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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Góry Orlickie 

Kod obszaru PLH 020060 

Opis granic obszaru Pliki shp – załącznik 1 

SDF Standardowy Formularz Danych –załącznik 2 

Położenie woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Duszniki Zdrój, gm. Lewin Kłodzki 

Powierzchnia obszaru (w ha) 2 798,1 

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

Specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Orlickie (kod obszaru PLH020060) został zakwalifikowany, jako 

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

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

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

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

7.05.2012 

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie 18 - 06 - 2014 

Koordynator Planu Zdzisław Cichocki, bm@ios.edu.pl, +48713281535 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, +48721468852 

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

 

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

Lp. 

Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować wyłączenie 

części terenu ze sporządzania Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

 Brak krajowej formy ochrony przyrody Brak planów ochrony Nie zachodzą przesłanki dla 

wyłączenia części terenu z 

obszaru objętego niniejszym PZO 

- 

Teren objęty PZO: 100% o powierzchni 2 798, 1 ha 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa obszaru Natura 2000 – załącznik 4 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

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

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

antropogenicznego, jak i wynikającego z zaniechania właściwej ochrony oraz zachowanie lub odtworzenie ich właściwego stanu, który to obowiązek 

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

dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). Głównym celem opracowania PZO jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu 

przedmiotów ochrony, zgodnie z postanowieniami dyrektywy siedliskowej i ustawy o ochronie przyrody. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Orlickie PLH020060, zwany dalej 

Obszarem, będący przedmiotem sporządzanego PZO, położony jest w zasięgu powiatu kłodzkiego w gminach Duszniki Zdrój i Lewin Kłodzki.  

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

występujących gdzie indziej w Polsce. W strukturze przyrodniczej obszaru dominują siedliska leśne –96% powierzchni całkowitej, z czego 67% stanowią 

lasy liściaste, 27% lasy mieszane i 2% lasy iglaste.  
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Cały Obszar stanowi ostoję siedliskową o randze europejskiej. Przedmiotami ochrony w Obszarze jest 15 typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w 

Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz 9 gatunków zwierząt i 1 gatunek rośliny, wymienione w Załączniku II tej Dyrektywy. 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE WG SDF: 

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

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

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

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)  

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

7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati  

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

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis  

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii  

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania  

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

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

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

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

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) 

 

GATUNKI ZWIERZĄT WG SDF 

Ssaki: 

1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 

1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii)  

1324 Nocek duży (Myotis myotis) 

Ryby: 

1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) 

Bezkręgowce: 

6177 Modraszek teleius (Maculinea teleius)  

6179 Modraszek nausitous (Maculinea nausithous) 

 

GATUNKI ROŚLIN WG SDF 

4094 Goryczuszka czeska (Gentianella Bohemia) 
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Obowiązek sporządzenia projektu PZO dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(tekst jedn. 2013 poz. 627). Projekt ten sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 

sprawującym nadzór nad Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Orlickie PLH020060 jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

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

Tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań ochronnych określaj ww. ustawa o ochronie przyrody oraz: 

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

2010 nr 34 poz. 186 z późn. zm.) 

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

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

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

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

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

W procesie sporządzania PZO niezwykle istotna jest rola Zespołu Lokalnej Współpracy tworzonego przy współudziale osób i podmiotów prowadzących 

działalność w obszarze. Przewidziano cykl 3 warsztatów-spotkań dyskusyjnych, podczas których omawiane są zapisy powstającego PZO oraz 

wypracowana została wspólna wizja ochrony obszaru.  

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

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

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

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

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

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

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

Zapisy planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na organy administracji leśnej; organy administracji samorządowej i terenowe 

organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód, a także właścicieli nieruchomości, w obrębie których 

występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry Orlickie PLH 020060; przedsiębiorców prowadzących działalność oraz zainteresowanych 

realizacją przedsięwzięć na ww. obszarze Natura 2000.  

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

gospodarowaniu w miejscach występowania obiektów stanowiących cel i przedmiot ochrony danego obszaru (siedliska przyrodnicze oraz gatunki i ich 

siedliska). Formy zagospodarowania takich terenów nie mogą być sprzeczne z zasadami oraz działaniami ochronnymi określonymi w planie. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

pS1 6210 Murawy 

kserotermiczne  

Festuco-

Brometea 

0,03     D    Siedlisko występuje 

w formie 

niepriorytetowej, w 

płatach brak 

istotnych stanowisk 

storczyków. 

Występuje tylko na 

jednym stanowisku 

na Miejskiej Górze 

w Dusznikach-

Zdroju. Wystąpienia 

w obszarze są 

nieistotne 

(reprezentatywność 

D, niewielka 

powierzchnia, 

niewłaściwy stan 

zachowania), 

siedlisko nie zostało 

zdefiniowane, jako 

przedmiot ochrony, 

stąd w dalszej części 

nie jest 

rozpatrywane. 

S2 6230 Górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

 0,65     B B C B Siedlisko 

priorytetowe, część 

płatów jest bogata 

florystycznie. Od 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

Nardion – 

płaty bogate 

florystycznie 

czasu tworzenia 

SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 

siedliska. 

Wystąpienia w 

obszarze są istotne. 

S3 6430 Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne  

Adenostylion 

alliaria 

Convolvuletali

a sepium 

 

0,29     A B C A Od czasu tworzenia 

SDF znacząco lepiej 

rozpoznano zasoby,  

rozmieszczenie i 

powierzchnię 

siedliska. 

Wystąpienia w 

obszarze są istotne. 

S4 6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherio

n elatioris 

0,00     - - - - Siedlisko 

wymienione w SDF, 

jednak nie 

występuje w 

obszarze. W wyniku 

szczegółowej 

inwentaryzacji łąk w 

obszarze wszystkie 

płaty wcześniej 

zaliczane do 

siedliska 6510 

zaklasyfikowano do 

typu siedliska 6520 

(łąki górskie). 

Siedlisko nie jest 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

więc przedmiotem 

ochrony w obszarze 

i należy je usunąć z 

formularza SDF. 

S5 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie  

Polygono-

Trisetion 

16,25     A B B A Siedlisko kluczowe 

dla obszaru. 

Zajmuje duże 

powierzchnie w 

obszarze i 

wykształcone jest 

typowo. Od czasu 

tworzenia SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 

siedliska. 

S6 7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

 0,05     D    Występuje na 

małych 

powierzchniach i z 

nietypową 

reprezentatywnością 

(D). Wystąpienia w 

obszarze nie są 

istotne dla 

zachowania 

regionalnych i 

krajowych zasobów 

tego siedliska. 

Siedlisko nie zostało 

zdefiniowane, jako 

przedmiot ochrony, 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

stąd w dalszej części 

nie jest 

rozpatrywane. 

S7 7220 Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskam

i 

Cratoneurion 

commutati 

 0,00     - - - - Siedlisko podane w 

dotychczasowym 

SDF, jednak nie 

występuje w 

przedmiotowym 

obszarze. Jego 

podanie było 

wynikiem błędnej 

interpretacji typu 

siedliska. Należy 

usunąć z 

przedmiotów 

ochrony. 

S8 7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 0,03     A B C A Siedlisko występuje 

na małych 

powierzchniach, ale 

w bardzo dobrym 

stanie zachowania i 

w typowej postaci., 

ze stanowiskami 

zagrożonych 

gatunków roślin Od 

czasu tworzenia 

SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 

siedliska. Kluczowe 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

dla obszaru. 

S9 8210 Wapienne 

ściany skalne ze 

zbiorowiskami  

Potentilletalia 

caulescentis 

0,02     A A C A Siedlisko jest dobrze 

i typowo 

wykształcone w 

obszarze, posiada 

wiele stanowisk 

związanych z 

wychodniami skał 

wapiennych. Od 

czasu tworzenia 

SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 

siedliska. 

Wystąpienia w 

obszarze są istotne 

dla zachowania jego 

regionalnych 

zasobów. Kluczowe 

dla obszaru. 

S10 8220 Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

 0,02     D    Od czasu tworzenia 

SDF znacznie lepiej 

rozpoznano zasoby 

siedliska w obszarze 

(rozmieszczenie, 

powierzchnia, stan 

zachowania). 

Siedlisko zajmuje 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

małe powierzchnie, 

a jego wystąpienia 

w obszarze nie są 

istotne dla 

zachowania 

regionalnych i 

krajowych zasobów. 

W związku z tym 

nie zostało 

zdefiniowane, jako 

przedmiot ochrony i 

stąd w dalszej części 

nie jest 

rozpatrywane. 

S11 8310 Jaskinie 

nieudostępnion

e do zwiedzania 

 0,01     D    W obszarze 

występuje tylko 

jedna jaskinia Złota 

Sztolnia, w 

przeszłości 

przekształcona 

antropogenicznie 

(wydobycie), a 

obecnie znacznie 

skrócona w wyniku 

naturalnych 

procesów. Nie jest 

istotna w skali 

regionu i kraju. 

Siedlisko nie zostało 

zdefiniowane, jako 

przedmiot ochrony, 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

stąd w dalszej części 

nie jest 

rozpatrywane. 

S12 9110 Kwaśne  

buczyny 
Luzulo-

Fagenion 

3,08     A B C B Siedlisko stanowi 

istotny składnik 

naturalnego 

kompleksu siedlisk 

lasów liściastych i 

mieszanych w 

obszarze (9110, 

9130, 9180, 91E0). 

Od czasu tworzenia 

SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 

siedliska. 

S13 9130 Żyzne  

buczyny 
Dentario 

glandulosae

-Fagenion, 

Galio 

odorati-

Fagenion 

4,98     A B C B Siedlisko kluczowe 

dla obszaru. Stanowi 

istotny składnik 

naturalnego 

kompleksu siedlisk 

lasów liściastych i 

mieszanych w 

obszarze (9110, 

9130, 9180, 91E0). 

Od czasu tworzenia 

SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

siedliska. 

S14 9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stromych 

stokach i 

zboczach  

Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

0,34     A B C B Siedlisko 

priorytetowe. 

Kluczowe dla 

obszaru, stanowi 

istotny składnik 

naturalnego 

kompleksu siedlisk 

lasów liściastych i 

mieszanych w 

obszarze (9110, 

9130, 9180, 91E0). 

Od czasu tworzenia 

SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 

siedliska. 

S15 91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(olsy 

źródliskowe) 

Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae 

1,00     B B C B Siedlisko 

priorytetowe. 

Kluczowe dla 

obszaru, stanowi 

istotny składnik 

naturalnego 

kompleksu siedlisk 

lasów liściastych i 

mieszanych w 

obszarze (9110, 

9130, 9180, 91E0). 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

Od czasu tworzenia 

SDF 

zweryfikowano 

rzeczywistą 

powierzchnię 

siedliska. 

S16 9410 Górskie bory 

świerkowe 

Piceion 

abietis: część – 

zbiorowiska 

górskie 

 0,05     D    Siedlisko występuje 

na niewielkich 

powierzchniach na 

głównym grzbiecie 

Gór Orlickich. Ze 

względu na 

przejściowość 

między piętrami 

regla dolnego i 

górnego w 

nietypowej postaci i 

dodatkowo silnie 

zmienionej 

antropogenicznie 

gospodarką leśną 

oraz zniszczone 

klęskami 

ekologicznymi 

drzewostanów 

(reprezentatywność 

D). Wzajemne 

relacje między 

siedliskiem 9410 a 

znaturalizowanymi 

nasadzeniami 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

świerka wymagają 

dalszych badań. 

Wystąpienia nie są 

istotne w skali 

regionu i kraju. 

Siedlisko nie zostało 

zdefiniowane, jako 

przedmiot ochrony, 

stąd w dalszej części 

nie jest 

rozpatrywane. 

R1 4094 Goryczuszka 

czeska 

Gentianella 

bohemica 

 <1250i    A B B A Gatunek 

priorytetowy, 

kluczowy dla 

obszaru. Występuje 

tylko na jednym 

stanowisku. W 

obszarze największa 

znana populacja 

krajowa – obszar 

jest kluczowy dla 

zachowania 

zasobów gatunku w 

krajowej sieci 

Natura 2000. 

Z1 1303 Podkowiec 

mały  

Rhinolophus 

hipposideros 

     D    Gatunek 

obserwowany tylko 

raz w Złotej Sztolni 

(Furmankiewicz i in. 

2001), nie 

potwierdzono jego 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

obecności podczas 

późniejszych badań. 

Z2 1318 Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

     D    Gatunek 

stwierdzony na 

dwóch stanowiskach 

podczas 

inwentaryzacji 

Nadleśnictwa 

Zdroje (Kucharska 

2007), nie 

potwierdzono jego 

obecności podczas 

późniejszych badań. 

Z3 1323 Nocek 

Bechsteina  

Myotis 

bechsteinii 

 1-5 os.    D    Po raz pierwszy na 

terenie Obszaru 

gatunek stwierdzony 

podczas 

inwentaryzacji 

Nadleśnictwa 

Zdroje (Kucharska 

2007). Podczas prac 

inwentaryzacyjnych 

odłowiono karmiąca 

samicę w pobliżu 

kapliczki, w 

miejscowości 

Jerzykowice Małe.  

Z4 1324 Nocek duży  Myotis 

myotis 

 20-30 

os. 
   C B C C W okresie zimy 

gatunek stwierdzany 

w Złotej Sztolni. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

Latem jego 

obecność 

odnotowano na  9 

stanowiskach. 

Podczas  prac 

inwentaryzacyjnych  

odłowiono karmiącą 

samicę w pobliżu 

kapliczki, w 

miejscowości 

Jerzykowice Małe. 

Z4 1163 Głowacz 

białopłetwy  

Cottus gobio  R    D    Ocena znaczenia 

populacji zawarta w 

SDF jest zawyżona. 

Gatunek obecny 

tylko w 

kilkusetmetrowym 

odcinku jednego 

cieku – populacja 

nieistotna. 

Z5 6177 Modraszek 

teleius  
Phengaris 

teleius 

     C B C B Stwierdzono dwa 

miejsca 

występowania 

populacji gatunku 

oraz siedem siedlisk 

potencjalnych. 

Z6 6179 Modraszek 

nausithous  
Phengaris 

nausithous 

     C B C B Stwierdzono dwa 

miejsca 

występowania 

populacji gatunku 

oraz siedem siedlisk 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrod-

cza 

Pop. 

przemie

szcza-

jąca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reper-

zen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. /  

pow. 

wzg. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

potencjalnych. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

W dniu 7.05.2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu na swojej stronie internetowej (http://wroclaw.rdos.gov.pl/) 

zamieściła ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w tym dla  obszaru Góry 

Orlickie PLH020060 oraz założenia do opracowania projektu tego planu. Ogłoszenia zostały również umieszczone na tablicach ogłoszeń gmin, 

na terenie których położony jest przedmiotowy obszar Natura 2000.  

W procesie sporządzania planu zadań ochronnych komunikacja społeczna odbywała się w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy 

tworzonego przy współudziale osób i podmiotów prowadzących działalność na objętych planem zadań ochronnych. Przeprowadzono cykl 3 

warsztatów – spotkań dyskusyjnych ZLW, podczas których omawiane i dyskutowane były kolejne etapy sporządzanego projektu planu dla 

wypracowania wspólnej wizji skutecznej ochrony przedmiotowego obszaru. Członkowie ZLW byli każdorazowo informowani o terminach i 

miejscach spotkań dyskusyjnych drogą elektroniczną i listownie. Informacja o spotkaniach zamieszczana była również każdorazowo na stronie 

internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Spotkania - warsztaty odbyły się: 11.10.2012 r. (Duszniki Zdrój), 07.06.2013 r. - z 

wizją terenową (Duszniki Zdrój) oraz 19.08.2013 r. (Lewin Kłodzki). 

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

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

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

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

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

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

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

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

pisemnej przesyłanej na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław), faksem na nr (71) 

340 - 68 - 06 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@rdos.wroclaw.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 

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

Wrocław). 

 

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

Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

1.  Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

 nadzór, kontrola, promowanie, udostępnienie informacji, 

ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 

formami ochrony przyrody, 

 udostępnianie informacji o środowisku, w tym 

dokumentacji PZO oraz zweryfikowanego SDF obszaru 

 wydanie zarządzenia w sprawie PZO dla obszaru Natura 

2000 

 udział w strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko 

 przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych 

zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie 

 ·przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na 

środowisko w rejonie obszaru lub udział w tych ocenach 

 współpraca z organami jednostek samorządu 

terytorialnego w rejonie obszaru, w sprawach ocen 

oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody 

 współpraca z organizacjami ekologicznymi działającymi 

w rejonie obszaru 

Pl. Powstańców Warszawy 

1 

50-951 Wrocław 

tel. +48713406807 

fax +48713406806 

e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

2.  Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

 zadania planistyczne województwa 

 planowanie regionalne 

 gospodarowanie kopalinami na terenie województwa 

 nadzór nad melioracjami i urządzeniami wodnymi 

Wybrzeże Słowackiego 12-

14 

50-411 Wrocław  

tel. +48717769000 

e-mail: umwd@dolnyslask.pl 

3.  Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku 

 zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne, w 

szczególności: 

 opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

 wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  

Prawo wodne 

ul. Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 

tel. +48748657523 

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl  

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

instytucji/osoby 
Kontakt 

 przygotowanie i aktualizacja powiatowego programu 

ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz 

przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji 

 udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 

na terenie powiatu 

 wykonywania pozwoleń wodno-prawnych na pobór 

wody lub wprowadzania ścieków do wód 

 wydawanie pozwoleń na budowę 

 nadzór nad terenami leśnymi niebędącymi w zarządzie 

Lasów Państwowych. 

