działania ochronne ukierunkowane 

są na poprawę poszczególnych wskaźników w 

zależności od stanu i potrzeb danego przedmiotu 

ochrony. 
5. Uwaga dotycząca potrzeby zidentyfikowania zagrożenia dla 

modraszków, jakim jest koszenie w okresie lotu motyli oraz 

w okresie, gdy jaja i gąsienice znajdują się w kwiatostanach 

(lipiec, sierpień) 

Klub Przyrodników Uwaga została uwzględniona, zagrożenie dla 

motyli zostało dodane jako zagrożenie 

potencjalne. 

 
6. Uwaga dotycząca określenia znaczenia terminu 

„ekstensywne” użytkowanie trwałych użytków zielonych i 

Klub Przyrodników Uwaga nie została uwzględniona, gdyż nie ma 

potrzeby definiowania terminu funkcjonującego 
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wprowadzenia konkretnych kryteriów „ekstensywności” od dłuższego czasu w praktyce, którego 

znaczenie jest powszechnie znane. 

 
7. Uwagi dotyczące: 

a) sformułowania zapisu działania ochronnego 

„użytkowanie  zgodnie z wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW”, stanowiące, że takie 

określenie odwołuje się do przyszłych, nieistniejących 

jeszcze dokumentów, ponadto nie ma gwarancji, że 

odpowiedni pakiet w przyszłym PROW będzie 

rzeczywiście właściwy dla ochrony wskazanego 

siedliska., 

b) odnosząc się do modraszków wniesiono uwagę, że w 

obecnej propozycji PROW 2014 – 2020 nie ma pakietu 

ukierunkowanego na ich ochronę, a proponowane 

pakiety ochrony łąk nie gwarantują usunięcia istotnego 

zagrożenia dla modraszków, 

c) wskazano, że w opisie działania należy konkretnie 

wskazać warunki brzegowe których stosowanie jest 

właściwym środkiem ochronnym dla siedliska. 

Klub Przyrodników Uwagi nie zostały uwzględnione, gdyż 

wprowadzony zapis jest prawidłowy. Zapis nie 

odnosi się do przyszłych, nieistniejących 

dokumentów, ale do obecnie obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (zw. 

dalej „,PROW”). Natomiast przyszły PROW 

podlegał będzie szerokim konsultacjom i zapisy 

tego programu powinny uwzględniać ochronę 

elementów przyrodniczych, natomiast eksperci 

kwalifikujący użytki zielone do programu winni 

uwzględnić również obecność motyli.  

Motyle mogą być związane z różnymi typami 

siedlisk łąkowych, wpisanie sztywnych wartości 

nie daje możliwości dostosowania zapisów do 

indywidualnych wymagań w konkretnym 

przypadku. Ponadto wskazanie szczegółowych 

warunków brzegowych mogłoby spowodować 

brak zgodności zapisów PZO z przyszłym 

PROW, co mogłoby prowadzić do braku 

możliwości kwalifikowania siedliska do 

programu, co z kolei wiązałoby się z brakiem 

korzyści dla realizującego program. 
8. Uwaga dotycząca niezrozumiałego zapisu: „dostosowanie 

ilości martwego drewna  do konkretnych uwarunkowań 

lokalnych” 

Klub Przyrodników Powyższy zapis oznacza dostosowanie do „wieku 

i stanu sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych. Dotyczy całości 

danego siedliska, nie poszczególnych płatów. 
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Określenie wartości progowych dla 

poszczególnych płatów mogłoby okazać się 

nierealne do osiągnięcia w okresie 

obowiązywania planu. Natomiast cele i działania 

ochronne zakładają konieczność poprawy 

struktury i funkcji siedlisk leśnych (tj. poprawę 

poszczególnych wskaźników, zgodnych z 

metodyką GIOŚ, w tym wskaźnika martwe 

drewno). 