4.  Urząd Miasta Duszniki Zdrój   lokalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 

 sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 

 planowanie i nadzór nad inwestycjami w infrastrukturze 

gospodarczej i mieszkaniowej na terenie i w sąsiedztwie 

obszaru 

 zarządzanie terenami wokół obszaru 

 promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy 

 udostępnianie informacji o możliwym wpływie obszaru 

na działalność gospodarczą i inwestycje w jego 

sąsiedztwie 

 edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

Rynek 6 

57-340 Duszniki-Zdrój 

tel. +48748669210  

      +48748697660 

fax +48748669025 

e-mail: duszniki@duszniki.pl 

5.  Urząd Gminy Lewin Kłodzki  lokalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne, w szczególności: 

 sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 

 planowanie i nadzór nad inwestycjami w infrastrukturze 

gospodarczej i mieszkaniowej na terenie i w sąsiedztwie 

obszaru 

 zarządzanie terenami wokół obszaru 

ul. Nad Potokiem 4 

57-343 Lewin Kłodzki 

tel. +48748698428 

fax +48748698273  

e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20duszniki@duszniki.pl
mailto:urzad@lewin-klodzki.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

 promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy 

 udostępnianie informacji o możliwym wpływie obszaru 

na działalność gospodarczą i inwestycje w jego 

sąsiedztwie 

 edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

6.  Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

 

 planowanie i kontrola gospodarowania wodami obszaru 

 określanie warunków korzystania z wód obszaru 

 ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz 

użytkowanie rzek w zakresie gospodarki rybackiej 

 opracowywanie studiów i planów ochrony 

przeciwpowodziowej w obszarze 

ul. Norwida 34 

50-950 Wrocław 

 

 

tel. +48713378800 

sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl  

 

7.  Nadzór Wodny w Kłodzku  planowanie i kontrola gospodarowania wodami obszaru 

 określanie warunków korzystania z wód obszaru 

 ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz 

użytkowanie rzek w zakresie gospodarki rybackiej 

 opracowywanie studiów i planów ochrony 

przeciwpowodziowej w obszarze 

ul. Kościuszki 1 

57-300 Kłodzko 

tel. +48748674494 

sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl  

 

8.  Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

 zarządzanie gospodarką leśną na terenie obszaru i w 

jego sąsiedztwie 

 promowanie wartości przyrodniczych obszaru, edukacja 

ekologiczna społeczności lokalnych, udostępnianie 

informacji o terenie obszaru 

 wykonanie zadań PUL nadleśnictwa na gruntach w 

zarządzie LP 

ul. Grunwaldzka 90 

50-357 Wrocław 

tel + 48713771700 

fax + 48713282401 

e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

9.  Nadleśnictwo Zdroje   sprawowanie zarządu administracyjnego na terenie 

obszaru i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

 kontrola wykonania zabiegów przewidzianych w PUL 

nadleśnictwa Zdroje 

ul. Krótka 5 

57-330 Szczytna 

tel. +48748683270 

fax +48748684172 

e-mail: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl 

10.  Dolnośląski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych 

 doradzanie, promowanie, udostępnienie informacji 

programowanie, planowanie, nadzorowanie 

wykonywania urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych i szczegółowych na obszarze 

 utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych 

ul. Matejki 5  

50-333 Wrocław 

tel.+48713226681 do 83  

fax +48713227929 

e-mail: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

podstawowych na obszarze 

11.  Klub Przyrodników  działania na rzecz ochrony przyrody, w tym: 

prowadzenie projektów czynnej ochrony, kształtowanie 

ochrony przyrody  

 inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie badań 

naukowych zmierzających do lepszego poznania 

przyrody regionu 

 edukacja ekologiczna 

ul. 1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 

tel. +48683828236 

      +48684756611 

fax +48683828236 

e-mail: kp@kp.org.pl  

12.  Dolnośląska Izba Rolnicza  analizy, szkolenia i doradztwo z zakresu działalności 

rolniczej  i świadomości ekologicznej rolników 

 prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku rolnego, 

poprawy jakości wykorzystywanego sprzętu rolniczego i 

poprawy jakości produktów rolnych 

 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 

gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz 

innych przedsiębiorców  

 kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i 

rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej 

 współpraca w zakresie ochrony środowiska z organami 

ochrony środowiska 

ul. Zwycięska 10  

53-033 Wrocław  

 

tel. +48713399826  

fax +48713399890 

e-mail: sekretariat@izbarolnicza.pl  

13.  Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Oddział Dolnośląski 

 wsparcie rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców, 

samorządów lokalnych  oraz podmiotów z sektora 

rybackiego w ramach realizacji programów 

sektorowych, takich jak Program rozwoju obszarów 

wiejskich i Program Operacyjny – Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich w zakresie: 

 dofinansowywania modernizacji gospodarstw i z 

program ów rolnośrodowiskowych, 

 szkoleń i doradztwa zawodowego dla rolników i 

posiadaczy lasów 

 wypłaty dopłat unijnych dla rolników 

Oddział Dolnośląski  

ul. Giełdowa 8 

52-438 Wrocław,  

 

 

tel. +48713697400  

e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl  

14.  Agencja Nieruchomości  administrowanie majątkiem Skarbu Państwa ul. Mińska 60 tel. +48713563919 

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

instytucji/osoby 
Kontakt 

Rolnych  

Oddział Terenowy we 

Wrocławiu 

 restrukturyzacja i prywatyzacja własności Skarbu 

Państwa 

 poprawa warunków wykorzystania potencjału 

produkcyjnego gospodarstw rolnych i Zasobów Skarbu 

Państwa 

 inicjowanie prac rolnych na gruntach Skarbu Państwa 

54-610 Wrocław  tel. +48713563900  

fax +48713579097 

e-mail: wroclaw@anr.gov.pl  

15.  Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 

Oddział we Wrocławiu  

 zarządzanie drogami krajowymi na terenie obszaru ul. Powstańców Śl. 186 

53-139 Wrocław  

tel. +48713347300 

fax +48713671769  

e-mail: 

sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl 

16.  Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody "pro 

Natura" 

 działania na rzecz zachowania i odtwarzania zasobów 

przyrody 

 szerzenie i rozwijanie wiedzy przyrodniczej 

ul. Podwale 75 

50-449 Wrocław 

tel./fax +48713430958 

e-mail: pronatura@pronatura.org.pl  

17.  Fundacja Eko-Rozwoju  działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu  

 wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych  

 współpraca z organami władzy publicznej, 

samorządami, środkami masowego przekazu oraz 

podmiotami gospodarczymi w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska 

 prowadzenie kampanii na rzecz odpowiedzialnej i 

ekologicznej konsumpcji oraz promocji usług 

ekoturystycznych 

ul. Białoskórnicza 26  

50-134 Wrocław 

tel/fax +48713430849 

           +48713445948  

e-mail: biuro@eko.wroc.pl  

18.  Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy Wrocław 

 

 prowadzenie gospodarki łowieckiej 

 współdziałanie z administracją publiczną w dziedzinie 

zachowania i rozwoju populacji zwierząt dziko żyjących 

oraz w ochronie środowiska przyrodniczego 

 wspieranie i prowadzenie badań naukowych w 

dziedzinie gospodarowania zwierzyną 

 informacja i edukacja z zakresu tematyki łowieckiej 

ul.Wodzisławska 10A 

50-017 Wrocław  

 

tel. +48713400858 

fax +48717345200 

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl  

19.  Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych 

DZPK Oddział Wrocław 

 ochrona przyrody, w tym przedmiotów obszaru Natura 

2000 

 promowanie wartości przyrodniczych obszaru 

 edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

ul. Puszczykowska 10 

50-559 Wrocław 

tel. +48713642758 

fax +48713367289 

e-mail: wroclaw@dzpk.pl 

mailto:wroclaw@anr.gov.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
mailto:pronatura@pronatura.org.pl
mailto:biuro@eko.wroc.pl
mailto:wroclaw@dzpk.pl
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Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

 udostępnianie informacji o terenie obszaru 

20.  Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Wrocławski 

 

 krzewienia turystyki i krajoznawstwa 

 edukacja ekologiczna społeczności  

 upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz 

ochrony przyrody 

 szerzenia kultury turystyki 

Rynek-Ratusz 11/12 

50-106 Wrocław 

 

tel. +48713430344 

fax +48713436746 

e-mail:biuro@pttk.wroclaw.pl 

21.  Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu 

 doradztwo w zakresie ekologii i ekonomiki rolno-

środowiskowej 

 prowadzenie szkoleń dotyczących rolnictwa, funduszy 

Unijnych, nowych technologii 

 promowanie wsi i rolnictwa 

ul. Zwycięska 8 

53-033 Wrocław 

 

tel. +48713398656  

fax +48713397912 

e-mail: sekretariat@dodr.pl 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

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

adres 
Kontakt 

1.  Andrzej Ruszlewicz planista regionalny - moderator Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

plac Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

tel. +48721468852 

e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

2.  Marek Łysiak Przedstawiciel regionalnego organu 

ochrony środowiska 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

plac Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

tel. +48713406839 

e-mail: mlusiak@rdos.wroclaw.pl 

3.  Zdzisław Cichocki Koordynator Planu - moderator Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 

Badawczy oddział we Wrocławiu 

tel. +48713281535 

e-mail: bm@ios.edu.pl, 

4.  Jan Borzyszkowski Kierownik zespołu ekspertów  Instytut Ochrony Środowiska  

– Państwowy Instytut Badawczy 

tel. +48226223558 

e-mail: jan.borzyszkowski@ios.edu.pl  

5.  Jadwiga Sienkiewicz Ekspert ds. ochrony siedlisk Instytut Ochrony Środowiska  

– Państwowy Instytut Badawczy 

tel. +48226251005 w.23 

e-mail: jadwiga.sienkiewicz@ios.edu.pl  

6.  Grzegorz Rąkowski Ekspert przyrodniczy - zoolog Instytut Ochrony Środowiska  

– Państwowy Instytut Badawczy 

tel. +48226251005 w.16 

e-mail: groza1@ios.edu.pl  

mailto:bm@ios.edu.pl
mailto:jan.borzyszkowski@ios.edu.pl
mailto:jadwiga.sienkiewicz@ios.edu.pl
mailto:groza1@ios.edu.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje i 

adres 
Kontakt 

7.  Jan Błachuta Ekspert przyrodniczy - ichtiolog Ekspert niezależny tel. +48713281446 

jan.blachuta@imgw.pl 

8.  Paweł Kmiecik Ekspert przyrodniczy - chiropterolog Ekspert niezależny tel. +48692377363 

kmiecik_p@poczta.onet.pl  

9.  Anna Kmiecik Ekspert przyrodniczy - chiropterolog Ekspert niezależny e-mail: aniabartnik@autograf.pl 

10.  Małgorzata Bidłasik Ekspert ds. GIS Instytut Ochrony Środowiska  

– Państwowy Instytut Badawczy 

tel. +48226223558 

e-mail: m.bidlasik@ios.edu.pl  

11.  Agnieszka Kuśmierz Ekspert ds. GIS oraz komunikacji 

społecznej 

Instytut Ochrony Środowiska  

– Państwowy Instytut Badawczy 

tel. +48226223558 

e-mail: a.kusmierz@ios.edu.pl  

12.  Michał Smoczyk Ekspert przyrodniczy - botanik, 

fitosocjolog 

Ekspert niezależny tel. +48606224681 

e-mail: msmoczyk@wp.pl 

13.  Tomasz Woś Inspektor, sprawy z zakresu ochrony 

przyrody 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

ul. Stefana Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 

tel. +48748657523 

fax +48748673232  

e-mail: admin.bip@powiat.klodzko.pl 

e-mail: t.wos@powiat.klodzko.pl 

14.  Natalia Cisowska 

 

Przedstawiciel gminy Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju 

Rynek 6   

57-340 Duszniki-Zdrój 

tel. +48748697660 

fax +48748669025 

e-mail: duszniki@duszniki.pl 

15.  Barbara Radoh Przedstawiciel gminy Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju 

Rynek 6   

57-340 Duszniki-Zdrój 

tel. +48748697660 

fax +48748669025 

e-mail: duszniki@duszniki.pl 

16.  Andrzej Gut Przedstawiciel gminy Urząd Gminy Lewin Kłodzki 

ul. Nad Potokiem 4 

57-343 Lewin Kłodzki 

tel. +48748698428 

fax +48748698273  

e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl 

e-mail: andrzej.gut@lewin-klodzki.pl 

17.  Barbara Radoh Przedstawiciel regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 

Nadzór Wodny w Kłodzku 

ul. Kościuszki 1 

57-300 Kłodzko 

tel. +48713378888 

fax+48713285048 

tel. +48748674494 

e-mail: 

nadzor.klodzko@wroclaw.rzgw.gov.pl 

mailto:aniabartnik@autograf.pl
mailto:m.bidlasik@ios.edu.pl
mailto:a.kusmierz@ios.edu.pl
mailto:msmoczyk@wp.pl
mailto:admin.bip@powiat.klodzko.pl
mailto:duszniki@duszniki.pl
mailto:duszniki@duszniki.pl
mailto:urzad@lewin-klodzki.pl
mailto:nadzor.klodzko@wroclaw.rzgw.gov.pl
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje i 

adres 
Kontakt 

18.  Grażyna Góral Przedstawiciel PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

ul. Grunwaldzka 90 

50-357 Wrocław  

tel. +48713771700 

e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl       

tel. +48502783919 

e-mail: 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

19.  Nikodem Strzelecki Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Zdroje 

ul. Krótka 5 

57-330 Szczytna  

tel. +48748683270  

 

20.  Cezary Bednarek Przedstawiciel GDDKiA GDDKiA Oddział we Wrocławiu - Rejon Kłodzko 

ul. Objazdowa 20 

57-300 Kłodzko 

tel. +48748672262 

fax +4874 867 50 74 

21.  Kamila Grzesiak Przedstawiciel Klubu Klub Przyrodników 

ul. 1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 

tel/fax: +48683828236 

e-mail: surnia@wp.pl 

e-mail: kp@kp.org.pl 

 

mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:kp@kp.org.pl
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu  

do danych 

1.  Materiały 

publikowane 

Świerkosz K. 2003. Godny ochrony fragment 

buczyny ziołoroślowej Aceri-Fagetum J. 

Bartsch & M. Bartsch 1940 w Zieleńcu (Góry 

Bystrzyckie, Sudety Środkowe). Przyroda 

Sudetów Zachodnich 6: 67-72. 

Opis płatu buczyny 

ziołoroślowej Aceri-Fagetum w 

Zieleńcu w wydzieleniu 312g 

Nadleśnictwa Zdroje 

Istotna, dane georeferencyjne Biblioteka 

2.  Smoczyk M., Gołąb Z. 2010. Goryczuszka 

czeska Gentianella bohemica Skalický. W: 

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik 

metodyczny. Część pierwsza, zredagowane 

przez Joanna Perzanowska, Część pierwsza: 

230–244. Biblioteka monitoringu środowiska. 

GIOŚ, Inspekcja Ochrony Środowiska, 

Warszawa. 

Metodyka monitoringu 

gatunku, opis stanowiska w 

obszarze z podaniem zagrożeń 

Istotna Biblioteka 

3.  Smoczyk M., Wierzcholska S. 2008. Wyniki 

badań botanicznych, jako podstawa do 

rozszerzenia sieci obszarów Natura 2000 w 

zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. W: 

Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na 

obszarze Sudetów, red. M. Furmankiewicz i B. 

Mastalska-Cetera, 101–117. Muzeum 

Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra. 

Ogólna informacja o 

występowaniu typów siedlisk 

przyrodniczych w obszarze i 

opis obszaru, informacje o 

stanowisku goryczuszki 

czeskiej Gentianella bohemica 

Najistotniejsza jest 

informacja o stanowisku 

goryczuszki czeskiej w 

obszarze 

Biblioteka 

4.  Smoczyk M., Jakubska A. 2004. 

Rozmieszczenie storczykowatych Orchidaceae 

w polskiej części Gór Orlickich i Pogórza 

Orlickiego. Przyr. Sudetów 7: 41-54. 

Smoczyk M. 2004. Rzadkie i zagrożone 

Stanowiska zagrożonych i 

cennych gatunków roślin z 

obszaru wraz z podaniem ich 

siedlisk, informacja o 

stanowisku goryczuszki 

Mało istotna 

Informacja o stanowisku 

goryczuszki czeskiej – bardzo 

istotna 

Biblioteka 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu  

do danych 

gatunki roślin naczyniowych Gór Bystrzyckich 

i Orlickich (Sudety Środkowe). Przyroda 

Sudetów 7: 19–28. 

Smoczyk M. 2005. Rzadkie i zagrożone 

gatunki roślin naczyniowych Gór Bystrzyckich 

i Orlickich (Sudety Środkowe) - cz. 2. Przyroda 

Sudetów 8: 17–34. 

Smoczyk M., Gębura K. 2009. Rzadkie i 

zagrożone rośliny naczyniowe Gór 

Bystrzyckich i Orlickich (Sudety Środkowe) - 

część 3. Przyroda Sudetów 12: 13–38. 

Smoczyk M. 2011. Rzadkie i zagrożone rośliny 

naczyniowe Gór Bystrzyckich i Orlickich 

(Sudety Środkowe) - część 4. Przyroda 

Sudetów 14: 17–26. 

czeskiej Gentianella bohemica i 

jego opis 

5.  Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., 

Witkowski A., 2009:Ichtiofauna systemu 

rzecznego Nysy Kłodzkiej. Roczn. Nauk. 

PZW, 22: 5-58. 

Dane o występowaniu ryb i 

minogów w zlewni Nysy 

Kłodzkiej z lat 2000-2004. 

Publikacja podsumowująca 

wyniki kilkukrotnych badań z 

okresu 1975-2004. 

Bardzo dobra jakość 

informacji. Dane pozyskane 

standardowymi metodami. 

Biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

6.  Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., 

Popiołek M., Baldy K., 2006: Ichtiofauna 

polskich dopływów dorzecza Łaby. Roczn. 

Nauk. PZW, 19: 25-45. 

Dane o występowaniu ryb i 

minogów w ciekach polskiej 

części zlewni Łaby, w tym 

rzeka Klikawa (Bystra i jej 

dopływy) z lat 2002-2005. 

Bardzo dobra jakość 

informacji. Dane pozyskane 

standardowymi metodami. 

Biblioteka 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

7.  Bužič Z., Furmankiewicz J., Furmankiewicz 

M., Klodek R., Kokurewicz T. & Telatyński S. 

2001. Zimowe stanowiska nietoperzy na Ziemi 

Kłodzkiej. Szczeliniec 5: 149-168 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach Orlickich, 

w tym opis stanowisk w 

obszarze 

Średnia Plik PDF 

8.  Furmankiewicz J., Gottfried T. & Telatyński S. 

2001. Nowe stanowiska zimowania podkowca 

małego Rhinolophus hipposideros w Sudetach. 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach Orlickich, 

w tym opis stanowisk w 

Średnia Plik PDF 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu  

do danych 

Chrońmy przyr. ojcz. 57 (2):111-116 obszarze 

9.  Szkudlarek R., Paszkiewicz R. & Gottfried T. 

2001. Stanowiska podkowca małego 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w 

południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze 2: 

53-62  

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach Orlickich, 

w tym opis stanowisk w 

obszarze 

Średnia Plik PDF 

10.  Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., 

Gottfried T., Cieślak M., Mika A., Ruszlewicz 

A. 2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w 

południowo-zachodniej Polsce – stanowiska 

zimowe z lat 1982-2002. Nietoperze 3 (2): 197- 

235 

Dane o występowaniu 

nietoperzy w Górach Orlickich, 

w tym opis stanowisk w 

obszarze 

Średnia Plik PDF 

11.  Materiały 

niepublikowane 

Pismo do RDOŚ we Wrocławiu informujące o 

występowaniu w obszarze „Góry Orlickie” 

płatów cennego siedliska przyrodniczego 7230. 

Smoczyk M., październik 2012. 

Informacja o występowaniu 4 

płatów siedliska 7230 w 

obszarze wraz z oceną ich 

stanu zachowania, podaniem 

zagrożeń oraz lokalizacji 

(współrzędne i podział 

katastralny) 

Istotna, dane georeferencyjne 

– warstwy wektorowe 

zgodne z sdgis 

RDOŚ we 

Wrocławiu 

12.  Kucharska M. 2007. Inwentaryzacja 

chiropterologiczna. Nadleśnictwo Zdroje. 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

Wysoka Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych we 

Wrocławiu 

13.  Dudek I., Gottfried T., Paszkiewicz R. & 

Szkudlarek R. 2002a. Nietoperze. W: 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Lewin Kłodzki. Opracowanie 

tekstowe. Rośliny, grzyby, zwierzęta oraz 

zieleń wysoka – parki podworskie, cmentarze i 

aleje. Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław. 

 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

chiropterologicznej. 

Wysoka Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

14.  Dudek I., Gottfried T., Paszkiewicz R. & 

Szkudlarek R. 2002a. Nietoperze. W: 

Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej – 

Wysoka Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu  

do danych 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Duszniki Zdrój Miasto. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, grzyby, 

zwierzęta oraz zieleń wysoka – parki 

podworskie, cmentarze i aleje. Fulica – 

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

 

chiropterologicznej. Środowiska we 

Wrocławiu 

15.  Plany/programy 

/strategie/projekty 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Duszniki Zdrój - Uchwała nr XVIII/73/2012 

Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2012 r. 

Informacje dotyczące 

środowiska przyrodniczego w 

części Studium - 

"Uwarunkowania". 

Postanowienia Studium - do 

konfrontacji z lokalizacji 

przedmiotów ochrony 

Ograniczona - informacje 

wtórne 

Urząd Miasta; BIP 

16.  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej 

Duszniki Zdrój;  

Uchwała Nr XXIV/132/2004 Rady Miejskiej 

w Dusznikach Zdroju z dnia 29 września 2004 

r. 

Dokument zawiera 

charakterystykę środowiska 

przyrodniczego w odniesieniu 

do klimatu, zalesienia, gleb, 

wód. Wymienia formy ochrony 

przyrody, brak jednak 

odniesienia do sieci Natura 

2000. Dokument zawiera także 

informacje na temat sytuacji 

gospodarczej i infrastruktury 

społecznej i technicznej. 

Dokument określa hierarchię 

celów i działań zmierzających 

do rozwoju gminy. 

Informacje dot. Zasobów 

przyrodniczych mają 

ograniczoną wartość z uwagi 

na ich ogólny i „wtórny” 

charakter.  

Cele i działania dają się 

konfrontować z 

rozmieszczeniem 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 jedynie 

w ograniczonym stopniu z 

uwagi na brak odniesienia w 

dokumencie do przestrzeni.  

Planowane kierunki rozwoju 

gminy oraz sposoby ich 

realizacji powinny być 

uwzględnione przy 

formułowaniu zadań 

ochronnych i innych 

http://archiwum.bip.

duszniki.zdroj.pl/mo

dules.php?name=Co

ntent&pa=showpage

&pid=411 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu  

do danych 

postanowień PZO. 

17.  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lewin 

Kłodzki w latach 2004-2013;  

Uchwała Nr XXVI/l58/04 Rady Gminy Lewin 

Kłodzki z dnia 30 czerwca 2004 r. 

Dokument zawiera krótką 

charakterystykę krajobrazu 

naturalnego. Wymienia formy 

ochrony przyrody, brak jednak 

odniesienia do sieci Natura 

2000. Dokument zawiera także 

informacje na temat sytuacji 

gospodarczej i infrastruktury 

społecznej i technicznej. 

Dokument określa hierarchię 

celów i działań zmierzających 

do rozwoju gminy. 

Informacje dot. Zasobów 

przyrodniczych maja 

ograniczoną wartość z uwagi 

na ich ogólny i „wtórny” 

charakter.  

Cele i działania dają się 

konfrontować z 

rozmieszczeniem 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 jedynie 

w ograniczonym stopniu z 

uwagi na brak odniesienia w 

dokumencie do przestrzeni.  

Planowane kierunki rozwoju 

gminy oraz sposoby ich 

realizacji powinny być 

uwzględnione przy 

formułowaniu zadań 

ochronnych i innych 

postanowień PZO. 

http://www.lewin-

klodzki.finn.pl/res/se

rwisy/bip-

lewin/komunikaty/_

050_36886.pdf 

18.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lewin Kłodzki; 

Uchwała Nr XL/289/02 Rady Gminy Lewin 

Kłodzki z dnia 7 sierpnia 2002 r. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lewin Kłodzki przyjęta Uchwałą Nr 

LIII//308/06 Rady Gminy Lewin Kłodzki z 

dnia 27 września 2006 r.  

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

W części dokumentu 

dotyczącej uwarunkowań 

obszernie omówiono 

problematykę środowiska 

przyrodniczego. Rysunek 

uwarunkowań zawiera 

wszystkie obszary chronione 

(ale bez obszaru Natura 2000). 

Brak również informacji o 

rozmieszczeniu chronionych 

siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk chronionych gatunków. 

Ograniczone możliwości 

wykorzystania dokumentu 

dla opisu uwarunkowań 

przyrodniczych w PZO. 

Konfrontacja zasięgu 

planowanego w dokumencie 

zainwestowania ze 

szczegółową lokalizacją 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Urząd Gminy w 

Lewinie Kłodzkim. 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu  

do danych 

Lewin Kłodzki, dla terenu położonego w 

obrębie Leśna; 

Uchwała Nr XLVI/232/09 Rady Gminy Lewin 

Kłodzki z dnia 28 maja 2009 r.  

W części dokumentu 

dotyczącej kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego – wyznaczone 

nowe tereny (rezerwy 

terenowe) dla ekspansji 

osadnictwa i nowych 

elementów systemu 

komunikacyjnego, z 

określeniem zasad sterowania 

(etapowania) tej ekspansji. 

19.  Uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki z dn. 

29 listopada 2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 

turystycznej i rekreacji w Lewinie 

Kłodzkim (Dz. Urz. Województwa 

Wałbrzyskiego Nr 12, poz. 117). 

Zakres zgodny z ustawą o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym - ustalenia 

dotyczące możliwych 

sposobów zagospodarowania 

terenów – do uwzględnienia 

przy formułowaniu zadań 

ochronnych.  

Informacje o stanie 

zagospodarowania 

planowanych terenów 

niewystarczające dla potrzeb 

PZO. 

Ustalenia planu do 

konfrontacji ze szczegółową 

lokalizacją przedmiotów 

obszaru Natura 2000. 

Urząd Gminy, - 

wersja papierowa 

20.  Uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki z 

dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w Lewinie Kłodzkim w 

rej. ulic: Lasek Miejski, Topolowej i 

Granicznej (Dz. Urz. Województwa 

Wałbrzyskiego Nr 14, poz. 360). 

Zakres zgodny z ustawą o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym - ustalenia 

dotyczące możliwych 

sposobów zagospodarowania 

terenów – do uwzględnienia 

przy formułowaniu zadań 

ochronnych.  

Informacje o stanie 

zagospodarowania 

planowanych terenów 

niewystarczające dla potrzeb 

PZO. 

Ustalenia planu do 

konfrontacji ze szczegółową 

lokalizacją przedmiotów 

obszaru Natura 2000. 

Urząd Gminy, - 

wersja papierowa  

21.  Program ochrony środowiska dla gminy 

Duszniki Zdrój na lata 2005-2011. Urząd 

Miejski w Dusznikach . Duszniki 2005 r.   

Dokument zawiera informacje 

o charakterze i stanie 

środowiska (wg jego 

poszczególnych 

Ograniczone ze względu na 

aktualność 

Urząd Miejski w 

Dusznikach; strona 

internetowa Urzędu. 
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Źródło dostępu  

do danych 

komponentów), identyfikację 

zagrożeń tego środowiska oraz 

postanowienia obejmujące 

priorytety oraz wykazy działań 

krótko- i długoterminowych 

(odpowiednio do 2007 i 2011 

r.) Z terminami realizacji, 

planowanymi kosztami i 

źródłami finansowania. 

22.  Gmina Lewin Kłodzki. Projekt granicy rolno-

leśnej i darniowo-polowej. 

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Urządzeń 

Rolnych. Wrocław, czerwiec 2006 r. 

Opracowano na zlecenie Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego przy 

współudziale Urzędu Gminy Lewin Kłodzki. 

Obszerne opracowanie 

charakteryzujące środowisko 

rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej oraz 

uwarunkowania społeczno-

ekonomiczne obszarów 

wiejskich. Postanowienia 

dokumentu obejmują 

szczegółowo określone 

działania urządzeniowo-rolne 

(dolesienia, zadarnienia, 

melioracje, modernizacje dróg 

transportu rolnego, scalenia 

gruntów, kształtowanie 

zadrzewień i zakrzewień). 

Część informacyjna 

dokumentu może być 

wykorzystana dla określenia 

uwarunkowań 

przyrodniczych (a także 

społeczno-gospodarczych) 

PZO. 

Urząd Gminy 

(wersja papierowa 

oraz pdf). 

23.  Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zdroje 

na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

2019 r. Program Ochrony Przyrody.  

Opr.: BULiGL Oddział w Brzegu, Autor: 

Grzegorz Brzostek, Brzeg 2010.  

Zawiera informacje o 

chronionych gatunkach roślin i 

zwierząt oraz rzadkich siedlisk 

występujących w 

Nadleśnictwie Zdroje 

Przy opracowaniu Planu 

zadań ochronnych przydatne 

będą informacje o będących 

przedmiotem ochrony 

gatunkach ptaków 

występujących w obrębie 

obszaru Natura 2000 PLB 

020006 Góry Stołowe poza 

terenem PNGS 

Maszynopis 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu  

do danych 

24.  Inwentaryzacje 

przyrodnicze 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Miasto Duszniki,  

opr. Wojciech Jankowski i zespół 

Fulica – Wojciech Jankowski Wrocław 2002 

Zawiera lokalizacje i opis 

stanowisk gatunków będących 

przedmiotem ochrony w 

obszarze Natura 2000 

Istotna  Maszynopis 

25.  Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Gmina Lewin Kłodzki,  

opr. Wojciech Jankowski i zespół 

Fulica – Wojciech Jankowski Wrocław 2002 

Zawiera lokalizacje i opis 

stanowisk gatunków będących 

przedmiotem ochrony w 

obszarze Natura 2000 

Istotna  Maszynopis 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 Góry Orlickie PLH020060 położony jest w południowej części województwa 

dolnośląskiego i zachodniej części powiatu kłodzkiego. Dwa odcinki południowe oraz odcinek południowo-zachodni granicy obszaru przebiega 

wzdłuż granicy państwowej z Republiką Czeską. Pod względem fizyczno-geograficznym obszar obejmuje w całości mezoregion Gór Orlickich 

(332.52, wg dziesiętnego podziału J. Kondrackiego). Ponadto wchodzi częściowo w zasięg mezoregionu Wzgórz Lewińskich (Pogórza 

Orlickiego 332.51) – północno-zachodnia część obszaru, oraz w granice mikroregionu Doliny Górnej Bystrzycy Dusznickiej stanowiącej część 

mezoregionu Gór Bystrzyckich (332.53) – wschodni wąski pas obszaru. Obszar wchodzi w zasięg gminy Lewin Kłodzki i miasta Duszniki Zdrój 

w powiecie kłodzkim.  

W podziale geobotanicznym Jana M. Matuszkiewicza omawiany obszar Natura 2000 należy do prowincji subatlantyckiej górskiej, działu 

sudeckiego – G, Sudetów Zachodnich G.1.a, wewnętrznych pasm Sudetów Środkowych – G.1.a.8 

Góry Orlickie stanowią zwarty, słabo rozczłonkowany masyw górski z wyrównaną na rzędnej ok. 1000 m wierzchowiną, ponad którą wystają 

niewysokie kopulaste szczyty: najwyższy (w polskiej części gór) – Orlica (1084 m n.p.m.). W części północno-zachodniej, wchodzącej w zasięg 

Wzgórz Lewińskich, o bardziej zróżnicowanej rzeźbie, najwyższe wyniesienie tworzy podwójny wierzchołek Grodźca (803 i 718 m n.p.m.). 

Średnią wysokość bezwzględną obszaru określa się na 780 m n.p.m; najniższy punkt położony jest na rzędnej 490 m n.p.m. (deniwelacja w skali 

całego obszaru – 594 m, wg SDF). Wschodnie zbocza wału Gór Orlickich stromo opadają do doliny górnej Bystrzycy Dusznickiej. Zbocza te 

rozcinają liczne głębokie dolinki boczne potoków spływających do Bystrzycy Dusznickiej. 

Na strukturę litologiczną obszaru Natura 2000 składają się przede wszystkim staropaleozoiczne fyllity, łupki łyszczykowe i paragnejsy z 

niewielkim udziałem kredowych piaskowców (masyw Gór Orlickich). Północno-zachodnią część obszaru (Pogórze Orlickie) budują także 

staropaleozoiczne amfibolity oraz granity waryscyjskie. Wierzchnie warstwy podłoża gruntowego, decydujące o warunkach siedliskowych, 

tworzą gliny stokowe na wychodniach skał metamorficznych, powstałe w plejstocenie podczas zlodowaceń. bałtyckich (północnopolskich). Na 
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tych gliniastych utworach z dużym udziałem rumoru skalnego wykształciły się gleby brunatne właściwe z większymi enklawami gleb brunatnych 

kwaśnych.  

Pod względem klimatycznym rozpatrywany obszar należy do kłodzkiego regionu klimatycznego (wg regionalizacji klimatologicznej Sudetów A. 

Schmucka). Tak, jak w przypadku innych masywów górskich Sudetów, dominantą w różnicowaniu warunków klimatycznych są przede 

wszystkim stosunki altymetryczne (wysokościowe). Na obszarze Natura 2000 wyróżnić można trzy najwyższe piętra klimatyczne: c (do 800 m 

n.p.m.), w którym brak już jest lata termicznego (tj. dni ze średnią dobową temperaturą poniżej 15°C), d (800-1000 m n.p.m.) i e (tylko 

wierzchowina i najwyższe szczyty). Oprócz spadku średnich temperatur (rocznych i miesięcznych), wraz z wysokością skraca się też okres 

wegetacyjny, który trwa tu mniej niż 26 tygodni. Wydłuża się natomiast okres z opadami śnieżnymi i zalegania pokrywy śnieżnej mającej istotny 

wpływ na stosunki hydrologiczne i warunki siedliskowe. Góry Orlickie należą do szczególnie śnieżnych obszarów w skali Sudetów. Potencjalny 

okres z opadami śnieżnymi w Zieleńcu (900 m n.p.m.) trwa przeciętnie od 11-15 X do 9 V, a liczba dni z opadem śnieżnym osiąga do 210. Liczba 

dni z trwałą pokrywą śnieżną wynosi (Zieleniec) prawie 149, przy czym w miesiącach zimowych – od grudnia do marca - trwałość pokrywy 

śnieżnej wynosi ponad 90% liczby dni w miesiącu. Te korzystne warunki niwalne przyczyniły się m.in. do rozwoju znanego ośrodka turystyki 

zimowej (narciarstwa zjazdowego) w Zieleńcu, najwyżej położonej osady wiejskiej w Sudetach. Na kształtowanie się warunków śnieżnych, 

oprócz uwarunkowań termicznych, istotnych wpływ mają też opady atmosferyczne. Roczna suma tych opadów wzrasta wraz z wysokością 

bezwzględną (przy jednoczesnym spadku temperatury) z ok. 900 do ponad 1400 mm (ok. 66 mm/100 m). 

Obfitość opadów atmosferycznych w powiązaniu ze słabo przepuszczalnym podłożem i dużymi spadkami terenów na zboczach przyczyniła się 

do rozwoju gęstej sieci potoków górskich. Południowa część obszaru Natura 2000 PLH 020060 należy do zlewni II rzędu rzeki Orlice (Republika 

Czeska), stanowiącej część dorzecza Łaby i zlewiska Morza Północnego. Północno-zachodnia część obszaru znajduje się w zasięgu zlewni III 

rzędu Bystrzycy Dusznickiej, stanowiącej część zlewni II rzędu Nysy Kłodzkiej i dorzecza Odry – zlewiska Morza Bałtyckiego. Uwarunkowania 

morfometryczne (duże spadki) oraz struktura litologiczna podłoża (słaba jego retencyjność) decyduje tu o reżimie przepływów wody w korytach 

cieków powierzchniowych charakteryzującego się wysoką zmiennością tych przepływów, szybko  reagujących na ekstremalne warunki 

pogodowe (nawalne opady letnie, gwałtowne tajanie pokrywy śnieżnej lub - odwrotnie – na dłuższe okresy bezopadowe).  

Piętrowość warunków klimatycznych, także – obok charakteru podłoża gruntowego – istotnych dla siedlisk, odzwierciedla się w piętrowości 

szaty roślinnej. Na omawianym obszarze Natura 2000 zaznaczają się dwa piętra roślinne: lasów regla dolnego (do 1000 m n.p.m.) i regla górnego 

(wierzchowina Gór Orlickich). Pierwotna roślinność została tu w wysokim stopniu przekształcona, a lasy bukowo-jodłowe zastąpione zostały 

przez monokultury świerkowe. Jedynie na części wschodniej zbocza opadającego ku dolinie Bystrzycy Dusznickiej zachowały się większe 

zwarte kompleksy dolnoreglowe zbiorowiska żyznych i ziołoroślowych lasów bukowych, należących do najlepiej zachowanych lasów liściastych 

w Sudetach Środkowych. Lokalnie występują też naturalne jaworzyny miesięcznicowe oraz podgórskie łęgi jesionowe. Znacznym stopniem 

naturalności wyróżniają się ponadto łąki wilgotne i świeże łąki górskie. W rejonach  źródliskowych występują też torfowiska niskie.  

W strukturze użytkowania terenów na obszarze Natura 2000 znaczący udział mają użytki rolne (29% powierzchni obszaru). Względnie wysoki 

jest też udział siedlisk łąkowych i zaroślowych (6%), Dominują jednak tereny zalesione, obejmujące 64% powierzchni omawianego obszaru, z 
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tego na lasy iglaste przypada 34%, a na mieszane 24%.  

W części północno-zachodniej rozpatrywany obszar Natura 2000 PLH020060 pokrywa się z obszarem Natura 2000 PLB020006 a od północy 

sąsiaduje z obszarem Natura 2000 PLH 020004 Góry Stołowe. Na północ rozciąga się (w niedużej odległości) Park Narodowy Gór Stołowych 

wraz z otuliną. W niedużej odległości od południowej części objętego PZO obszaru znajduje się florystyczny rezerwat przyrody "Torfowisko pod 

Zieleńcem" o powierzchni 231,9 ha, którego głównym przedmiotem ochrony jest bezleśne torfowisko górskie położone na dziale wodnym na 

rzędnych 750 m n.p.m. 

Walory obszaru wynikające z rzeźby terenu, w szczególności uwarunkowania morfometryczne zboczy, w powiązaniu z wcześniej 

wspomnianymi walorami klimatycznymi (śnieżnym) zadecydowały o rozwoju funkcji turystycznych. Taką funkcję, jako istotny element bazy 

ekonomicznej gmin obszaru, przewiduje się także w ich dokumentach strategicznych, dotyczących przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Nadal też w mieście Duszniki Zdrój rozwijać się będą funkcje uzdrowiskowe. Nie przewiduje się rozwoju przemysłu, dawniej ważnej funkcji - 

zwłaszcza miasta Duszniki, oraz intensyfikacji rolnictwa. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

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

w obszarze 

Lasy 

Skarb Państwa 

Własność komunalna 

Własność prywatna 

1790,8 64 

Grunty orne 

Skarb Państwa 

Własność komunalna 

Własność prywatna 

811,4 29 

Łąki trwałe Skarb Państwa 

Własność komunalna 

Własność prywatna 

167,9 6 
Pastwiska trwałe 

Grunty zabudowane 

Skarb Państwa 

Własność komunalna 

Własność prywatna 

29,0 1 

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

przestrzennej GIS – załącznik 6. 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami 

UE w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu 

Lasy 
Skarb Państwa, 

grunty prywatne 

3,02 Program rolno środowiskowy 

9,85 Dopłaty bezpośrednie 

3,02 
Obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania 

Trwałe użytki zielone 
Skarb Państwa, 

grunty prywatne 

124,23 Program rolno środowiskowy 

255,63 Dopłaty bezpośrednie 

221,7 
Obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania 

Inne Skarb Państwa, 17,66 Program rolno środowiskowy 
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Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami 

UE w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu 

grunty prywatne 
53,53 Dopłaty bezpośrednie 

44,48 
Obszary o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania 

 

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

Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1.  Uchwała Rady Gminy Lewin 

Kłodzki z dn. 29 listopada 2006 

r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 

turystycznej i rekreacji w 

Lewinie Kłodzkim (Dz. Urz. 

Województwa Wałbrzyskiego Nr 

12, poz. 117). 

Wójt gminy – sporządzanie i 

realizacja dokumentu. 

Rada Gminy – uchwalanie 

dokumentu 

Brak bezpośredniego 

wpływu ustaleń dokumentu 

na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 

Brak przedmiotów 

ochrony w zasięgu 

obszaru objętego 

planem 

- 

2.  Uchwała Rady Gminy Lewin 

Kłodzki z dnia 3 listopada 2004 

r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 

położonego w Lewinie Kłodzkim 

w rej. ulic: Lasek Miejski, 

Topolowej i Granicznej (Dz. 

Urz. Województwa 

Wójt gminy – sporządzanie i 

realizacja dokumentu. 

Rada Gminy – uchwalanie 

dokumentu 

Brak bezpośredniego 

wpływu ustaleń dokumentu 

na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 

Brak przedmiotów 

ochrony w zasięgu 

obszaru objętego 

planem 

- 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Wałbrzyskiego Nr 14, poz. 360). 

3.  Uchwała Nr XLVIII/278/97 

Rady Gminy w Lewinie 

Kłodzkim z dnia 29.10.1997 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lewin 

Kłodzki dla części miejscowości: 

Jawornica, Jerzykowice, Kościół 

i Krzyżanów (Dz. Urz. Wojew. 

Wałbrzyskiego Nr 32, poz. 152) 

Wójt gminy – sporządzanie i 

realizacja dokumentu. 

Rada Gminy – uchwalanie 

dokumentu 

Wskazanie terenów dla 

rozwoju osadnictwa i 

zagospodarowania 

turystycznego (usług 

turystycznych) kolizyjnych z 

częścią chronionych siedlisk 

łąkowych 

Część siedlisk: 

6250 i 6230, w 

szczególności 

cenny płat siedliska 

6230(6) - konieczne 

określenie zmian w 

ustaleniach 

dokumentu dla tego 

przedmiotu 

ochrony 

Brak takich ustaleń 

w dokumencie 

4.  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lewin 

Kłodzki; Uchwała Nr XL/289/02 

Rady Gminy Lewin Kłodzki z 

dnia 07 sierpnia 2002 r. 

Wójt gminy – sporządzanie i 

realizacja dokumentu. 

Rada Gminy – uchwalanie 

dokumentu 

Wskazanie terenów 

rozwojowych osadnictwa 

oraz zagospodarowania 

turystycznego kolizyjnych z 

częścią chronionych siedlisk 

łąkowych (przedmiotów 

ochrony) 

Część siedlisk: 

6520 i 6530; w 

szczególności 

planowane nowe 

tereny pod 

zabudowę na 

cennym płacie 6230 

- konieczne 

określenie zmian w 

ustaleniach 

dokumentu dla tego 

przedmiotu 

ochrony 

Brak takich ustaleń 

w dokumencie 

5.  Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Duszniki 

Wójt gminy – sporządzanie i 

realizacja dokumentu. 

Rada Gminy – uchwalanie 

Wskazanie rozległych 

terenów rozwojowych 

osadnictwa, w szczególności 

Większość 

płatów chronionych 

siedlisk łąkowych 

Brak takich ustaleń 

w dokumencie 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Zdrój - Uchwała nr 

XVIII/73/2012 Rady Miasta z 

dnia 26 stycznia 2012 r. 

dokumentu usług turystycznych  w wielu 

miejscach kolizyjnych z 

przedmiotami ochrony 

6520 i 6230 oraz 

siedlisk 6430. 