 
9. Uwaga dotycząca niezrozumiałego zalecenia „...we 

fragmentach pozostawiać do naturalnego rozpadu 

nieuporządkowane pozostałości pozrębowe (nie zagrażające 

trwałości lasu)...”, gdyż pozostałości pozrębowe to 

zazwyczaj gałęzie, których pozostawienie ma niewielkie 

znaczenie dla różnorodności biologicznej, podczas gdy 

kluczowe jest pozostawienie pni drzew 

Klub Przyrodników Uwaga nie została uwzględniona. Pozostawianie 

pozostałości pozrębowych w postaci gałęzi 

również ma znaczenie dla bioróżnorodności 

biologicznej, natomiast działania w postaci nie 

usuwania wywrotów i złomów oraz 

pozostawiania martwych drzew stojących, nie 

usuwania drzew dziuplastych i próchniejących 

zostały zaplanowane w ramach działania 

mającego na celu zapewnienie istotnych zasobów 

martwego drewna (...) dla siedlisk leśnych 

 
10. Uwaga dotycząca dopuszczenia w zapisach PZO usuwania 

w siedliskach leśnych drzew zamierających, złamanych i 

wywróconych w ramach cięć sanitarnych 

Klub Przyrodników Uwaga została uwzględniona, a zapis usunięto. 

 

11. Uwaga dotycząca nieprawidłowego sformułowania działania 

ochronnego „...odnowienia drzewostanu kształtować 

zgodnie z odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym...”, gdyż należy wskazać, jakie składy 

są odpowiednie, a jakie nie. 

Klub Przyrodników Uwaga nie została uwzględniona. Zaplanowane 

działanie dotyczy kształtowania odnowień 

drzewostanów, dla których skład gatunkowy 

wynika z Planu Urządzania Lasu (zwanego dalej 

„PUL”). Nie ma potrzeby wskazywania 

konkretnych gatunków do odnowień, gdyż 
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sformułowanie to oznacza kształtowanie 

odnowień zgodnie z określonym w literaturze 

fachowej składem drzewostanu dla 

poszczególnych siedlisk przyrodniczych. 
12. Uwagi dotyczące wprowadzenia zaleceń dla leśnych siedlisk 

przyrodniczych: 
a) pozostawienie w gospodarce leśnej nienaruszonych 5-

10% każdego użytkowanego rębnie drzewostanu (z 
wyraźnym wskazaniem minimalnego wskaźnika % 
dotyczącego każdego użytkowanego rębnie wydzielenia), 
z pozostawieniem biogrup do naturalnej śmierci i 
rozkładu 

b) pozostawienie nienaruszonych fragmentów drzewostanu 
w strefach przypotokowych, w tym wyłączenie z 
pozyskania drewna dla siedliska 91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe strefy na odległość 30 m od wszystkich 
potoków 

c) stosowanie podwyższanego wieku dojrzałości rębnej 
drzewostanów 

Klub Przyrodników a) uwaga nie została uwzględniona. W ramach prac 
nad planem ekspert nie stwierdził potrzeby 
wprowadzania takiego działania, obecny sposób 
użytkowania zasobów leśnych nie wskazuje na 
konieczność zastosowania tego działania. 
Ponadto zasady hodowli lasu przewidują 
pozostawienie do 5% powierzchni każdego 
wydzielenia bez zabiegów gospodarczych, 

b) uwagi nie zostały uwzględnione, gdyż w ramach 
prac nad planem dla obszaru ekspert nie 
stwierdził potrzeby wprowadzania takiego 
działania, obecny sposób użytkowania zasobów 
leśnych nie wskazuje na konieczność jego 
zastosowania, 

c) uwaga nie została uwzględniona, gdyż wiek 
rębności drzewostanów jest określony w PUL i 
nie podlega modyfikacji w ramach PZO. 

13. Uwaga dotycząca zastosowania dla wszystkich typów 

siedlisk leśnych trwałego pozostawienia całych wybranych 

wydzieleń bez wskazań gospodarczych, jako powierzchni 

referencyjnych dla ekosystemu 

Klub Przyrodników Uwaga nie została uwzględniona, gdyż wiele 

wydzieleń siedlisk leśnych wymaga zabiegów 

gospodarczych lub przebudowy drzewostanu 

poprzez stopniowe ograniczanie gatunków 

niezgodnych z typem siedliska i nie może być 

zaliczone do drzewostanów referencyjnych. 

 
14. Uwaga dotycząca utrzymania ciągłości ekologicznej ze 

względu na występowanie głowacza białopłetwego na całej 

Klub Przyrodników Uwaga została uwzględniona. Jednak z uwagi, iż 

zapis ma charakter zalecenia a nie działania, 
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długości cieków w obszarze pozostawiono go jedynie w dokumentacji Planu 

oraz odpowiednio przeredagowano. 