Dotyczy to niżej 

wymienionych 

płatów siedlisk (po 

myślniku - symbol 

przeznaczenia 

terenów wg 

Studium). 

6520(1) - MN/U i 

UT; miasto 

Duszniki Zdrój,  dz. 

ew.: 111/1(dr), 

111/2, 111/3, 111/4, 

111/5, 111/6 i 111/7 

(część 

południowa)6520(2

) - PG (eksploatacja 

kruszywa); miasto 

Duszniki Zdrój, dz. 

ew..: 171/3, 188 

(obręb Podgórze) 

6520(3) - MN/U; 

miasto Duszniki, 

dz. ew.: 155, 

156(dr.), 157 

(obręb Podgórze) 

6520(5) - TN/UT; 

miasto Duszniki, 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

dz. ew.:18/188 

(fragment) (obręb 

Podgórze) 

6520(6) - MN/U; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 73, 

74(dr.), 76 (obręb 

Podgórze) 

6520(7) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

3.23/1, 3.23/2, 

3.23/2. (obręb 

Zieleniec) 

6520(8) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. 

ew.:3.27/1, 3.27/11, 

3.25/1, 3.25/2, 

3.25/3, 3.27/6, 

3.27/7, 3.27/8, 

3.29/9, 3.27/13, 

3.28/1, 3.28/4, 

3.25/5, 3.25/4, 

3.18/3, 3.18/4, 

3.18/5, 3.18/6, 

3.20(dr.), 3.19/6, 

3.19/7 (obręb 

Zieleniec) 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

6520(10) - MN/U; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.:98/1, 

98/3, 98/4, 98/5, 

98/6, 98/9, 97 

(fragment) (obręb 

Podgórze) 

6520(11) - MN; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 165, 

166 (fragment) 

(obręb Podgórze) 

6520(20) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

2.27/22, 2.29, 4.2/2, 

2.41, 2.40/1, 2.40/2, 

2.40/3 (obręb 

Zieleniec) 

6520(21) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

2.31/3, 2.31/4, 

2.37/1, 2.37/2, 

2.37/3, 2.36/2 

(obręb Zieleniec) 

6520(22) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

2.17/2, 2.18, 

2.19/21, 2.19/23, 

2.19/3, 2.19/26, 

2.19/2, 2.19/1, 

2.19/23, 2.19/22, 

2.19/27, 2.19/25, 

2.19/27, 2.19/15, 

2.19/11, 2.19/14, 

2.20, 2.7, 2.19/19, 

2.19/19, 3.6/1, 

3.10/2, 3.8/9, 3.8/2, 

3.10/1, 3.8/10, 

3.8/1 (cz. zach.), 

3.11/12, 3.11/17, 

3.11/16, 3.11/15, 

4.27/2 (obręb 

Zieleniec) 

 

6520(22) - TN/WT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

2.2/3, 3.1/1, 3.1/3, 

3.2/4, 3.3, 4.23/2, 

4.26/2 (obręb 

Zieleniec) 

6520(25) - MN/U; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 42, 

43, 44, 46, 56/1, 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

56/2, 72, 73/5, 

73/6, 358/1 

(fragment) (obręb 

Wapienniki) 

6520(26) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

1.11/12, 1.5/1, 

1.5/2, 1.5/4, 1.5/5, 

1.8 (część 

północna), 2.2, 

2.9/3, 2.9/4 (część 

wschodnia), 2.9/5, 

2.10 (obręb 

Zieleniec) 

6520(26) - TN/UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 2.4, 

2.6/2, 2.6/3, 2.7 

(obręb Zieleniec) 

6520(27) - TN/UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

4.27/2 (fragment) 

(obręb Zieleniec) 

6520(27) - KS; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

4.2/2 (obręb 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Zieleniec) 

6520(30) - MN/U; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 74, 

75, 78/1, 78/2, 90 

(obręb Wapienniki) 

6520(31) - MN/U; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 199, 

203 (pas terenu 

wzdłuż drogi) 

(obręb Podgórze) 

6520(32) M/UZ 

(ważna dla rozwoju 

miasta funkcja!); 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

178/2 (obręb 

Podgórze) 

6520(32) MN/U; 32 

(pas wzdłuż drogi) 

(obręb Podgórze) 

6520(33) - MN/U; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

55/3, 58/2, 59/1 

(obręb Podgórze) 

6520(33) - TN/UT; 

miasto Duszniki 
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Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Zdrój, dz. ew.: 58/4 

(fragment), 60 

(obręb Podgórze) 

6230(2) - MN/U; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 198 

(część wschodnia) 

(obręb Podgórze) 

6430(8) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 2.29 

(fragmenty), 

2.27/22 (fragment) 

(obręb Podgórze) 

6430(10) - UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

2.17/2, 4.27/2 

(obręb Zieleniec) 

91EO(10) - TN/UT; 

miasto Duszniki 

Zdrój, dz. ew.: 

3.1/1, 3.1/3, 3.1/4, 

3.1/5,  - zakaz 

zmiany 

użytkowania 

Rastrowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 7. 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających / 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

1.  6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion – płaty 

bogate 

florystycznie) 

B 17,96 ha 6 W otoczeniu wsi, 

rozproszone w 

obszarze łąk 

Średni  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 6 płatach w latach 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. W 

obszarze mogą występować jeszcze płaty siedliska, które nie 

zostały zinwentaryzowane, wymagane są dodatkowe badania 

terenowe nad rozmieszczeniem siedliska (poszukiwanie 

nowych płatów). 

2.  6430 Ziołorośla 

górskie 

Adenostylion 

alliariae i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Convolvuletalia 

sepium 

A 8,00 ha 31 Rozproszone na 

całym obszarze, 

ziołorośla 

lepiężnikowe w 

dolinach potoków, 

ziołorośla górskie 

głównie w 

otoczeniu Zieleńca 

Dobry  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 28 płatach w latach 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. Dla 9 

płatów wykorzystano wyniki monitoringu GIOŚ z 2011 r.  (6 

stanowisk monitoringowych). Dla 6 płatów wykorzystano 

wyniki monitoringu GIOŚ z 2011 r. Mogą występować 

jeszcze kolejne płaty w słabiej zbadanej zachodniej części 

obszaru, wymaga to dalszych badań. 

3.  6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono-Trisetion 

B 454,82 

ha 

34 Duże 

powierzchnie w 

otoczeniu wsi, w 

tym duże 

kompleksy 

Dobry  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 33 płatach w latach 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. Dla 6 

płatów wykorzystano wyniki monitoringu GIOŚ z 2010 r. 

4.  7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

B 0,94 ha 6 Rozproszone na 

całym obszarze, 

drobnopowierzchn

iowo, związane z 

wysiękami i 

obszarami 

źródliskowymi 

Dobry  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 6 płatach w latach 

2011-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. 

5.  8210 Wapienne 

ściany skalne ze 

zbiorowiskami 

A 0,66 ha 10 Największa 

koncentracja 

stanowisk w 

Dobry  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 10 płatach w latach 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. Są to 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających / 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Potentilletalia 

caulescentis 

dolinie Bystrzycy 

Dusznickiej, 

związane z 

wychodniami skał 

wapiennych 

najlepiej zachowane i reprezentatywne płaty siedliska, jednak 

znajdują się tuż poza granicami obszaru, stąd wymagana jest 

korekta granic i ich włączenie do obszaru. Dla 3 płatów z 

doliny Bystrzycy Dusznickiej wykorzystano wyniki 

monitoringu GIOŚ z 2011 r. Do lokalizacji części płatów 

wykorzystano wyniki inwentaryzacji na terenach LP z 2007 r. 

6.  9110 Kwaśne 

buczyny 

Luzulo-Fagenion  

 

B 85,60 ha 17 Duże 

powierzchnie, 

rozproszone na 

całym obszarze, 

duże kompleksy 

leśne 

Średni  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 17 płatach w latach 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. Dla 3 

płatów wykorzystano wyniki inwentaryzacji na terenach LP z 

2007 r. 

7.  9130 Żyzne 

buczyny Dentario 

glandulosae-

Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion  

 

B 139,29 

ha 

15 Rozproszone na 

całym obszarze, 

płaty sąsiadują z 

siedliskiem 9110, 

często przenikając 

się, największe 

powierzchnie przy 

Drodze Ku 

Szczęściu między 

Graniczną a 

Zieleńcem 

Średni  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 12 płatach w latach 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. Dla 4 

płatów wykorzystano wyniki inwentaryzacji na terenach LP z 

2007 r. Weryfikacji w terenie wymaga kilka potencjalnych 

płatów siedliska wytypowanych na podstawie ortofotomapy. 

8.  9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stromych stokach i 

zboczach Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

B 9,60 ha 11 Rozproszone w 

obszarze, głównie 

w głębokich 

dolinach potoków 

Dobry  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 11 płatach w latach 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. Dla 2 

płatów wykorzystano wyniki inwentaryzacji na terenach LP z 

2007 r. 

9.  91E0 Łęgi 

wierzbowe, 
B 28,66 ha 15 Na całym obszarze 

nad potokami 

Średni  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania siedliska przeprowadzono w 10 płatach w latach 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających / 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe 

2009-2012 r., zgodnie z metodyką monitoringu GIOŚ. Dla 3 

płatów wykorzystano wyniki inwentaryzacji na terenach LP z 

2007 r. Istnieje możliwość znalezienia nowych, 

niewykazanych dotąd płatów, stąd rozmieszczenie siedliska w 

niektórych rejonach obszaru wymaga dalszych badań. 

Weryfikacji w terenie wymaga kilka potencjalnych płatów 

siedliska wytypowanych na podstawie ortofotomapy. 

Gatunki roślin 

10.  4094 

Goryczuszka 

czeska 

Gentianella 

bohemica 

B - 1 Zieleniec Dobry  Szczegółowe prace nad rozmieszczeniem i stanem 

zachowania gatunku i jego siedliska przeprowadzono w latach 

2009-2011 na 1 stanowisku (szczegółowy monitoring 

parametrów populacji). Wykorzystano dostępne dane z lat 

wcześniejszych (M. Smoczyk 2007) dotyczące liczebności 

gatunku. 

Gatunki zwierząt 

11.  1324 Nocek duży 

Myotis myotis 
C  10 Złota Sztolnia jest 

jedynym znanym 

zimowiskiem 

gatunku w 

Obszarze. Podczas 

nasłuchów 

detektorowych 

zarejestrowano 

pojedyncze 

sekwencje 

echolokacyjne 

gatunku na 6 

stanowiskach. 

Znane są 3 letnie 

kryjówki 

pojedynczych 

osobników 

(kościół Jana 

Umiarkowanie 

dobry 

Badania terenowe do niniejszego opracowania prowadzono w 

lutym, czerwcu i lipcu 2013 r. Polegały one na  kontroli 

zimowisk (luty) oraz potencjalnych i znanych letnich 

kryjówek nietoperzy (czerwiec - lipiec). W trakcie badań 

zimowych dokonano oceny stanu zimowisk nietoperzy. W 

czerwcu oraz lipcu prowadzono nasłuch detektorowe na 

transektach i punktach. W lipcu przeprowadzono odłowy 

nietoperzy w sieci. W opracowaniu użyto także danych z 

publikacji naukowych, inwentaryzacji gminnych i leśnych. 

Oceny stanu siedlisk dokonano zgodnie z metodyką GIOŚ. 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych uzupełniających / 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Nepomucena w 

Lewinie 

Kłodzkim, stodoła 

przy domu nr 1 w 

Jerzykowicach 

Małych, dom nr 6 

w Jawornicy)  

12.  1059 

Modraszek 

teleius 

Phengaris 

teleius 

 

C  2 Nieskoszona łąka 

wzdłuż drogi 

szutrowej oraz 

wzdłuż asfaltowej 

drogi w kierunku 

Kotla  

Dobry Weryfikacja terenowa wykonana w sierpniu 2012 r. 

Wykorzystano dane z badań poprzednich 

13.  1061 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

 

C  2 W pasie 

pomiędzy drogą a 

pierwszą terasą 

na stoku i 

pomiędzy 

potokiem a 

wyciągiem 

narciarskim oraz 

drogi w kierunku 

Kotla na 

nieskoszonej łące 

Dobry Weryfikacja terenowa wykonana w sierpniu 2012 r. 

Wykorzystano dane z badań poprzednich 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (płaty bogate florystycznie) 

Krótka charakterystyka: Murawy bliźniczkowe są rozproszone na całym obszarze, zwykle w postaci niewielkich powierzchniowo enklaw wśród 

większych kompleksów łąk. Są to mezofilne i suche podgórskie i górskie murawy bliźniczkowe reprezentujące związek Violion caninae (klasa Nardo-

Callunetea), wykształcone na ubogich siedliskach i suchych bądź świeżych glebach brunatnych kwaśnych, miejscami na silnie kamienistym i płytkim 
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podłożu, reprezentujące zespół Festuco capillatae-Nardetum strictae (= Polygalo-Nardetum) (rejon Zieleńca, Granicznej i Zimnych Wód) oraz 

Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis (rejon Podgórza koło Dusznik Zdroju, Jawornicy, Witowa, Jerzykowic Małych w zachodniej części 

obszaru). Płaty takich muraw są często bogate florystycznie, szczególnie bogate florystycznie są suche murawy. Suche murawy są szczególnie interesującą 

postacią siedliska, dotąd rzadko podawaną z Sudetów i zasługującą prawdopodobnie na wyróżnienie, jako osobny podtyp. W płatach dominują trawy: 

kostrzewa czerwona Festuca rubra, bliźniczka psia trawka Nardus stricta i mietlica pospolita Agrostis capillaris, a w suchszych postaciach także izgrzyca 

przyziemna Danthonia decumbens, a z roślin dwuliściennych charakterystyczną kombinację gatunków tworzą: dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, 

goździk kropkowany Dianthus deltoides, krzyżownica zwyczajna Polygala vulgaris, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, pięciornik kurze ziele 

Potentilla erecta, jastrzębce Hieracium spp. W rejonie Zieleńca i Zimnych Wód występuje arnika górska Arnica montana. Płatów ubogich florystycznie 

lub bez gatunków cennych roślin (chronionych, rzadkich regionalnie) nie zaliczano do tego typu siedliska, występują one w obszarze znacznie częściej niż 

płaty bogate florystycznie. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Niewłaściwy U1 (U1, U1, U1). Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej 

oceniano: gatunki charakterystyczne, ekspansja krzewów i podrostu drzew, gatunki ekspansywne i inwazyjne. 

Ranga w obszarze: Istotna. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako doskonały (A), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą obniżono do dobrej (B). Stan siedliska w obszarze jest niezadowalający (U1), powodem tego jest niewłaściwa struktura i funkcja 

niektórych płatów. Większość płatów nie jest wypasana (patrz zagrożenia niżej), niektóre podlegają procesowi zarastania. 

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem jest zaprzestanie wypasu, który w przeszłości był głównym czynnikiem warunkującym powstanie tego typu siedliska i 

utrzymanie go w dobrym stanie zachowania. Obecnie w obszarze wypas owiec jest szczątkowy (Graniczna), częściej wypasane są konie lub bydło (ale i  

to dotyczy pojedynczych płatów). Większość płatów jest użytkowana rolniczo i koszona razem w przyległymi łąkami, niektóre w wyniku nieużytkowania 

podlegają procesowi sukcesji wtórnej (zwykle powoli zarastają nalotem krzewów i drzew) – kilkuletnie obserwacje wskazują jednak, że proces zarastania 

ma dość powolne tempo, odwracalne w większości przypadków i układy te są dość stabilne. Niektóre płaty w Zieleńcu są zagrożone inwestycjami 

narciarskimi oraz na skutek naruszenia pokrywy roślinnej postępuje tam ekspansja łubinu trwałego Lupinus polyphyllus. 

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

Krótka charakterystyka: siedlisko jest rozproszone na całym obszarze w dolinkach potoków lub na brzegach lasów i zarośli w postaci niewielkich 

powierzchniowo płatów. Siedlisko reprezentowane jest przez dwa różne podtypy: ziołorośla reglowe i wysokogórskie z gatunkami górskimi, np. 

parzydłem leśnym Aruncus sylvestris, ciemiężycą zieloną Veratrum lobelianum, modrzykiem górskim Cicerbita alpina, tojadami Aconitum spp. (podtyp 

6430-1) oraz znacznie częściej występujące w obszarze nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe z lepiężnikiem różowym (Petasitetum hybridi, podtyp 6430-

2). Największe powierzchniowo wystąpienia ziołorośli lepiężnikowych znajdują się w dolinie Bystrzycy Dusznickiej między Zieleńcem a Dusznikami-

Zdrój na wschodniej granicy obszaru oraz w dolinie potoku Młynówka. Ze względu na wyniesienie n.p.m. ziołorośla wysokogórskie rozwinięte są jedynie 

fragmentarycznie i występują na niewielkich powierzchniach w rejonie Zieleńca. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 14 stanowiskach siedliska 

zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za 
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niezadowalający (U1) – 42,86%. Na czterech monitorowanych stanowiskach stan zachowania określono jako właściwy (FV) – 28,57%, a na kolejnych 

czterech jako zły (U2) – 28,57%.  

Ranga w obszarze: Istotna 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (B), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą utrzymano. Część płatów jest zachowana w stanie właściwym, dla niektórych płatów nad potokami w obrębie miejscowości stan 

określono jako niewłaściwy z powodu większego udziału ekspansywnych gatunków nitrofilnych ziół (głównie świerząbek korzenny Chaerophyllum 

aromaticum) lub obecności gatunków obcych (głównie niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera) lub zaburzonej antropogenicznie powierzchni i 

niewłaściwych perspektyw ochrony. 

Zagrożenia: Dla płatów ziołorośli reglowych i wysokogórskich w rejonie Zieleńca dużym zagrożeniem jest zmiana sposobu użytkowania terenu, ziołorośla 

te występują na brzegach zarośli i pod zadrzewieniami dawnych pasów miedzowych i są niekiedy niszczone w wyniku inwestycji związanych z 

rozbudową infrastruktury narciarskiej. Niektóre płaty ziołorośli lepiężnikowych znajdujące się w sąsiedztwie dróg biegnących dolinami potoków lub 

obrębie miejscowości są niszczone w wyniku remontu dróg, zabudowy koryt potoków, zwiększonego dopływu zanieczyszczeń, narażone są również na 

wnikanie obcych gatunków inwazyjnych oraz synantropijnych. 

 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 

Krótka charakterystyka: Siedlisko występuje na całym obszarze, największe kompleksy łąk znajdują się w otoczeniu wsi Zieleniec, Graniczna, Zimne 

Wody i Jawornica. Są to użytkowane ekstensywnie łąki na siedliskach świeżych, niekiedy lekko wilgotnych. Charakteryzuje je duże bogactwo gatunkowe 

i istotny udział grupy gatunków diagnostycznych dla łąk konietlicowych ze związku Polygono bistortae-Trisetion flavescentis (konietlica łąkowa Trisetum 

flavescens, rzeżusznik Hallera Cardaminopsis halleri, pępawa czarcikęsolistna Crepis succisifolia, bodziszek leśny Geranium sylvaticum, chaber 

perukowy Centaurea pseudophrygia, dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum, a w najwyższych położeniach w rejonie Zieleńca i Granicznej także 

gatunków górskich, np. ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum, jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius), przy niewielkim udziale lub braku 

rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius. W obszarze istnieje prawidłowa mozaika przestrzenna zarówno stanów zachowania siedliska, jak i jego 

sposobów użytkowania, której efektem jest realizowanie się różnych postaci siedlisk łąkowych oraz umożliwiająca występowanie również gatunkom łąk 

konietlicowych, dla których sprzyjające jest nieregularne lub sporadyczne użytkowanie kośne (np. ziołoroślowym). 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Stan ochrony łąk górskich w większości obszarów Natura 2000 oceniono jako niewłaściwy U1, co 

zapewne dobrze oddaje kondycję siedliska w całym regionie kontynentalnym. Siedlisko jest stosunkowo dobrze zachowane w Pieninach, Gorcach, na 

Babiej Górze, Pogórzu Gubałowskim i w Rowie Podtatrzańskim, gdzie w dalszym ciągu jest użytkowane w sposób zbliżony do tradycyjnego. W ostatnim 

czasie, dzięki programom rolno-środowiskowym zainteresowanie wykaszaniem łąk znacznie wzrosło. 

Ranga w obszarze: Bardzo istotna, ze względu na duże powierzchnie zachowane we właściwym stanie siedlisko kluczowe dla obszaru. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako doskonały (A), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą obniżono do dobrej (B). Ogólnie oceniono jako U1, ale występują duże kompleksy zachowane we właściwym stanie. Większość 

powierzchni siedliska jest trwale użytkowana rolniczo (regularne koszenie, sporadyczny wypas). Problem klasyfikacyjny stwarzają postacie łąk górskich 
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na ubogich siedliskach, z udziałem gatunków diagnostycznych zarówno dla związku Polygono-Trisetion i klasy Molinio-Arrhenatheretea, jak i klasy 

Nardo-Callunetea, o charakterze przejściowym do muraw bliźniczkowych. Łąki takie zaliczano do siedliska 6520. W trakcie prac nad planem do siedliska 

6520 zaliczono też łąki z niższych położeń w piętrze pogórza, które wcześniej klasyfikowano do siedliska 6510. Skład gatunkowy tych łąk jest przejściowy 

między łąkami ze związków Polygono bistortae-Trisetion flavescentis i Arrhenatherion elatioris, jednak analiza fitosocjologiczna wykazuje, że bardziej 

zbliżają się one do łąk górskich. 

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji płatów jest praktykowany czasem w regionie sposób przemiennej uprawy – zaorywanie łąk i 

uprawa zbóż (owies, gryka). Przy zaprzestaniu użytkowania rolniczego lub okazjonalnym tylko wykaszaniu następuje stopniowe zmniejszanie się roli traw 

i rozwój gatunków roślin dwuliściennych (także konkurencyjnych ziołoroślowych tj. świerząbek korzenny), następnie pojawiają się siewki i podrost drzew 

i krzewów.  Łąki w rejonie Zieleńca zagrożone są na skutek już zrealizowanych lub planowanych inwestycji narciarskich: zmiana składu gatunkowego 

(także podsiewanie), prace ziemne przygotowujące stok narciarski, modernizacja wyciągów narciarskich na koleje linowe, budowa tras snowboardowych 

itp. Na skutek uszkadzania pokrywy roślinnej w rejonie Zieleńca postępuje na łąkach górskich ekspansja łubinu trwałego Lupinus polyphyllus. 

 

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

Krótka charakterystyka: Siedlisko występuje głównie w wyższych położeniach obszaru (rejon Zieleńca i Zimnych Wód), w postaci małych 

powierzchniowo płatów. Związane z obszarami źródliskowymi cieków, wysiękami wodnymi (woda cieknąca) i podłożem zasobnym w związki 

węglanowe. Są to głównie młaki z fitocenozami ze związku Caricion davallianae lub Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, z udziałem turzycy 

Davalla Carex davalliana, t. żółtej C. flava, t. prosowatej C. panicea, kozłka dwupiennego Valeriana dioica, tłustosza pospolitego Pinguicula vulgaris, 

gnidosza błotnego Pedicularis palustris, wełnianki szerokolistnej Eriophorum latifolium, stoplamka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, z istotnym udziałem 

mchów brunatnych np. Campylium stellatum, Limprichtia cossonii, Tomentypnum nitens, Bryum pseudotriquetrum, Philonotis fontana, Calliergonella 

cuspidata, Fissidens adiantoides, Hypnum pratense i kalcytolerancyjnych torfowców Sphagnum warnstorfii, S. subnitens i S. teres. Odczyn gleby w jest 

obojętny do lekko zasadowego, na dolnych częściach łodyżek mszaków często wytrącają się skorupki trawertynu. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: niewłaściwy (U1) na większości badanych stanowisk w ramach monitoringu GIOŚ (59% 

stanowisk). Stan zachowania siedliska w badanych ostojach Natura 2000 jest zły (U2) aż dla 13 z 25 ostoi. 

Ranga w obszarze: Ze względu na dobry stan zachowania w porównaniu do zachowania w innych ostojach sieci w kraju i występowanie cennych 

gatunków roślin bardzo istotna. Na torfowiskach węglanowych obszaru ma ostatnie znane na Dolnym Śląsku stanowiska tłustosz pospolity Pinguicula 

vulgaris. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (B), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą utrzymano. Torfowiska węglanowe na obszarze polskiej części Gór Orlickich są zachowane w niewłaściwym stanie (U1). Część płatów 

jest typowo wykształcona (reprezentatywność A) i podlega niewielkiej antropopresji, natomiast pozostałe reprezentują postacie degeneracyjne siedliska. 

Nie obserwowano procesów osuszania. 

Zagrożenia: W jednym płacie  mechanicznie jest uszkadzana struktura roślinności przez maszyny rolnicze, część płatów zarasta na skutek nieużytkowania 

W jednym płacie w Zieleńcu stwierdzono duże szkody w populacji stoplamka Fuchsa i strukturze roślinności wyrządzone przez buchtowanie dzików. 
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8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami (Potentilletalia caulescentis) 

Krótka charakterystyka: Siedlisko związane z naturalnymi odsłonięciami skał obojętnych i zasadowych, z zawartością związków węglanowych (głównie 

łupki i marmury dolomitowe) – są to zacienione wychodnie skalne, najczęściej wśród lasów liściastych i mieszanych, ale także stare zarośnięte 

kamieniołomy i odsłonięcia przy szosie. Zbiorowiska z rzędu Potentilletalia caulescentis budowane są przez zanokcice: zieloną Asplenium viride 

(elementem wyróżniającym obszar są bardzo liczne stanowiska tego gatunku, w obszarze znajduje się największa część populacji sudeckiej tego gatunku), 

paprotnicę kruchą Cystopteris fragilis, paprotnika kolczystego Polystichum aculeatum (płaty zespołu Cystopteridetum fragilis), rzadziej zanokcicę skalną 

A. trichomanes i murową A. ruta-muraria (płaty zespołu Asplenietum trichomano rutae-murariae), także bodziszka cuchnącego Geranium robertianum i 

charakteryzują się znacznym pokryciem i dużym bogactwem gatunkowym mszaków i porostów, np. Tortella tortuosa, Encalypta streptocarpa, Mnium 

stellare, Fissidens dubius, Neckera crispa, Homalothecium sericeum, Porella platyphylla, Calypogeia spp., Collema sp.(reprezentatywność A). Płaty 

siedliska występują głównie we wschodniej części obszaru, na zboczach grzbietu głównego Gór Orlickich między Dusznikami-Zdrój a Zieleńcem, 

najcenniejsze wystąpienia znajdują się na wychodniach skalnych w dolinie górnej Bystrzycy Dusznickiej u ujścia potoku Młynówka. Klika wystąpień 

siedliska stwierdzono w starych kamieniołomach wapienia (Kozia Hala, Zieleniec, kamieniołom pod Orlicą). 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Dla 15 z 34 monitorowanych stanowisk przyznano ocenę dobrą (FV). Dla 10 stanowisk ocena 

ogólna wypadła niezadowalająco, zaś dla 9 – źle. Szczególny wpływ miała na to wypadkowa dwóch parametrów, czyli „stanu zachowania struktury i 

funkcji” oraz „perspektyw ochrony”. 

Ranga w obszarze: Istotna ze względu na typowość wykształcenia i duże zasoby w obszarze. W obszarze występują bogate stanowiska zanokcicy zielonej 

Asplenium viride, jedne z liczniejszych w regionie kontynentalnym. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako doskonały (A), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą utrzymano. Stan ochrony jest właściwy (FV). Rzadko stwierdzono niewielki udział niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

(gatunek obcy) w płatach siedliska – pojedyncze osobniki. Włączenia do obszaru wymagają płaty siedliska na wychodniach skalnych w dolinie górnej 

Bystrzycy Dusznickiej (monitorowane w ramach monitoringu GIOŚ w 2011 roku), które znajdują się obecnie tuż poza granicami obszaru, a 

charakteryzują się doskonałą reprezentatywnością i właściwym stanem zachowania – włączenie ich spowoduje, że cała lokalna powierzchnia siedliska 

8220 w Górach Orlickich zostanie zabezpieczona w granicach obszaru 

Zagrożenia: Ze względu na trudną dostępność większości płatów, są one zagrożone w niewielkim stopniu. Dla płatów położonych przy drodze powiatowej 

z Dusznik-Zdroju do Zieleńca (tzw. Droga Dusznicka) potencjalne zagrożenie stanowić mogą prace związane z remontem szosy. 

 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

Krótka charakterystyka: Siedlisko rozproszone na całym obszarze, większe kompleksy i w lepszym stanie zachowania występują na północno-wschodnich 

zboczach Gór Orlickich między Dusznikami-Zdrój a Zieleńcem. Buczyny te występują na podłożu niezasobnym w węglan wapnia i zakwaszonym. 

Kwaśne buczyny stanowiły niegdyś dominujący typ roślinności obszaru, zostały jednak w znacznym stopniu zniszczone na skutek długotrwałej 

gospodarki leśnej i zastąpione głównie kulturami świerkowymi lub zajęte przez nieleśne tereny rolnicze i osadnicze. W obszarze występują acydofilne 
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buczyny górskie Luzulo luzuloidis-Fagetum (reprezentatywność A), zwykle w typowej postaci, w kilku miejscach na wilgotniejszych siedliskach 

stwierdzono płaty podzespołu paprociowego L.l.-Fagetum dryopteridetosum, zwykle przejściowe do buczyn żyznych (np. w rejonie Drogi Ku Szczęściu, 

na Hutniczej Kopie między Zieleńcem i Lasówką). Drzewostan buduje prawie wyłącznie buk, niekiedy z domieszką jawora i świerka, natomiast w płatach 

zdegenerowanych z większym pokrywaniem występuje świerk pochodzący z nasadzeń. Runo pokrywa zwykle niewielką powierzchnię i przeważają w 

nim gatunki acydofilne, tj. szczawik zajęczy Oxalis acetosella, kosmatka gajowa Luzula luzuloides, przenęt purpurowy Prenanthes purpurea, starzec 

jajowaty Senecio ovatus, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium i inne. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Siedlisko nie było dotąd poddane monitoringowi szczegółowemu w ramach prac GIOŚ. W Polsce, 

zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 Dyrektywy Siedliskowej stan siedliska oceniono ogólnie na U1. 

Ranga w obszarze: Istotna, ze względu na duże powierzchnie i dobry stan zachowania oraz wysoki stopień naturalności siedlisko jest kluczowe dla 

obszaru. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (B), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą utrzymano. Stan zachowania oceniono jako dobry (B), gdyż istotna część płatów charakteryzuje się dużym stopniem naturalności. Na 

obniżoną ocenę parametru struktury i funkcji siedliska wpłynęły głównie niewielka ilość martwego drewna w znacznej części zinwentaryzowanych płatów 

oraz pojaw gatunku obcego – niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora (ekspansja niecierpka w kwaśnych buczynach w obszarze jest słabsza 

niż w żyznych z powodu mniejszej wilgotności siedliska). O dużym potencjale siedliska świadczy obserwowane wielokrotnie naturalne odnowienie buka. 

W obszarze może występować jeszcze kilka płatów kwaśnych buczyn, które nie zostały zinwentaryzowane, nie zmieni to jednak oceny ogólnego stanu 

zachowania siedliska w obszarze. Większość powierzchni siedliska w obszarze znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Zdroje. 

Zagrożenia: Bezpośrednich zagrożeń jest niewiele, główne zagrożenia dla struktury i funkcji siedliska to zabiegi gospodarki leśnej niezgodne ze specyfiką 

siedliska: odnowienie dużymi powierzchniami zrębowymi ułatwia wnikanie gatunków obcych i niepożądanych w runo buczyn tj. niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora, jeżyny Rubus spp. Niektóre stwierdzone płaty znajdują poza terenem LP, co stwarza potencjalne zagrożenie 

prowadzenia zabiegów zagrażających trwałości i zachowaniu siedliska – wycinka dużymi powierzchniami, odlesienia itp. 

 

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

Krótka charakterystyka: Wystąpienia żyznych buczyn są skoncentrowane w dużym kompleksie leśnym między Dusznikami-Zdrój a Zieleńcem na 

wschodnich zboczach Gór Orlickich opadających do doliny Bystrzycy Dusznickiej. Związane jest z żyznym i zwykle wilgotnym podłożem zasobnym w 

węglan wapnia. Często żyzne buczyny występują w układzie mozaikowym z płatami buczyn kwaśnych – zwykle w górnych partiach stoków buczyny 

kwaśne, a w niższych wilgotniejszych buczyny żyzne. W Górach Orlickich występują typowe dla Sudetów żyzne buczyny z żywcem dziewięciolistnym 

Dentario enneaphylli-Fagetum (reprezentatywność A). Drzewostan buduje głównie buk ze znaczącą domieszką jaworu, wiązu górskiego i jesionu w 

wilgotnych płatach. Charakterystyczne jest bogate wielogatunkowe runo ze znacznie większym pokrywaniem niż w przypadku buczyn kwaśnych, rosną w 

nim: żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos, żywiec cebulkowy D. bulbifera, marzanka wonna Galium odoratum, rzeżucha trójlistkowa 

Cardamine trifolia, ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, kokorycz pusta Corydalis cava, kokorycz wątła 

Corydalis intermedia, szczyr trwały Mercurialis perennis, lilia złotogłów Lilium martagon, kopytnik pospolity Asarum europaeum, kostrzewa leśna 
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Festuca altissima, jęczmieniec zwyczajny Hordelymus europaeus, a w wilgotnych postaciach facjalnie występuje czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Siedlisko nie było dotąd poddane monitoringowi szczegółowemu w ramach prac GIOŚ. W Polsce, 

zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 Dyrektyw Siedliskowej stan siedliska oceniono ogólnie na U1. 

Ranga w obszarze: Istotna, ze względu na duże powierzchnie i dobry stan zachowania oraz wysoki stopień naturalności siedlisko jest kluczowe dla 

obszaru. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (B), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą utrzymano. Na obniżoną ocenę parametru struktury i funkcji siedliska wpłynęły głównie niewielka ilość martwego drewna w znacznej 

części zinwentaryzowanych płatów oraz pojawianie się gatunku obcego – niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora (ekspansja niecierpka w 

żyznych buczynach w obszarze jest silniejsza niż w kwaśnych z powodu większej wilgotności siedliska). O dużym potencjale siedliska świadczy 

obserwowane wielokrotnie naturalne odnowienie buka. W obszarze może występować jeszcze kilka płatów żyznych buczyn, które nie zostały 

zinwentaryzowane, nie zmieni to jednak oceny ogólnego stanu zachowania siedliska w obszarze. Całość powierzchni siedliska w obszarze znajduje się na 

terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Zdroje. 

Zagrożenia: Bezpośrednich zagrożeń jest niewiele, główne zagrożenia dla struktury i funkcji siedliska to zabiegi gospodarki leśnej niezgodne ze specyfiką 

siedliska: odnowienie dużymi powierzchniami zrębowymi ułatwia wnikanie gatunków obcych i niepożądanych w runo buczyn tj. niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora, jeżyny Rubus spp., trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. 

 

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

Krótka charakterystyka: Siedlisko priorytetowe. W Górach Orlickich płaty jaworzyn miesiącznicowych Lunario-Aceretum pseudoplatani (podtyp 9180-4 

siedliska) występują rzadko na stromych zboczach dolin potoków z aktywnym procesem erozji zboczowej. Większość wystąpień stwierdzono na 

wschodnich zboczach głównego grzbietu Gór Orlickich między Dusznikami-Zdrój a Zieleńcem, w dolinach m.in. Białego i Wapiennego Potoku, na Koziej 

Hali oraz na zboczu doliny Klikawy koło Miejskiego Lasku w zachodniej części terenu. Charakteryzują się drzewostanem liściastym z dominacją jawora i 

domieszką innych gatunków (wiąz górski, buk, jesion) oraz ziołoroślowym runem, w którym dominuje miesiącznica trwała Lunaria rediviva i występują 

poza tym: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, lilia złotogłów Lilium martagon, szczyr trwały Mercurialis perennis, czerniec gronkowy 

Actaea spicata, zerwa kłosowa Phyteuma spicatum, kopytnik pospolity Asarum europaeum, dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, paprotnik 

kolczysty Polystichum aculeatum, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere i pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Wyjątkowo dobrą kondycję i znaczący 

udział w drzewostanach jaworzyn i żyznych buczyn w obszarze, w porównaniu z obszarami sąsiednimi, mają wiązy górskie. Płaty siedliska skupiają się 

głównie w kompleksie leśnym między Dusznikami-Zdrój a Zieleńcem. Dalszych badań wymaga występowanie w obszarze jaworzyno-buczyn 

ziołoroślowych z gatunkami górskimi w runie Aceri-Fagetum (siedlisko 9140). We wcześniejszej wersji SDF siedlisko 9140 było podane z obszaru, jednak 

później usunięto je z adnotacją „nie występuje w regionie kontynentalnym”. W kilku miejscach w najwyższych położeniach obszaru stwierdzono płaty 

siedlisk zbliżone do ziołoroślowych buczyn Aceri-Fagetum (Zieleniec – Świerkosz 2003, Graniczna), ich jednoznaczna klasyfikacja do siedliska 9140 

wymaga jednak podjęcia specjalnych badań terenowych, charakterystyki fitosocjologicznej i porównania z analogicznymi płatami z Karpat. W niniejszym 

Planie płaty te zaliczono do typu siedliska 9130. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Siedlisko poddane szczegółowemu i ogólnemu monitoringowi w latach 2006-2008 na terenie całej 

Polski. Na 71% badanych stanowisk jego stan oceniono jako właściwy (FV), na 20% jako niezadowalający (U1), zaś na 9% jako zły (U2). W Polsce, 

zgodnie z wynikami raportu na potrzeby Art. 17 Dyrektywy Siedliskowej stan siedliska oceniono ogólnie na U1. 

Ranga w obszarze: Istotna. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako doskonały (A), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą obniżono do dobrej (B). Stan zachowania jest niezadowalający (U1), głównie z powodu zniekształcenia drzewostanu zwiększonym 

udziałem świerka. Niektóre płaty cechują się drzewostanem w młodym wieku (np. Graniczna) i pochodzą z naturalnej regeneracji. Siedlisko wymaga 

dalszych badań nad rozmieszczeniem w obszarze, możliwe jest znalezienie dalszych płatów jaworzyn, jednak już obecny stopień rozpoznania siedliska 

pozwala określić jego ogólny stan zachowania w obszarze. Całość powierzchni siedliska w obszarze znajduje się na terenie administrowanym przez 

Nadleśnictwo Zdroje. 

Zagrożenia: Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji tego siedliska są zabiegi gospodarki leśnej niezgodne ze specyfiką siedliska: odnowienie 

dużymi powierzchniami zrębowymi ułatwia wnikanie gatunków obcych i niepożądanych w runo buczyn. 

 

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

Krótka charakterystyka: Siedlisko priorytetowe. Występuje w rozproszeniu w dolinach potoków na całym obszarze w postaci pasów podgórskiego łęgu 

jesionowego Carici remotae-Fraxinetum (podtyp 91E0-5). Drzewostan budują głównie klon jawor Acer pseudoplatanus i / lub jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior, a w płatach zdegenerowanych również olcha czarna Alnus glutinosa (pochodząca prawie wyłącznie z nasadzeń), niekiedy regeneruje naturalnie 

olsza szara Alnus incana – naturalny składnik olszynek nadrzecznych Alnetum incanae na terenach górskich (kilka płatów w dolinie Bystrzycy 

Dusznickiej). Największe wystąpienia siedliska znajdują się na wschodnich zboczach głównego grzbietu Gór Orlickich między Dusznikami-Zdrój a 

Zieleńcem, szczególnie w dolinach Białego i Wapiennego Potoku. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 15 stanowiskach siedliska 

zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za 

niezadowalający (U1) – 53,33%. Na pięciu monitorowanych stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 33,33%, a tylko na dwóch jako 

właściwy (FV) – 13,33%. 

Ranga w obszarze: Istotna. 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania siedliska oceniono jako dobry (B), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą utrzymano. Stan ochrony siedliska jest ogólnie niezadowalający (U1). Poszczególne płaty zachowane są w różnym stanie, od doskonale 

zachowanych (FV) łęgów przypotokowych z drzewostanem czysto jaworowo-jesionowym w kompleksach lasów liściastych, poprzez zdegenerowane 

udziałem olszy czarnej (pochodzącej z nasadzeń lub rzadziej regenerującej naturalnie) lub z udziałem gatunków obcych tj. niecierpki Impatiens spp.(U1), 

aż do wąskich pasów olch czarnych przy samym korycie potoku w obrębie wsi (U2). W obszarze może występować jeszcze prawdopodobnie kilka 

niezinwentaryzowanych płatów łęgów, wymaga to dalszych badań. Większość powierzchni siedliska w obszarze znajduje się na terenie administrowanym 

przez Nadleśnictwo Zdroje. 
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Główne zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze: Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji siedliska jest niezgodne ze specyfiką siedliska 

prowadzenie zabiegów gospodarki leśnej (sadzenie olchy czarnej na siedliskach łęgów górskich, np. w dolinie Bystrzycy Dusznickiej) oraz lokalne 

zniszczenia siedliska na skutek remontu dróg biegnących dolinami potoków. 
 