15. Uwaga odnosząca się do cytowania źródeł oraz nie ujęcia w 

wykazie źródeł kluczowych dla obszaru publikacji 

Klub Przyrodników/osoba 

prywatna 
W zakresie cytowania uwaga została 

uwzględniona - dokumentacja planu zostanie 

uzupełniona o ten element.. Natomiast zarówno 

w wykazie źródeł jak i w spisie literatury ujęto 

publikację Reczyńska K. 2008. Rozmieszczenie i 

stan zachowania siedlisk przyrodniczych 

projektowanego obszaru Natura 2000 „Ostoja 

nad Bobrem”. Natomiast publikacja „Dwa nowe 

stanowiska Botrychium lunaria w Sudetach 

Zachodnich” autorstwa K. Reczyńksiej           i K. 

Świerkosza, która ukazała się w 2013 r. nie 

została ujęta z uwagi na fakt, iż plan zadań 

ochronnych sporządzany był na przełomie 

2012/2013 r. i wykonawca nie posiadał wiedzy na 

jej temat. 
16. Uwaga dotycząca zbyt małego zakresu prac terenowych i 

budowanie PZO na podstawie Planu Urządzania Lasu oraz 

wnioskowania ocen dla poszczególnych wskaźników na 

podstawie inwentaryzacji Lasów Państwowych  z 2007 r. 

Klub Przyrodników/osoba 

prywatna 
Uwaga nie została uwzględniona. 

Prace terenowe przeprowadzane na potrzeby 

sporządzania planu zadań ochronnych mają na 

celu weryfikację istniejących dostępnych danych, 

jak również punktową inwentaryzację 

przedmiotów ochrony obszaru - brak jest 

obowiązku przeprowadzania pełnej i 

szczegółowej inwentaryzacji w terenie. W 

przypadku, gdy nie ma możliwości 

przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji terenowej 

należy podjąć próbę wykorzystania wszystkich 

zdobytych informacji i na tej podstawie 

przeprowadzić wnioskowanie o ocenach 
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poszczególnych wskaźników i parametrów. Dane 

zawarte w inwentaryzacji Lasów Państwowych  z 

2007 r. są właśnie takim źródłem, z którego 

można czerpać i wnioskować na temat stanu 

przedmiotów ochrony w obszarze. Oceny w niej 

zawarte, biorąc pod uwagę specyfikę obszaru, są 

bardzo prawdopodobne. W przypadku siedlisk 

leśnych eksperci przeanalizowali każdy płat.  Na 

podstawie zamieszczonych danych byli w stanie 

wnioskować pośrednio o stanie  zachowania 

poszczególnych płatów (wiek drzewostanu, 

struktura drzewostanu, zróżnicowanie 

gatunkowe, gatunki obce siedliskowo i 

geograficznie, odnowienie naturalne, ilość 

martwego drewna - większość płatów, ma U1 lub 

U2). W warstwie LP oraz w opisie taksacyjnym 

były także czasami dodatkowe informacje, takie 

jak: gatunki inwazyjne, zachwaszczenie runa. 

Wszystko to zostało wykorzystane do jak 

najlepszej i najpełniejszej oceny, biorąc pod 

uwagę możliwości wykonania tylko punktowej 

inwentaryzacji. Natomiast w PZO Plany 

Urządzenia Lasu wykorzystano w celu 

identyfikacji zagrożeń wynikających z 

planowanych do wykonania działań 

gospodarczych. Ponadto w przypadku płatów 

siedlisk leśnych nie weryfikowanych terenowo 

posłużono się opisami taksacyjnymi – 

przeanalizowano je pod kątem składu 

gatunkowego, wieku drzewostanu, obecności 



PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NAD BOBREM PLH020054 

493 

 

poszczególnych warstw fitocenozy, obecności 

gatunków obcych siedliskowo i geograficznie. Na 

tej podstawie wnioskowano o ocenach 

poszczególnych wskaźników oraz na podstawie 

wiedzy zdobytej w terenie i weryfikacji innych 

płatów siedlisk leśnych. Zaplanowane zostały 

odpowiednie działania ochronne, więc cel i 

założenia Planu zostały spełnione. Należy przy 

tym pamiętać, że plan zadań ochronnych ma za 

zadanie zebrać wiedzę o obszarze i jego 

przedmiotach ochrony, co daje podstawę do 

późniejszego śledzenia zmian. Reasumując: tut. 