Siedliska przyrodnicze wyłączone z przedmiotów ochrony w obszarze: 

6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). Siedlisko występuje w formie niepriorytetowej, w płatach brak istotnych stanowisk storczyków. 

Występuje tylko na jednym stanowisku i na niewielkiej powierzchni na Miejskiej Górze w Dusznikach-Zdroju. Wystąpienia w obszarze są nieistotne 

(reprezentatywność D, niewielka powierzchnia, niewłaściwy stan zachowania) dla zachowania jego zasobów w skali regionalnej, stąd siedlisko nie zostało 

uznane jako przedmiot ochrony. 

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Siedlisko wymienione w SDF, jednak nie występuje w obszarze. 

W wyniku szczegółowej inwentaryzacji łąk w obszarze podczas prac terenowych nad planem, wszystkie płaty wcześniej zaliczane do siedliska 6510 

zaklasyfikowano do typu siedliska 6520 (łąki górskie konietlicowe). Jest to więc tylko zmiana klasyfikacji danego płatu do innego, pokrewnego typu 

siedliska przyrodniczego, konkretne płaty nadal są łąkowym siedliskiem przyrodniczym. Zmiana dotyczyła kilku płatów łąk w najniższych położeniach 

obszaru w kontakcie z piętrem pogórza, o składzie florystycznym przejściowym pomiędzy łąkami ze związków Arrhenatherion elatioris i Polygono-

Trisetion flavescentis. 

7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea). Płaty tego siedliska występują w obszarze Góry 

Orlickie na małych powierzchniach i z nietypową reprezentatywnością (D). Wystąpienia w obszarze nie są istotne dla zachowania regionalnych i 

krajowych zasobów tego siedliska, stąd siedlisko nie zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 

7220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati. Siedlisko jest podane w dotychczasowym SDF, jednak nie występuje w obszarze 

Góry Orlickie. W trakcie prac nad planem mimo poszukiwań występowanie tego typu siedliska nie zostało potwierdzone w obszarze. Brak jest również w 

obszarze uwarunkowań przyrodniczych umożliwiających jego występowanie, tj. petryfikujących źródeł z utworami tufowymi. Jego podanie było 

wynikiem błędu naukowego – błędnej interpretacji typu siedliska podczas inwentaryzacji siedlisk przy tworzeniu pierwszej wersji SDF obszaru w 2007 

roku. Typ siedliska należy usunąć z przedmiotów ochrony. 

8220 ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. Od czasu tworzenia pierwszego SDF dla obszaru znacznie lepiej 

rozpoznano zasoby siedliska w obszarze (rozmieszczenie, powierzchnia, stan zachowania). Budowa geologiczna Gór Orlickich powoduje, że znacznie 

częstsze bardziej reprezentatywne są wychodnie skał zasadowych (8210) niż krzemianowych. Siedlisko to zajmuje małe powierzchnie (łącznie <0,5 ha), 

wykształcone jest nietypowo lub w postaci faz inicjalnych rozwoju roślinności mszysto-paprociowej na wychodniach skał kwaśnych. Jego wystąpienia w 

obszarze nie są istotne dla zachowania regionalnych i krajowych zasobów. W związku z tym nie zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 

8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania. W obszarze występuje tylko jedna jaskinia Złota Sztolnia na wschodnich zboczach Orlicy, mająca genezę 

krasową, w przeszłości silnie przekształcona antropogenicznie (wydobycie), a obecnie znacznie skrócona w wyniku naturalnych procesów, w 2013 roku 

wejście do jaskini zostało zasypane na skutek naturalnych ruchów osuwiskowych. Nie jest istotna w skali regionu i kraju. Siedlisko nie zostało 

zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 
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9410 górskie bory świerkowe (Piceion abietis: część – zbiorowiska górskie). Siedlisko występuje na niewielkich powierzchniach (łącznie <1 ha) na 

głównym grzbiecie Gór Orlickich. Ze względu na przejściowość między piętrami regla dolnego i górnego tylko w nietypowej postaci i dodatkowo bardzo 

silnie zmienionej antropogenicznie gospodarką leśną (kultury świerkowe) oraz zniszczone klęskami ekologicznymi drzewostanów (reprezentatywność D). 

Wzajemne relacje między siedliskiem 9410 a znaturalizowanymi nasadzeniami świerka wymagają dalszych badań, na obecnym jednak etapie nie można 

jednoznacznie stwierdzić obecności siedliska 9410 w obszarze. 

Dokumentacja fotograficzna – załącznik 16.  

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

4094 Goryczuszka czeska Gentianella bohemica Skalický 

Krótka charakterystyka: Priorytetowy gatunek z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, kluczowy dla obszaru. Uważany za endemit Masywu Czeskiego, 

w Polsce występuje na północno-wschodnich krańcach swojego zasięgu. W Polsce obecnie znane są 4 aktualne stanowiska, z czego 1 w obszarze sieci 

Natura 2000 „Góry Orlickie”, przy czym w obszarze występuje około największa znana populacja krajowa (około 80% całkowitej populacji krajowej – 

ocena populacji A). Gatunek występuje w wyrobisku starego łomu wapienia koło Zieleńca, siedliskiem jest inicjalna murawa nawiązująca do muraw 

bliźniczkowych ze związku Violion caninae (siedlisko przyrodnicze 6230). 

Ranga w obszarze: Bardzo istotna, gatunek kluczowy dla obszaru, gdyż występuje w nim największa znana populacja krajowa (ocena populacji A). 

Stan zachowania w obszarze: W poprzedniej dokumentacji SDF stan zachowania gatunku oceniono jako dobry (B), po weryfikacji w trakcie prac nad 

planem ocenę tą utrzymano. Stopień zachowania siedliska jest niewłaściwy (U1), a stan populacji gatunku jest właściwy (FV). Stan zachowania w 

obszarze jest niewłaściwy – niezadowalający (U1), populacja jest liczna, jednak silnie zachodzi w siedlisku ekspansja trzcinnika piaskowego 

Calamagrostis epigejos oraz rozwój nalotu świerkowego obsiewającego się z pobliskiej ściany lasu. Od 2009 populacja objęta jest corocznym 

monitoringiem liczebności, a od 2010 również parametrów biometrycznych (M. Smoczyk). Stopień rozpoznania sytuacji gatunku jest dobry. 

Zagrożenia: ekspansja trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos w areale populacji goryczuszki oraz rozwój nalotu świerkowego powodującego 

ocienienie osobników. Wymagane są zabiegi ochrony czynnej w celu przywrócenia właściwego stanu siedliska gatunku (wycinka nalotu, usuwanie 

mechaniczne trzcinnika). Jest to roślina dwuletnia, dla której jak wskazują wyniki badań, charakterystyczne są duże wahania liczebności w 

poszczególnych sezonach wegetacyjnych, co z kolei powoduje niekorzystne efekty dla różnorodności genetycznej (np. efekty bottleneck). 

Dokumentacja fotograficzna – załącznik 16.  

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
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Grupa systematyczna: Ssaki - nietoperze Chiroptera 

 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

Status ochronny: Status ochronny IUCN: NT – gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożenia (IUCN 2011.2). Status ochronny według Polskiej 

czerwonej księgi zwierząt: NT (Głowaciński 2001). Status ochronny według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce: NT 

(Głowaciński 2002). Gatunek chroniony według: Dyrektywy 92/43/EWG (Załącznik II i IV) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych dzikiej 

fauny i flory, Konwencji Bońskiej (Załącznik II) o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, Konwencji Berneńskiej (Załącznik II) o 

ochronie dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk, Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (art. 49 i 52). 

Krótka charakterystyka: Nocek Bechsteina jest gatunkiem ciepłolubnym i leśnym, zajmującym kryjówki głównie w dziuplach drzew. Zasiedla 

lasy liściaste, parki, rzadziej lasy iglaste, gdzie żeruje w odległości do kilometra od swojej kryjówki. Samice tworzą kolonie rozrodcze liczące 

przeważnie od 15 do 40 osobników. Samce prowadzą samotny tryb życia. Nocki Bechsteina zimą występują pojedynczo lub po kilka osobników 

nie tworząc większych skupień. Hibernują w jaskiniach, sztolniach, fortyfikacjach i dziuplach drzew. Gatunek ten zaliczany jest do skrajnie 

osiadłych, nie odbywa dalekich wędrówek. Najdłuższy znany przelot wynosi 59 km. Przez Polskę przebiega północno-wschodnia granica 

zasięgu nocka Bechsteina, wytycza ją linia: Cedyński Park Krajobrazowy, Wysoka, Poznań, Konewka, Puszcza Kozienicka, Lasy Sobiborskie. 

Na terenie Dolnego Śląska gatunek stwierdzany jest stosunkowo rzadko, najczęściej w zimowiskach, w których obserwowane są pojedyncze 

osobniki. Metody akustycznej identyfikacji gatunków pozwalają na coraz częstsze wykrywanie tego gatunku na żerowiskach. Duże miejsca 

rojenia, w których wielkość populacji szacuje się na kilkadziesiąt do kilkuset osobników to sztolnia w Skałkach Stoleckich oraz zimowiska w 

Masywie Śnieżnika (przede wszystkich jaskinie w rezerwacie Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie). 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Stan populacji dla większości stanowisk oceniono, jako właściwy (FV). Natomiast stan 

siedliska, jako nieodpowiedni, co powoduje, że ogólny stan zachowania gatunku jest niewłaściwy (ocena U1) lub zły (ocena U2) (Ciechanowski 

2012). 

Ranga w obszarze: Niestotna - D. 

Stan zachowania w obszarze: Odnośnie siedlisk, stwierdzono stosunkowo niski udział drzewostanów liściastych oraz małą liczbę zbiorników 

wodnych. Odnośnie stanu populacji - stwierdzono rozród gatunku na terenie Obszaru (odłowiono karmiącą samicę). 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze: Podstawowymi zagrożeniami dla gatunku w Obszarze może być redukcja leśnych 

żerowisk i schronień w dziuplach drzew poprzez przekształcenie struktury krajobrazu (tworzenie nowych tras narciarskich i ośrodków 

rekreacyjno-wypoczynkowych) oraz zanieczyszczanie siedlisk wykorzystywanych przez gatunek. Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku może 

być niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegająca na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i 

dziuplastych drzew (B02.04) w okresie rozrodu nietoperzy. Wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni leśnych 

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

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

ważną funkcję jako liniowe elementy krajobrazu, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze.  
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1324 Nocek duży Myotis myotis  

Status ochronny: Status ochronny IUCN: LC – gatunek najmniejszej troski (IUCN 2011.2).Gatunek chroniony według: Dyrektywy 92/43/EWG 

(załącznik II i IV) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych dzikiej fauny i flory, Konwencji Bońskiej (załącznik II) o ochronie wędrownych 

gatunków dzikich zwierząt, Konwencji Berneńskiej (załącznik II) o ochronie dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk, Ustawy o ochronie przyrody 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. (art. 49 i 52).  

Krótka charakterystyka ekologiczna: Jest to jeden z trzech największych polskich gatunków nietoperzy. Występuje na terenach zalesionych, z 

reguły na nizinach i wyżynach. Jego schronieniami letnimi są strychy budynków, rzadziej jaskinie i sztolnie. Na zimowiska wybiera jaskinie, 

sztolnie i tunele. Kolonie rozrodcze mogą liczyć do 2-3 tysięcy osobników. Samce żyją samotnie. Nocki duże latają z reguły nisko przy 

obrzeżach lasów, parków i sadów, gdzie polują głównie na ćmy i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Ich żerowiska oddalone są od kryjówek 

od 1,5 do 25 km. Nocek duży zaliczany jest do nietoperzy, które odbywają krótkodystansowe wędrówki od 50 do 200 km (najdłuższy 

stwierdzony przelot wynosi 390 km) (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Nocek duży w Polsce wykazuje zwarty zasięg geograficzny. 

Występuje w południowej, częściowo w zachodniej i centralnej części kraju, oprócz rejonów północno-wschodnich. Obecność pojedynczych 

osobników stwierdzono na Podlasiu i wschodnim Mazowszu. Jest to gatunek stosunkowo często występujący na terenie Dolnego Śląska, 

najczęściej w zgrupowaniach od kilku do ponad tysiąca osobników. Najwięcej jego stanowisk odnotowano na terenach podgórskich. W 

większym rozproszeniu występuje na Nizinie Śląskiej. Największymi znanymi koloniami rozrodczymi są: kolonia we Wleniu, kolonia w 

Konradowie k/ Lądka Zdrój, kolonia w Rościszowie w Górach Sowich, kolonie w Sulistrowiczkach, Parowej i Jaszkowej Górnej. Największymi 

zimowiskami tego gatunku są jaskinie góry Połom, jaskinie i sztolnie Masywu Śnieżnika oraz sztolnie Gór Sowich.  

Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania nocka dużego w większości siedlisk, w przypadku zimowisk 

określa się, jako zadowalający (FV). Stan zachowania w stanowiskach letnich jest niewłaściwy (stan niezadowalający lub zły) (Kepel 2010). 

Ogólny stan zachowania w regionie kontynentalnym jest niewłaściwy (U1). 

Ranga w obszarze: Istotna. 

Stan zachowania w obszarze: Stan zachowania zimowej populacji gatunku jest zły (U2) z uwagi na zasypanie się otworu wlotowego, jedynego 

znanego w obszarze zimowiska, jakim jest Złota Sztolnia. Stan zachowania letniej populacji gatunku w Obszarze jest trudny do oceny ze 

względu na brak kolonii rozrodczych tego gatunku w Obszarze, chociaż podczas odłowów w sieci odłowiono karmiącą samicę. Odnaleziono 

dwa nowe schronienia dzienne nocków dużych (kościół Jana Nepomucena w Lewinie Kłodzkim, stodoła przy domu nr 1 w Jerzykowicach 

Małych), gdzie obserwowano pojedyncze osobniki. Podczas badań terenowych przy użyciu detektorów w 5 nowych rejonach zarejestrowano 

pojedyncze przeloty gatunku. W przyszłości należy uzupełnić dane o nocku dużym w Obszarze.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze: Wlot do jedynego znanego zimowego stanowisko gatunku w Obszarze (Złota 

Sztolnia) został całkowicie zasypany, przez co zimowisko to nie może być wykorzystywane przez nocki duże. Zagrożeniem dla gatunku w 

obszarze może być redukcja leśnych żerowisk poprzez przekształcenie struktury krajobrazu wskutek (tworzenie nowych tras narciarskich i 

ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych) oraz zanieczyszczanie siedlisk wykorzystywanych przez gatunek. Potencjalne zagrożenie stanowi 
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niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i 

dziuplastych drzew (B02.04). Wymienione powyżej działania związane z gospodarką leśną będą wpływać na zmniejszenie i jakość bazy 

pokarmowej nocka dużego oraz będą powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a 

stosowanie pestycydów może wpłynąć na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele. Potencjalnym zagrożeniem mogą 

być także plany wycinki śródpolnych zadrzewień, szpalerów drzew i krzewów, pełniących ważną funkcję, jako liniowe elementy krajobrazu, 

wzdłuż których przemieszczają się nietoperze. Zniszczenie tych tras przelotów może wpłynąć na pogorszenie kondycji lub zmniejszenie 

liczebności populacji nocka dużego w obszarze.  

 

Grupa systematyczna: Owady – motyle Lepidoptera 

6179 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

 Status ochronny. Gatunek chroniony - ścisła ochrona gatunkowa, Zał. II i IV Dyrektywy Siedliskowej, Zał. II Dyrektywy Berneńskiej, 

Czerwona Lista. 

 Charakterystyka. Gatunek zachodniopalearktyczny, w Polsce występujący w jej południowej części (w tym na Dolnym Śląsku); w 

Sudetach stanowiska spotykane są do wysokości 750-800 m, na górskich łąkach. Nieduży motyl o rozpiętości skrzydeł 34-37 mm (długości 

skrzydła przedniego - 17-18 cm). Wierzch skrzydeł samca - ciemnoniebieski z szeroką czarną obwódką i rzędem plamek na skrzydłach, spód 

skrzydeł - ciemnobrązowy. Samica ma skrzydła ciemnobrązowe, niekiedy z niebieskim nalotem przy nasadzie. Jaja tego gatunku są białe, 

spłaszczone z licznymi jamkami na zewnętrznej powłoce. Gąsienice początkowo są spłaszczone, różowoczerwone, w końcowym stadium 

rozwoju jaśnieją. Po bokach larwy, na każdym segmencie występuje po kilka sztuk (4-10) szczelin. Pomimo krótkiego życia motyla (2-3 dni) 

okres lotu gatunku jest wydłużony (lipiec i sierpień; szczyt pojawiania się przypada na przełom tych miesięcy). W dogodnych warunkach 

populacja tego gatunku osiągać może znaczne zagęszczenie (1 tys. dorosłych osobników/ha). Modraszek nausitous jest monofagiem związanym 

z krwiościągiem lekarskim Sanguisorba officinalis. Jest gatunkiem higrofilnym związanym najczęściej z łąkami trzęslicowymi Molinion, 

niekiedy występuje też na łąkach suchszych Arrenaterion oraz zbiorowiskach ziołoroślowych Filipendulogeranietum. Warunkiem jest obecność 

odpowiedniej ilości roślinności żywicielskiej oraz mrówek gospodarzy. 

Stan zachowania w obszarze. Odnośnie populacji stan zachowania ocenia się na niewłaściwy (U1) natomiast stan siedlisk generalnie na 

właściwy (FV) 

Ranga w obszarze - istotna. Ziemia Kłodzka, w tym region Gór Orlickich, stanowi jeden z ważniejszych obszarów występowania gatunku. 

Wynika to z obecności licznych łąk z krwiościągiem lekarskim, których poszczególne płaty położone są w niedalekiej odległości od siebie. 

Zagrożenia. zaniechanie ekstensywnego użytkowania rolniczego łąk lub zbyt intensywne użytkowanie (zwiększona częstotliwość koszenia, 

intensywny wypas, nawożenie). 
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6177 Modraszek teleius Phengaris teleius  

 Charakterystyka gatunku i status ochronny. Modraszek teleius występuje w południowej połowie terytorium Polski, w tym na Dolnym 

Śląsku; w Sudetach spotykany do wysokości 550-600 m n.p.m.  

Gatunek z rzędu Lepidopteria, rodziny modraszkowatych Lycaenitade, chroniony: ścisła ochrona gatunkowa, czerwona lista motyli Europy, 

Zał. II i IV Dyrektywy Siedliskowej, Zał. II Dyrektywy Berneńskiej. Nieduży motyl o rozpiętości 32-36 mm (długość skrzydła przedniego 17-19 

mm). Wierzch skrzydeł - niebieski z czarnymi szerokimi obwódkami i rzędami plamek, u samic - wyraźniejsze. Jaja są białawe, spłaszczone, 

gęsto pokryte jamkami na zewnętrznej powłoce. Gąsienice w początkowym stadium są spłaszczone i różowo-czerwone natomiast w stadium 

ostatnim - białawe i beczkowate ze szczelinami po bokach na każdym segmencie larwy. Poczwarki są pomarańczowobeżowe, matowe. 

Modraszki teleius pojawiają się od końca czerwca do początku września (szczyt pojawienia się - przełom lipca i sierpnia); średnia długość życia 

motyla wynosi do kilku dni. Tryb życia osiadły, z niewielką zdolnością dyspersji. Jedyną rośliną żywicielską jest krwiościąg lekarski 

Sanguisorba officinalis. 

Modraszek teleius jest gatunkiem hydrofilnym związanym głównie z łąkami trzęslicowymi Molinion. Spotykany jest także na łąkach 

suchszych Arrhenaterion oraz w zbiorowiskach ziołoroślowych Filipendulo-geranietum jeśli występuje tam roślina żywicielska oraz mrówki 

gospodarze. 

Stan zachowania w obszarze. Odnośnie populacji stan zachowania ocenia się na niewłaściwy (U1) natomiast stan siedliska na właściwy (FV) 

Ranga w obszarze - istotna. Ziemia Kłodzka, w tym region Gór Orlickich, stanowi jeden z ważniejszych obszarów występowania gatunku. 

Wynika to z obecności licznych łąk z krwiościągiem lekarskim, których poszczególne płaty położone są w niedalekiej odległości od siebie. 