Dyrekcja nie widzi konieczności sporządzania 

planu ochrony dla przedmiotowego obszaru. 
17. Uwaga dotycząca pochopnego przeniesienia na D siedliska 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Klub Przyrodników/osoba 

prywatna 
Uwaga została uwzględniona. SDF obszaru 

zostanie odpowiednim wnioskiem skorygowany, 

natomiast dla przedmiotowego siedliska w planie 

zadań ochronnych zaplanowano uzupełnienie 

stanu wiedzy, które pozwoli na jednoznaczne 

stwierdzenie faktycznego jego występowania w 

obszarze. 
18. Uwaga dotycząca błędów redakcyjnych w treści 

dokumentacji Planu, w działaniach fakultatywnych dla 

siedlisk 6210, 6230 

Klub Przyrodników/osoba 

prywatna 
Uwaga została uwzględniona. Zapisy zostały 

skorygowane w tym zakresie. 

 
19. Uwaga dotycząca nie wykazania wśród przedmiotów 

ochrony w obszarze siedlisk 8210 wapienne ściany skalne ze 

zbiorowiskami z Potentilletalia caulescentis i *6110 – skały 

wapienne neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-

Sedion) 

osoba prywatna Uwaga nie została uwzględniona. Publikacja w 

której zawarta jest informacja na temat ich 

występowania w obszarze Ostoja nad Bobrem 

(„Dwa nowe stanowiska Botrychium lunaria (L.) 

Sw. w Sudetach Zachodnich” Acta Botanica 

Silesiaca 9:175-184), ukazała się w 2013 r. 
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natomiast plan zadań ochronnych sporządzany 

był na przełomie 2012/2013 r. i wykonawca nie 

posiadał wiedzy na jej temat. Ponadto w ww. 

publikacji wspomniano jedynie o występowaniu 

tych siedlisk (opisane zresztą jako obserwacja 

niepublikowana autorów), nie zawiera ona 

szczegółowych danych takich jak: powierzchnia 

zajmowana przez siedliska, stan zachowania, 

reprezentatywność, ocena ogólna, które mogłyby 

pozwolić na włączenie ich do listy przedmiotów 

ochrony obszaru. Natomiast jeśli chodzi o 

siedlisko *91I0 Ciepłolubne dąbrowy – 

wykonawca planu zadań ochronnych miał za 

zadanie zweryfikowanie istniejącej listy 

przedmiotów ochrony obszaru wraz z 

uwzględnieniem siedlisk lub gatunków, które w 

SDF obszaru miały kategorie D. Siedlisko *91I0 

nie znajdowało się na tej liście, zatem nie było 

przedmiotem badań, nie zostało także znalezione 

w terenie przez ekspertów. Na dzień dzisiejszy 

tut. Dyrekcja nie podsiada szczegółowych danych 

(wymienionych powyżej), które pozwoliłyby na 

ocenę znaczenia obszaru dla tego siedliska oraz 

włączenia go na listę przedmiotów ochrony. 
20. Uwaga dotycząca obniżenia oceny stanu zachowania 

siedliska 9110 Kwaśne buczyny ze względu na obecność 

dębu 

osoba prywatna Uwaga została uwzględniona. Ocena wskaźnika - 

gatunki charakterystyczne – została zmieniona 

dla 3 płatów z U1 na FV. Nie wpłynie to jednak 

na ocenę ogólną siedliska U2 (której powodem 

jest niska ocena dla wskaźnika martwe drewno). 
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21. Uwaga dotycząca sposobu kontrolowania zarybianai rzeki 

Bóbr gatunkami gospodarczymi. 

osoba prywatna Uwaga została uwzględniona. W związku z tym, 

iż trudno obecnie oszacować jaka liczba 

wprowadzanych do rzeki pstrągów i węgorzy 

negatywnie wpływa na populacje głowacza, 

zaplanowano w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych 

monitoring presji gatunków drapieżnych                     

i w przypadku  stwierdzenia negatywnego ich 

wpływu - analizę zapisów operatu rybackiego w 

części dotyczącej zarybiania gatunkami 

gospodarczymi, a następnie podjęcie działań 

minimalizujących. 
22. Uwaga dotycząca usunięcia zagrożenia istniejącego B02.04 

Usuwanie martwych i umierających drzew. Wykonanie 

zaplanowanych wskazań gospodarczych (trzebieży) oraz 

usuwanie przestojów w niektórych płatach siedliska 

ogranicza możliwość zwiększenia zasobów martwego 

drewna, co wpływa na zmniejszenie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem dla siedlisk: 9110 Kwaśne 

buczyny (Luzulo-Fagetum), 9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-petraeae), 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum), 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe 

RDLP Wrocław Uwaga została uwzględniona. 

23. Uwaga dotyczca zmiany opisu zagrożenia potencjalnego 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – 

„w niektórych płatach obecność gatunków obcych 

RDLP Wrocław Nie uwzględniono uwagi, ponieważ właśnie ze 

względu na fakt iż jest to jedynie „obecność” a 

nie dominacja gatunków obcych zaklasyfikowano 
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ekologicznie (np. świerk, modrzew, sosna) i/lub 

geograficznie (dąb czerwony) oraz zniekształcony skład 

drzewostanu mogą w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego grądów i pogorszyć 

strukturę siedliska” na „w niektórych płatach dominacja lub 

znaczny udział...” 

je jako zagrożenie potencjalne dla ww. siedlisk. 

 

24. Uwaga dotycząca usunięcia zagrożenia potencjalnego B02 – 

Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji - niedostosowany do typu siedliska rodzaj rębni 

(np. IIb) może prowadzić do powstania jednopiętrowego 

odnowienia naturalnego, co niekorzystnie wpłynie na 

gatunki runa dla siedlisk 9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion, 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

RDLP Wrocław Uwaga została uwzględniona. 

25. Uwaga dotycząca zmiany brzmienia opisów zagrożeń 

istniejącego i potencjalnego A05.01 Hodowla zwierząt dla 

traszki grzebieniastej 1166 na : „Intensywna hodowla ryb i 

nie dostosowanie zbiorników wodnych do warunków 

bytowych traszki wpływa na pogorszenie stanu siedlisk 

rozrodczych traszki”. 

RDLP Wrocław Nie uwzględniono uwag. Opisy zagrożeń 

zaproponowane przez tut. Dyrekcję w pełni 

oddają charakter zagrożeń. 

 

26. Uwaga dotycząca zmiany opisu działania pn. „W ramach 

planowanej gospodarki leśnej odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z odpowiednim dla typu siedliska 

przyrodniczego składem gatunkowym (gatunki 

charakterystyczne dla kwaśnych buczyn) wraz z eliminacją lub 

stopniowym ograniczeniem udziału gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk, sosna)” na „W ramach planowanej 

gospodarki leśnej odnowienia drzewostanu kształtować 

zgodnie z odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

RDLP Wrocław Uwaga została uwzględniona. 
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składem gatunkowym (gatunki charakterystyczne dla 

kwaśnych buczyn) wraz ze stopniowym ograniczeniem udziału 

gatunków obcych ekologicznie (np. świerk, sosna)” dla 

siedlisk 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9170 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 
27. Uwaga dotycząca usunięcia słowa „nieuporządkowane 

pozostałości pozrębowe” w zapisie dotyczącym działania 

związanego z zapewnieniem istotnych zasobów martwego 

drewna uwzględniono w części, zamieniając sformułowanie 

na „rozproszone pozostałości pozrębowe” dla siedlisk 9110 

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum),, 9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion,, 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-petraeae), 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe 

RDLP Wrocław Uwage uwzględniono. Obecnie zapis brzmi: 

„Zapewnianie istotnych zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów i złomów, 