 

 

Zagrożenia: zaniechanie ekstensywnego użytkowania rolniczego łąk lub zbyt intensywne użytkowanie (zwiększona częstotliwość koszenia, 

intensywny wypas, nawożenia). 

 

 

Grupa systematyczna - Ryby 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

 Charakterystyka; status ochronny. Gatunek występujący w całej Polsce, zagrożony w skali europejskiej, objęty ścisłą ochroną gatunkową; 

II i IV Zał. Dyrektywy Siedliskowej, Polska Czerwona Księga Zwierząt (kat. NT). Mała ryba o długości 10-15 (18) cm, ciało krępe, lekko 

grzbietowo-brzusznie spłaszczone, pozbawione łusek. Głowa szeroka, duża z obszernym otworem gębowym i wysoko osadzonymi oczami. 

Ubarwienie uzależnione od środowiska - zmienne. Posiada dwie płetwy grzbietowe i szerokie płetwy piersiowe. Z powodu szczątkowego 



68 

pęcherza pławnego ryba porusza się skokami. Żeruje o zmierzchu bezkręgowcami żywiąc się owadami i skorupiakami, które wybiera ze szczelin 

między kamieniami. Tarło odbywa się w kwietniu i maju. Jaja są względnie duże (do 2 mm), które strzeże samiec. Wylęg następuje po 3 

tygodniach. Głowacz białopłetwy żyje w rwących potokach z czystą i dobrze natlenioną wodą lub w rzekach i jeziorach z kamiennym lub 

żwirowo-kamiennym dnem prowadząc przydenny tryb życia. 

Stan zachowania i ranga w obszarze: Gatunek występuje tylko w dolnym biegu cieków. Pomimo dobrego stanu zachowania siedlisk (FV) i 

zagęszczenia populacji przekraczającego 0,01 osobnika /m
2
, udział jego liczebności nie przekracza 0,1% populacji krajowej. W związku z tym 

uznano za zasadne zweryfikowanie oceny reprezentatywności gatunku do "D" (populacja nieistotna). 

Zagrożenia: zanieczyszczenie wód; eutrofizacja środowiska wodnego. 

 

Dokumentacja fotograficzna – załącznik 16.  
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Oceny stanu wszystkich typów siedlisk przyrodniczych dokonano według metodyki monitoringu opracowanych przez GIOŚ na podstawie badań 

terenowych wykonanych głównie w latach 2010-2012. Dla badanych w terenie płatów siedlisk przyrodniczych nie określano szczegółowo 

wszystkich wskaźników struktury i funkcji, a jedynie wskaźniki kardynalne (zgodne z wytycznymi monitoringu GIOŚ dla danego typu siedliska 

przyrodniczego) oraz na ich podstawie parametry stanu i ocenę ogólną. Dla kwaśnych i żyznych buczyn brak jest jak dotąd opracowanej 

metodyki monitoringu GIOŚ, stąd dla siedlisk tych przyjęto następujące wskaźniki kardynalne struktury i funkcji: gatunki charakterystyczne, 

martwe drewno (łączne zasoby), inwazyjne gatunki obce, struktura drzewostanu (dla zwiększenia porównywalności takie same wskaźniki 

przyjęto w innych PZO wykonywanych dotychczas na terenie Dolnego Śląska, gdzie siedliska te były przedmiotami ochrony). Dla ziołorośli 

(6430) z powyższego powodu przyjęto następujące wskaźniki kardynalne struktury i funkcji: gatunki charakterystyczne, gatunki dominujące, 

obce gatunki inwazyjne. 

 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

1.  Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion – 

płaty bogate 

florystycznie) 

6230 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Mezofilna do suchej 

murawa bliźniczkowa 

na stromym zboczu, 

nieużytkowana 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Wypas owiec z 

pobliskiego 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 gospodarstwa, lekki 

nalot krzewów i 

podrostu drzew 
Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Prace ziemne na stoku i 

rynna snowboardowa, 

sporo Lupinus 

polyphyllus 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U2 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Murawa z Lycopodium 

clavatum 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy  XX U1 U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

ochrony 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Sucha murawa ze 

związku Violion 

caninae na skarpie 

przydrożnej, lekki nalot, 

nieużytkowana 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Wypas, koszenie, rolnik 

Ferenc z Jerzykowic 

Małych, Lilium 

bulbiferum 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2.  Ziołorośla 

górskie 

Adenostylion 

alliariae i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Convolvuletalia 

6430 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 FV Petasitetum albi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 



72 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

sepium 2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Ziołorośle Senecio 

hercynicus, Aconitum 

plicatum, Veratrum 

lobelianum przy pasie 

dawnej drogi granicznej 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Petasitetum hybridi z 

Impatiens glandulifera 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Petasitetum hybridi w 

dolince cieku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Petasitetum hybridi z 

gatunkami górskimi i 

niewielkim udziałem 

Impatiens glandulifera 

oraz nitrofitami 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Petasitetum hybridi 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

7 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Petasitetum hybridi nad 

potokiem Klikawa 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

8 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Fragmentarycznie 

wykształcone 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

9 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Petasitetum hybridi 

przy drodze do 

Jamrozowej Polany Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

10 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Petasitetum hybridi, 

niewielka ilość 

Epilobium ciliatum i 

Impatiens glandulifera 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

11 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV FV Dolina Młynówki, 

głównie Petasitetum 

hybridi, znacznie 

rzadziej Petasitetum 

albi; stanowisko 

Młynówka koło 

Zieleńca monitoringu 

GIOŚ siedliska 6430 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

12 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Petasitetum hybridi w 

antropogenicznym 

obniżeniu terenu Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

13 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV U1 

 

Petasitetum hybridi nad 

Bystrzycą Dusznicką, 

częściowo stanowisko 

Bystrzyca Dusznicka 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6430 z 2011 

roku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

14 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV U1 Petasitetum hybridi nad 

Bystrzycą Dusznicką, 

częściowo stanowisko 

Bystrzyca Dusznicka 

monitoringu GIOŚ 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne U1 FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 siedliska 6430 z 2011 

roku 

15 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV U1 Petasitetum hybridi nad 

Bystrzycą Dusznicką u 

ujścia Białego Potoku, 

częściowo stanowisko 

Bystrzyca Dusznicka 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6430 z 2011 

roku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne U1 FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

16 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV U1 Petasitetum hybridi na 

terasie zalewowej 

Bystrzycy Dusznickiej 

koło stacji filtrów, 

częściowo stanowisko 

Bystrzyca Dusznicka 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6430 z 2011 

roku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

17 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Petasitetum hybridi 

przy szosie w Kotle, z 

Rosa pendulina Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

18 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Ziołorośle z Aruncus 

sylvestris i Rosa 

pendulina Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

19 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Ziołorośle z Aruncus 

sylvestris, częściowo w 

obszarze Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

 Gatunki dominujące XX U1 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

20 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Ziołorośle z Aruncus 

sylvestris na brzegu lasu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

21 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Petasitetum hybridi w 

dolince cieku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

22 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Ziołorośle z Aruncus 

sylvestris w starym 

wapienniku, mało 

Impatiens parviflora, 

obok stacja paliw 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

23 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Petasitetum hybridi nad 

potokiem Jastrzębnik z 

Impatiens glandulifera, 

Lysimachia punctata 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

24 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Petasitetum hybridi z 

Petasites albus, 

Anthriscus nitida i 

Heracleum 

mantegazzianum 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

25 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Ziołorośla górskie na 

brzegu lasu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

26 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Ziołorośle z gatunkami 

górskimi ocienione 

luźnym zadrzewieniem 

miedzowym 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

27 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX U1 Petasitetum hybridi nad 

potokiem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

 Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

28 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U1 U1 Stanowisko Kozia Hala 

monitoringu siedliska 

6430, Arunco-

Doronicetum austriaci 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV U1 

 Obce gatunki inwazyjne FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

29 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV U1 Brzeg zarośli liściastych 

koło nowego hotelu, 

stanowisko Zieleniec 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6430 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

30 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV FV Athyrietum alpestris, 

stanowisko Orlica 

monitoringu siedliska 

6430 w 2011 roku 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 FV FV 

31 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV FV Ziołorośla górskie, 

Petasitetum albi, 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV stanowisko Pod Orlicą 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6430 w 2011 

roku 

Gatunki dominujące FV FV 

 Obce gatunki inwazyjne FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 FV FV 

3.  Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono-

Trisetion 

6520 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 U1 Zarastanie, Lupinus 

polyphyllus 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV U1 Kompleks łąk 

konietlicowych w 

większości w dobrym 

stanie, miejscami 

nieużytkowane i nalot 

oraz nitrofity, 

kamieniołom 

wyłączono, stanowisko 

Graniczna w 

monitoringu siedliska 

6520 dla GIOŚ w 2009 

roku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

U1 U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

U1 FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Część to trasy zjazdowe 

byłego wyciągu 



80 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Zarastające i 

nieużytkowane 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Łąki pod wyciągiem na 

Przyjacielskiej Kopie, 

storczyki, trochę 

Lupinus polyphyllus 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy  XX FV 



81 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

ochrony 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Zarastanie, budowa 

domu jednorodzinnego 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

7 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV FV Nartorama, stanowisko 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6520 Zieleniec 

(2009) 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

FV FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

U1 FV 

Perspektywy 

ochrony 

 FV FV 

8 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Pod wyciągami 

narciarskimi w Zieleńcu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 



82 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

9 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U2 U2 Podgórze, zarastająca 

od góry łąka nalotem, 

niekoszone Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

10 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Częściowo wypas koni, 

koszone, miejscami 

trochę nitrofitów i 

łubinu 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

11 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Zarastające od strony 

lasu silny nalot 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu XX U2 



83 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

drzew 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

12 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Koszone, miejscami 

wilgotne 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

13 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U1 U1 Zarastające nalotem i 

nieużytkowane, 

stanowisko Wapienniki 

monitoringu GIOŚ, 

przejściowe między 

6510 i 6520 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

U1 U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 

14 Powierzchnia  XX U1 U1 Duży kompleks łąk, 



84 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

siedliska różny stan U2-FV, 

większość koszona, 

część zarastająca 

nalotem, część uboga 

gatunkowo i 

przejściowa do 6230 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

15 Powierzchnia 

siedliska 

 U2 U1 U2 Zarastająca nalotem 

łąka, stanowisko Zimne 

Wody monitoringu 

GIOŚ 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

U2 U2 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

U2 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U2 U2 

16 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Jawornica, duży 

kompleks koszonych 

łąk w dobrym stanie Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 



85 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

17 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Mały fragment płatu 

jest z nalotem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

18 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Duży kompleks łąk 

użytkowanych, 

niewielka część 

nieużytkowana i 

zarastająca 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

19 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Duży kompleks 

nieużytkowanych łąk, 

zarastających nalotem i 

nitrofitami 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin XX XX 



86 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

zielnych 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

20 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zieleniec, narciarska 

trasa zjazdowa w zimie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

21 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zieleniec, ziołoroślowa 

łąka 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

22 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Esplanada, duży 

kompleks łąk, 

częściowo Struktura i Gatunki charakterystyczne XX FV 



87 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

funkcje Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV użytkowanych, 

zagrożenie zabudową, 

w kompleksie z 6230 w 

E części 
Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

23 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Część zarastająca 

nalotem i 

nieużytkowana, w 

kompleksie z 6230 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

24 Powierzchnia 

siedliska 

 U2 U1 U2 Porzucona łąka koło 

DW Korund z łubinem 

trwałym, początek 

nalotu, stanowisko 

Wapienniki 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6520 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

U1 U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

U2 U2 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

U1 FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U2 U2 



88 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

25 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Miejska Góra, 

kompleks łąk 

częściowo 

użytkowanych i 

koszonych, część 

powierzchni zarasta na 

skute nieużytkowania 

nalotem krzewów i 

drzew, nitrofity 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

26 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Duży kompleks łąk, 

miejscami 

zarastających nalotem i 

nieużytkowanych, 

Lupinus polyphyllus 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV  

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1  

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1  

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV  

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1  

27 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Koło Leśniczówki w 

dolinie Młynówki, 

miejscami wilgotniejsze 

siedlisko 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 



89 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

28 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Kocioł, uboga 

gatunkowo łąka 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

29 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Koszone, rolnik Ferenc 

z Jerzykowic Małych 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

30 Powierzchnia 

siedliska 

 FV FV U1 Koszone i częściowo 

wypasane łąki, 



90 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV FV stanowisko Wapienniki 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 6520, Lupinus 

polyphyllus 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

FV FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

FV U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 FV FV 

31 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Dość intensywny 

wypas koni i inne 

rzeczy z nim związane - 

rancho Ponderoza 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

32 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Nalot krzewów i 

podrostu drzew, 

niekoszone w N części, 

koszone w S części, 

nitrofity 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX U1 

Perspektywy  XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

ochrony 

33 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Miejscami zarastanie i 

nieużytkowane, część 

wypas koni, N część 

płatu lekko wilgotna i 

nitrofity 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

34 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Pańska Góra, płat łąki 

wyznaczony na 

podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX XX 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 

XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

4.  Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

7230 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Zieleniec, Sphagno 

warnstorfii-

Tomentypnion nitentis 

na małej polanie 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

mechowisk Stopień uwodnienia XX FV 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 

XX FV 

Zakres pH XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zieleniec, Sphagno 

warnstorfii-

Tomentypnion nitentis Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 

XX FV 

Zakres pH XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Zimne Wody, Sphagno 

warnstorfii-

Tomentypnion nitentis Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 

XX FV 

Zakres pH XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zieleniec, zbiorowisko 

Campylium stellatum-

Eriophorum latifolium Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 

XX U1 

Zakres pH XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Podgórze, młaka 

wzdłuż drobnego cieku 

w obszarze 

źródliskowym 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 

XX U1 

Zakres pH XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Dolina Młynówki, mała 

powierzchnia, 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 zbiorowisko kadłubowe 

ze związku Caricion 

davallianae 
Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 

XX FV 

Stopień uwodnienia XX U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 

XX U2 

Zakres pH XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

5.  Wapienne 

ściany skalne ze 

zbiorowiskami 

Potentilletalia 

caulescentis 

8210 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV FV Wychodnia skalna w 

zadrzewieniu, 

Encalypta streptocarpa, 

Tortella tortuosa, 

Mnium stellare, 

Homalothecium 

sericeum 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Stary zarośnięty 

kamieniołom wapienia 

pod Orlicą przy Drodze 

Orlickiej 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX XX 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Przewaga mszaków, 

paproci mało, 

antropogeniczna dziura Struktura i Gatunki charakterystyczne XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

funkcje Obce gatunki inwazyjne XX FV po jakiejś kopalni 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Duszniki-Zdrój, stare 

kamieniołomy wapienia 

na Miejskiej Górze Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zieleniec, stary 

kamieniołom wapienia, 

Cystopteridetum fragilis 

z Asplenium viride i 

Polystichum aculeatum 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Zieleniec, wychodnie 

łupka przy wylocie 

doliny Młynówki i 

potoku po przeciwnej 

stronie Drogi 

Dusznickiej (przy 

przystanku 

autobusowym Zieleniec 

skrót), Cystopteridetum 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

fragilis z Asplenium 

viride, częściowo 

stanowisko Bystrzyca 

Dusznicka I 

monitoringu GIOŚ 

siedliska 8210 

7 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Graniczna, lokalizacja 

orientacyjna, 

wychodnia łupka z 

roślinnością mszysto-

paprociową 

Cystopteridetum fragilis 

z Asplenium viride 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Pokrycie przez gatunki traw XX XX 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

8 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Miejski Lasek, stary 

zarośnięty mały łom, 

Asplenium trichomanes, 

Polypodium vulgare 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

9 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Wychodnie i stary łom 

przy Drodze Ku 

Szczęściu, roślinność z 

Asplenium trichomanes 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

10 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Stary kamieniołom 

wapienia, roślinność z 

Asplenium viride Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6.  Kwaśne 

buczyny 

Luzulo-

Fagenion 

9110 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV U1 Na stromym zboczu 

doliny Podgórnej w 

Podgórzu Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Gniazdo ze starymi 

bukami, pinetyzacja 

świerkiem Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Aceri-Fagetum, artykuł 

K. Świerkosza w Przyr. 

Sudetów Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Małe wychodnie skał 

metamorficznych w 

buczynie Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Mozaika 9110 i 9130, 

prawdopodobnie 

powierzchnia płatu na 

zboczu jest większa niż 

skartowana 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Obok zrąb 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

7 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Zimne Wody, duże 

gniazdo bukowe, nie 

byłem w płacie tylko go 

widziałem z odległości 

50 m 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

8 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zimne Wody, zbocze 

doliny Klikawy, 

pinetyzacja świerkiem Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

9 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Kwaśna buczyna z 

wychodniami skalnymi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

10 Powierzchnia  XX FV FV Kwaśna buczyna na 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

siedliska stromym zboczu, 

pozostała część 

wydzielenia to staw i 

las przejściowy do łęgu 

w sąsiedztwie stawu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

11 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Buczyna na stromym 

zboczu przejściowa do 

9130 Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

12 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Duży kompleks na 

Hutniczej Kopie, także 

podzespół paprociowy 

L.l.-Fagetum 

dryopteridetosum, 

miejscami pinetyzacja 

drzewostanu świerkiem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

13 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Hutnicza Kopa, gniazdo 

buków, umiarkowana 

pinetyzacja świerkiem Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

14 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zbocze w Miejskim 

Lasku z kalwarią, 

pinetyzacja świerk i 

modrzew w 

drzewostanie, Aruncus 

sylvestris 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

15 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Buczyna przy Drodze 

Ku Szczęściu, mozaika 

9110 i 9130, także 9110 

podzespół wilgotny 

paprociowy Luzulo 

luzuloidis-Fagetum 

dryopteridetosum, 

miejscami pinetyzacja 

drzewostanu świerkiem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

16 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Strome zbocze 

kopulastego zniesienia 

nad doliną Białego 

Potoku, powierzchnia 

płatu do weryfikacji 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

17 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Podgórze, kwaśna 

buczyna z 

wychodniami skał 

gnejsowych na 

urwistym zboczu doliny 

Podgórnej, zrąb w 2012 

roku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

7.  Żyzne buczyny 

Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion 

9130 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Graniczna, źródliska 

Podgórnej, enklawa 

buczyny, część 

drzewostanu pochodzi z 

naturalnej regeneracji 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Graniczna, źródliska 

Podgórnej, przejściowe 

między 9130 i  91E0, 

część drzewostanu 

pochodzi z naturalnej 

regeneracji 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 Powierzchnia  XX FV U1 Graniczna, mocno 



103 

Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

siedliska wcięta głęboka dolinka 

potoku, w kompleksie z 

91E0 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Podgórze, dolinka 

niewielkiego potoku, 

znaczny udział świerka 

w drzewostanie 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U2 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Przy Drodze Ku 

Szczęściu, pinetyzacja 

świerkiem, otoczone 

głównie sztucznymi 

świerczynami 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U1 Przy Drodze Ku 

Szczęściu, na części 

zrąb w 2012 roku, 

zwiększony udział 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 świerka w drzewostanie 

(pinetyzacja) 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

7 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Przy Drodze Ku 

Szczęściu, małe 

gniazdo bukowe w 

sztucznej świerczynie 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U2 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

8 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Miejska Góra, silnie 

przekształcony 

drzewostan z udziałem 

świerka, modrzewia i 

daglezji 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U2 

Martwe drewno XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U2 

9 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Przy Drodze Ku 

Szczęściu na zboczach 

Sołtysiej Kopy i doliny 

Wapiennego Potoku, 

duży kompleks buczyn 

ogólnie w dobrym 

stanie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX XX 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

10 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Stan do weryfikacji w 

terenie, 

prawdopodobnie U1 Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

11 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Kompleks buczyn na 

górze Mylna, w tym 

ziołoroślowe Aceri-

Fagetum 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

12 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Kompleks buczyn na 

górze Borsuk między 

dolinami Białego i 

Suchego Potoku, w tym 

ziołoroślowe Aceri-

Fagetum 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

13 Powierzchnia  XX XX XX Płat prawdopodobnie 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

siedliska żyznej buczyny 

wyznaczony na 

podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

14 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Płat prawdopodobnie 

żyznej buczyny 

wyznaczony na 

podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie, 

między dolinami 

Suchego i Kuźniczego 

Potoku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

15 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Płat prawdopodobnie 

żyznej buczyny 

wyznaczony na 

podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

8.  Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stromych 

9180 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 U1 Dość młody wiek 

drzewostanu 

prawdopodobnie 

pochodzącego z 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

stokach i 

zboczach Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 naturalnej regeneracji, 

neofityzacja Impatiens 

parviflora Gatunki obce w drzewostanie XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Mały płat w młodym 

wieku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Gatunki obce w drzewostanie XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Silna pinetyzacja 