- pozostawianie martwych drzew stojących i nie 

usuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, 

- we fragmentach pozostawiać do naturalnego 

rozpadu, rozproszone pozostałości pozrębowe (nie 

zagrażające trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, życia 

lub mienia ludzkiego”. 
28. Uwagi dotyczące lokalizacji działań ochronnych w zakresie 

usunięcia bądź dodania wydzieleń leśnych wskazanych przez 

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu 

oraz Nadleśnictwa: Złotoryja i Lwówek Śląski 

RDLP Wrocław Uwzględniono wszystkie uwagi. Wskazano 

również na konieczność uzupełnienia stanu wiedzy 

w obrębie wydzieleń 184-g, 188-d, 189-c, 189-c, 

189-d, 189-g (Nadleśnictwo Złotoryja, Obręb 

Świerzawa, Leśnictwo Proboszczów) z uwagi na 

niejednoznaczne występowanie tam siedliska 

9190 (wg Nadleśnictwa 9110). 
29. Uwaga dotycząca wskazania do zmiany mpzp Gminy Wleń 

(obręb Pilchowice) całej  działki 364/77. 

RDLP Wrocław Doprecyzowano, iż wskazanie do zmiany mpzp 

Gminy Wleń (obręb Pilchowice) dotyczy części 
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działki 364/77 (obejmujące wydzielenia 77ax i 77 

jx).  

 
30. Uwaga dotycząca braku opisów dla zagrożeń o kodzie X – 

brak zagrożeń 

GDOŚ Uwaga została uwzględniona. Opisy dodano. 

31. Uwaga dotycząca zastosowanych kodów zagrożeń dla siedlisk 

łąkowych. 

GDOŚ Uwaga została uwzględniona. Doprecyzowano 

kody zagrożeń związane z użytkowaniem bądź 

brakiem użytkowania siedlisk łąkowych 
32. Uwaga dotycząca doprecyzowania celu działań ochronnych 

dla mopka. 

 Uwaga została uwzględniona. 

33. Uwaga dotycząca doprecyzowania podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie działań dla głowacza 

białopłetwego oraz siedlisk 9110, 9170, 9190, 91E0. 

 Uwaga została uwzględniona. 

34. Uwaga dotycząca przeredagowania zapisów działań 

ochronnych dla traszki grzebieniastej oraz siedliska 9190 

poprzez usunięcie zwrotu „podjęcie działań mających na celu” 

 Uwaga została uwzględniona. Zapisy 

przeredagowano. 

35. Uwga dotycząca usunięcia działania „utrzymania drożności 

rzeki w miejscu występowania głowacza białopłetwego”, z 

uwagi na fakt, iż zapis ma charakter zalecenia/wskazania, a 

nie mierzalnego działania do wykonania. 

 Uwaga została uwzględniona. Zapis 

pozostawiono w dokumentacji PZO. 

36. Uwga dotycząca wskazywania GIOŚ jako podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie monitoringu działań 

ochronnych. 

 Przeredagowano zapis wskazując, że GIOŚ nie 

jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie 

monitoringu w ramach planów zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000, jednakże 

na stanowiskach objętych Państwowym 

Monitoringiem Środowiska, w przypadku 

posiadania środków, może taki monitoring 

przeprowadzić.  
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37. Uwaga dotycząca usunięcia zapisu wskazującego organizacje 

pozarządowe jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie 

działań ochronnych. 

 Nie uwzględniono uwagi, gdyż działania te mogą 

być wykonane przez organizacje pozarządowe w 

przypadku wyrażenia woli ich wykonania lub w 

przypadku realizacji projektów z zakresu ochrony 

czynnej ze środków publicznych. Ponadto  

wprowadzenie ww. zapisu w planie zadań 

ochronnych może zwiększyć możliwości 

pozyskania przez organizacje pozarządowe 

środków na wykonanie działań. 

 
38. Uwaga dotycząca wskazania bardziej precyzyjnego terminu 

uzupełnienia stanu wiedzy zaplanowanego dla siedliska 

9180, nietoperzy 1308, 1324 oraz dwóch gatunków 

modraszków 

 Nie uwzględniono również uwagi. Obecnie 

istniejący zapis w brzmieniu : „w okresie 

obowiązywania PZO” pozwala na dostosowanie 

terminu realizacji ww. zadań do możliwości 

finansowych organu sprawującego nadzór nad 

obszarem Natura 2000, jak również daje 

możliwość zaplanowania działań – określonych 

również w planach zadań ochronnych dla innych 

obszarów Natura 2000 - w szerszym przedziale 

czasowym. 
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