świerkiem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Gatunki obce w drzewostanie XX U2 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U2 Dolinka potoku, silna 

pinetyzacja świerkiem, 

4Jw6Sw, neofityzacja 

Impatiens parviflora 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Gatunki obce w drzewostanie XX U2 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Wapienniki, Lunario-

Aceretum 

pseudoplatani, 

pinetyzacja 

drzewostanu świerkiem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Gatunki obce w drzewostanie XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Miejski Lasek, Lunario-

Aceretum 

pseudoplatani, 

pinetyzacja 

drzewostanu 

świerkiem, Impatiens 

parviflora 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Gatunki obce w drzewostanie XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

7 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Przy Drodze Orlickiej 

na wysokości Orlicy, 

stan do weryfikacji w 

terenie, czy całe 

wydzielenie? 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX XX 

Gatunki obce w drzewostanie XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

8 Powierzchnia  XX FV FV Lunario-Aceretum 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

siedliska pseudoplatani na 

zboczu doliny 

Wapiennego potoku 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Gatunki obce w drzewostanie XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

9 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV FV Lunario-Aceretum 

pseudoplatani na 

zboczu doliny Białego 

Potoku 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV 

Gatunki obce w drzewostanie XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

10 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Lunario-Aceretum 

pseudoplatani na 

zboczu doliny Białego 

Potoku 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX U1 

Gatunki obce w drzewostanie XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

11 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Podgórze, zbocze 

doliny Podgórnej, 

przejściowe między 

9180 Lunario-Aceretum 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Struktura drzewostanu na 

stanowisku 

XX FV pseudoplatani i 

Dentario enneaphylli-

Fagetum 9130, 

drzewostan silnie 

zniekształcony 

Gatunki obce w drzewostanie XX U2 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

9.  Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe 

91E0 1 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 U1 Podgórze, nad 

potokiem Podgórna 

powyżej Czarnego 

Stawu, użytkowane 

razem z przyległym 

parkiem, miejsce 

składowania drewna 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Martwe drewno XX U2 

Rytm zalewów XX U2 

Gatunki dominujące XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

2 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Wzdłuż potoku dość 

wąsko, także lej 

źródliskowy Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

3 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Zimne Wody, nad 

potokiem Klikawa, 

głównie Alnus glutinosa Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

4 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Wapienniki dolinka 

potoku między Kozią 

Halą i Jamrozową 

Polaną, pinetyzacja 

świerkiem, runo z 

Petasites albus i 

gatunkami higrofilnymi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Martwe drewno XX U2 

Rytm zalewów XX U1 

Gatunki dominujące XX U2 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

5 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Wzdłuż potoku, ujęcia 

wody dla Lewina 

Kłodzkiego Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

6 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Terasa zalewowa 

Bystrzycy Dusznickiej 

powyżej wylotu Białej 

Drogi na Drogę 

Dusznicką 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

7 Powierzchnia  XX FV U1 Terasa zalewowa 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

siedliska Bystrzycy Dusznickiej 

powyżej stacji filtrów, 

regenerujący łęg z 

Alnus glutinosa i Alnus 

incana i ziołoroślowym 

runem 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

8 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Dolina Wapiennego 

potoku przy Drodze Ku 

Szczęściu Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

9 Powierzchnia 

siedliska 

 XX FV U1 Łęg w dolinie Białego 

Potoku 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Perspektywy 

ochrony 

 XX FV 

10 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Płat łęgu wyznaczony 

na podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie, 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Martwe drewno XX XX dopływ Bystrzycy 

Dusznickiej spod 

Esplanady 
Rytm zalewów XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

11 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Płat łęgu wyznaczony 

na podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie, 

źródliska Bystrzycy 

Dusznickiej, jest tam 

m.in. Olszynka górska 

Alnetum incanae 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Rytm zalewów XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

12 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Płat łęgu wyznaczony 

na podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie, 

górny bieg Bystrzycy 

Dusznickiej wzdłuż 

Drogi Dusznickiej 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Rytm zalewów XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

13 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Potok po granicy 

państwowej w Kotle, 

płat łęgu wyznaczony 

na podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Rytm zalewów XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

14 Powierzchnia 

siedliska 

 XX XX XX Potok Wyżnik wzdłuż 

drogi krajowej nr 8, płat 

łęgu wyznaczony na 

podstawie 

ortofotomapy, do 

weryfikacji w terenie 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Rytm zalewów XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX XX 

15 Powierzchnia 

siedliska 

 XX U1 U2 Łęg przypotokowy nad 

drobnym ciekiem, 

pinetyzacja 

drzewostanu 

świerkiem, miejscami 

także małe płaty żyznej 

buczyny 9130 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki dominujące XX U2 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 

Gatunki roślin 

10.  Goryczuszka 

czeska 

Gentianella 

bohemica 

4094 1 Stan populacji Liczba kwiatów lub torebek XX XX U1 U1 Zieleniec, stanowisko 

Dolina Młynówki w 

monitoringu GIOŚ, 

największa znana 

populacja krajowa 

Liczba osobników FV FV 

Liczba osobników generatywnych FV FV 

Liczba osobników wegetatywnych XX XX 

Stan zdrowotny FV FV 

Wysokość roślin XX XX 

Stan siedliska Fragmentacja siedliska FV FV 

Gatunki konkurencyjne U1 U1 

Gatunki obce inwazyjne FV FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Miejsca do kiełkowania FV FV 

Ocienienie FV FV 

pH gleby FV FV 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

FV FV 

Powierzchnia zajętego siedliska FV FV 

Stopień zarośnięcia siedliska U1 U1 

Uwodnienie terenu FV FV 

Warstwa nierozłożonej materii 

organicznej 

FV FV 

Wysokość runi FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U1  

11.  Nocek duży 

Myotis myotis 

 

1324-

2 

1, 3-10 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność FV U2 U2 U2  

Parametry 

siedliska 

gatunku 

a72 Powierzchnia FV XX 

a88 Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

a129 Dostępność wylotów dla 

nietoperzy 

FV U2 

a169 Warunki mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku 

XX XX 

1.  

1.  

 

 

Modraszek 

teleius 

Phengaris 
teleius 

 

6177 1 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX U1 U1 U1  

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX U1 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX U1 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi XX XX 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

bylinami 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

3 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX FV FV 

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX FV 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

4, 5 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX U1   

       Izolacja XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX U1 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

 XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

gatunku 

6, 8 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX U1   

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX XX 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

7 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX    

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX U1 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX FV 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

9 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX U1   

       Izolacja XX FV 

Parametry     Powierzchnia XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

siedliska 

gatunku 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX U1 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

10 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX FV   

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX FV 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX FV 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

2.  Modraszek 

nausitous 

Phengaris 
nausithous 

 

6179 2 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX U1 U1 U1  

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX FV 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

3 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX FV FV 

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX FV 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

4, 5 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX U1   

       Izolacja XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX U1 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse  XX U1 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

zachowania 

gatunku 

6, 8 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX FV   

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX XX 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

7 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX FV   

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX U1 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX FV 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

9 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX U1   

       Izolacja XX FV 
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Lp. Nazwa Kod 
Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych  

wg skali  

FV, U1 

 U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji  

wg skali  

FV, U1  

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/ 

gatunku 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Uwagi 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX U1 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

10 Parametry 

populacji 

a9 Liczebność XX XX FV   

       Izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

    Powierzchnia XX FV 

a251 Obecność roślinności 

żywicielskiej 

XX FV 

a24 Dostępność mrówek 

gospodarzy 

XX XX 

    Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

XX XX 

    Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

Siedlisko 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie otrzymało ocenę ogólną stanu zachowania U1 (niewłaściwa), mimo 

ocenienia złego stanu (U2) kilku niewielkich powierzchniowo płatów tego siedliska. Płaty znajdujące się w złym stanie oceniono tak z powodu 

istotnie bardziej zaawansowanego procesu sukcesji – zarastanie z powodu długotrwałego nieużytkowania rolniczego. Stanowią one jednak 

niewielki procent powierzchni siedliska w obszarze, a przy tym zmiany sukcesyjne są prawdopodobnie odwracalne przy wdrożeniu działań 

ochronnych, stąd nie powinno to wpływać istotnie na obniżenie oceny ogólnej siedliska. 
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Siedlisko 8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis otrzymało właściwą ocenę ogólną zachowania w obszarze, 

mimo tego, że część płatów znajduje się w stanie niezadowalającym. Płaty w stanie niezadowalającym to prawie wyłącznie stare zarośnięte 

kamieniołomy wapienia (Zieleniec, kamieniołom pod Orlicą, Miejski Lasek, Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju), gdzie mszysto-paprociowa 

roślinność naskalna znajduje się w różnych stadiach regeneracji po zaprzestaniu użytkowania łomów, stąd skład gatunkowy zbiorowisk jest 

uproszczony i nie występują niekiedy typowe gatunki roślin naczyniowych dla tego typu siedliska (ale występują gatunki kalcyfilnych 

mszaków). Nie przewiduje się dla tych płatów również działań ochronnych, należy je pozostawić do naturalnej sukcesji, a stan wskaźnika 

gatunki charakterystyczne będzie się z czasem samoczynnie poprawiał. Obecność w tych płatach obcego gatunku niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora jest umiarkowana i wynika z jego przenikania z sąsiadujących zbiorowisk leśnych. Najcenniejsze płaty tego siedliska, 

zajmujące również największe powierzchnie znajdują się we właściwym stanie, stąd zdecydowano nie obniżać oceny ogólnej siedliska w 

obszarze. 

 

System informacji przestrzennej GIS (warstwa informacyjna) – załącznik 8.  

System informacji przestrzennej GIS (tabela atrybutów: obserwacje) - załącznik 9. 

4. Analiza zagrożeń 

Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

1.  6230 Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

Nardion – płaty bogate 

florystycznie 

1 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 Płat prawdopodobnie od dłuższego czasu nie jest 

użytkowany. Brak wypasu i koszenia prowadzi do 

zarastania i zacieniania siedliska krzewami i drzewami, 
co prowadzi do pogorszenia stanu zachowania 
siedliska i zmniejszenia jego powierzchni. 

. Od strony ściany lasu pojawia się nalot, który 

pogarsza strukturę płatu. 

A04.03 Zarzucenie 

pasterstwa 
 Brak wypasu i koszenia w obrębie części płatów 

prowadzi do zarastania i zacieniania siedliska krzewami 

i drzewami, co prowadzi do pogorszenia stanu 

zachowania siedliska i zmniejszenia jego powierzchni. 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 Na nieużytkowanych powierzchniach widoczna jest 

sukcesja naturalna.Początek procesu zarastania płatu 

krzewami i podrostem drzew od strony ściany lasu, co 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

powoduje pogorszenie się struktury płatu. 

2  

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

 

Zarastanie płatu krzewami i podrostem drzew prowadzi 

do przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 

gatunków typowych dla siedliska łąkowego 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i realizacji zabudowań 
jednorodzinnych, letniskowych, turystycznych, 
pensjonatowych i hotelowych. W przypadku zajęcia 
terenów w pod zabudowę  możliwe jest zniszczenie 
płatów siedliska. 

3 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

W płacie na skutek naruszania pokrywy roślinnej 

liczny stał się obcy gatunek łubin trwały Lupinus 

polyphyllus;  

Zarzucenie użytkowania innych działek (koszenie, 
wypas) z siedliskiem w obszarze powodować może ich 
stopniowy zanik, wycofywanie się cennych i 
charakterystycznych dla tych siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt oraz uruchomić może sukcesję w kierunku 
innych zbiorowisk (np. ziołorośla, zakrzaczenia, las) 
ekspansję konkurencyjnych gatunków roślin, inwazję 
gatunków obcych. 

. 

G02.02 Kompleksy 

narciarskie 

  

Przygotowanie stoku narciarskiego – prace ziemne na 
stoku uszkadzają pokrywę roślinną (np. pędy widłaka 
goździstego Lycopodium clavatum) i tworzą miejsca 
inicjalne z odsłoniętym podłożem. 

4 

 

G02.02 Kompleksy 

narciarskie 

A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

 

Przygotowanie stoku narciarskiego – prace ziemne 
na stoku uszkadzają pokrywę roślinną (np. pędy 
widłaka goździstego Lycopodium clavatum) i tworzą 
miejsca inicjalne z odsłoniętym podłożem. 

Zarzucenie użytkowania innych działek (koszenie, 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

wypas) z siedliskiem w obszarze powodować może ich 
stopniowy zanik, wycofywanie się cennych i 
charakterystycznych dla tych siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt oraz uruchomić może sukcesję w kierunku 
innych zbiorowisk (np. ziołorośla, zakrzaczenia, las) 
ekspansję konkurencyjnych gatunków roślin, inwazję 
gatunków obcych. 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne   W płacie na skutek naruszania pokrywy roślinnej 

pojawił się obcy łubin trwały Lupinus polyphyllus 

5 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

  Brak wypasu i koszenia prowadzi do zarastania i 
zacieniania siedliska krzewami i drzewami, co prowadzi 
do pogorszenia stanu zachowania siedliska i 

zmniejszenia jego powierzchni.- Pojawienie się nalotu i 

prowadzi do przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza 

się udział gatunków typowych dla siedliska łąkowego 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

  Zarastanie płatu krzewami i podrostem drzew, skutki 

jak dla poprzedniego zagrożenia. 

6 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy 
infrastruktury turystycznej, sportowej i realizacji 
zabudowań jednorodzinnych, letniskowych, 
turystycznych, pensjonatowych i hotelowych. W 
przypadku zajęcia terenów pod zabudowę  możliwe jest 
zniszczenie płatów siedliska. 

2.  6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

1 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

Brzegiem płatu biegnie droga leśna - remont lub 

zmiana przebiegu drogi może spowodować zniszczenia 
w siedlisku – uszkodzenia pokrywy roślinnej, 
zarzucenie materiałem obcym i dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

2 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

Możliwość wycinki krzewów na pasie dawnej drogi 

granicznej – ziołorośle wokół krzewiastej wierzby, a 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

nieznane także nadmiernego wydeptywania przez turystów 

(przez płat przechodzi szlak turystyczny) 

3 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne D01.02 Drogi, autostrady W płacie obserwuje się niewielką ekspansję niecierpka 

gruczołowatego Impatiens glandulifera; Płat na brzegu 

szosy asfaltowej- remont lub zmiana przebiegu drogi 

może spowodować zniszczenia w siedlisku – 
uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie materiałem 
obcym i dopływ zanieczyszczeń. 

 

4 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

  

5 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne D01.02 Drogi, autostrady W płacie obserwuje się niewielką ekspansję niecierpka 

gruczołowatego Impatiens glandulifera; Płat na brzegu 

szosy asfaltowej- remont lub zmiana przebiegu drogi 

może spowodować zniszczenia w siedlisku – 
uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie materiałem 
obcym i dopływ zanieczyszczeń. 

 

6 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

7 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

  

8 

 

H01.08 Zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 

ściekami z gospodarstw 

domowych 

G02.02 Kompleksy 

narciarskie 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku, 

rekreacji uprawiane w 

plenerze 

Dopływ ścieków bytowych z domostwa powyżej na 

stoku powoduje zanieczyszczenie i nadmierną 

eutrofizację. 

Na skutek użytkowania terenów narciarskich istnieje 
zagrożenie wycinką drzew ocieniających płaty 
siedliska, w celu udostępnienia większej powierzchni 
stoku narciarskiego. Ponadto zagrożenie stanowić 



126 

Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

 

może prowadzenie prac ziemnych przy rozbudowie 
kompleksów narciarskich, co skutkować może 
zniszczeniem siedliska. 

Ekspansja osadnictwa i zabudowy rozproszonej 

spowodować może zmniejszenie płata siedliska i/lub 

jego fragmentację. 

9 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.02 Drogi, autostrady Płat na brzegu szosy, możliwe prace konserwacyjne 

pobocza i niszczenie płatu siedliska: wycinka drzew, 

uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie materiałem 

obcym, dopływ zanieczyszczeń, zmiana lokalnych 

stosunków wodnych przy budowie rowów itp. 

10 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

 

Ekspansja osadnictwa i zabudowy rozproszonej 

spowodować może zmniejszenie płata siedliska i/lub 

jego fragmentację. 

11 

 

 J02.03 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – 

regulacja 

Jeden z brzegów Młynówki na całej długości ujęty w 

murek oporowy chroniący drogę gruntową do 

zabudowań powyżej – niewielkie zagrożenie 

osuszeniem części płatu, co spowoduje zanik 

roślinności ziołoroślowej. 

12 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

A03 Koszenie / ścinanie Możliwość koszenia razem z przyległym płatem łąki, 

co będzie wspierało konkurencyjność gatunków 

łąkowych nad ziołoroślowymi 

13 

 

 D01.02 Drogi, autostrady Płat częściowo zlokalizowany w sąsiedztwie drogi - 
remont lub zmiana przebiegu drogi może spowodować 
zniszczenia w siedlisku – uszkodzenia pokrywy 
roślinnej, zarzucenie materiałem obcym i  dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne   W płacie stała, lecz sporadyczna obecność gatunków 

obcych (na razie pojedyncze osobniki niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

14 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne D01.02 Drogi, autostrady W płacie stała, lecz sporadyczna obecność gatunków 

obcych (na razie pojedyncze osobniki niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora);  

Płat zlokalizowany w sąsiedztwie drogi - remont lub 
zmiana przebiegu drogi może spowodować zniszczenia 
w siedlisku – uszkodzenia pokrywy roślinnej, 
zarzucenie materiałem obcym i dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

15 

 

  D01.02 Drogi, autostrady Płat częściowo zlokalizowany w sąsiedztwie drogi - 
remont lub zmiana przebiegu drogi może spowodować 
zniszczenia w siedlisku – uszkodzenia pokrywy 
roślinnej, zarzucenie materiałem obcym i dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

16 

 

 D01.02 Drogi, autostrady Płat częściowo zlokalizowany w sąsiedztwie drogi - 
remont lub zmiana przebiegu drogi może spowodować 
zniszczenia w siedlisku – uszkodzenia pokrywy 
roślinnej, zarzucenie materiałem obcym i dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne  W płacie stała, lecz sporadyczna obecność gatunków 

obcych (na razie pojedyncze osobniki niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 

17 

 

 D01.02 Drogi, autostrady Płat zlokalizowany w sąsiedztwie drogi - remont lub 
zmiana przebiegu drogi może spowodować zniszczenia 
w siedlisku – uszkodzenia pokrywy roślinnej, 
zarzucenie materiałem obcym i dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

18 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

Płat na brzegu zarośli przy drodze gruntowej – wycinka 

krzewów zmieni warunki świetlne i może spowodować 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

nieznane B02.03 Usuwanie podszytu zmiany składu gatunkowego ziołorośli oraz ułatwić 

wnikanie gatunków obcych 

19 

 

 D01.02 Drogi, autostrady Płat zlokalizowany w sąsiedztwie drogi - remont lub 
zmiana przebiegu drogi może spowodować zniszczenia 
w siedlisku – uszkodzenia pokrywy roślinnej, 
zarzucenie materiałem obcym i dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

20 

 

 D01.02 Drogi, autostrady Płat zlokalizowany w sąsiedztwie drogi - remont lub 
zmiana przebiegu drogi może spowodować zniszczenia 
w siedlisku – uszkodzenia pokrywy roślinnej, 
zarzucenie materiałem obcym i dopływ 
zanieczyszczeń. 

 

 J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie  

W sąsiedztwie płatów uregulowane kanały 
odprowadzające wody opadowe mogą powodować 
osuszenie płatu siedliska. 

 

21 

 

K04.01 Konkurencja  Wzrasta udział gatunków synantropijnych nitrofitów, 
głównie świerząbka korzennego Chaerophyllum 
aromaticum, co powoduje wycofywanie się cennych i 
charakterystycznych gatunków dla siedliska 
(zagrożenie praktycznie niemożliwe do wyeliminowania 
z uwagi na biologię gatunku). 

 

22 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.03 Usuwanie podszytu Płat rozwinął się w starym wapienniku, obok stacji 

paliw – w przypadku wycinki zarośli w wyrobisku 

zmianie mogą ulec warunki świetlne i spowodować 

zmiany składu gatunkowego ziołorośli oraz ułatwić 

wnikanie gatunków obcych 

23 

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

J02.03 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – 

Wzrasta udział gatunków synantropijnych nitrofitów, 

głównie świerząbka korzennego Chaerophyllum 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

regulacja aromaticum oraz występują gatunki obce, np. 

niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera i tojeść 

kropkowana Lysimachia punctata;  

Podczas czyszczenia i konserwacji brzegów cieków 
może dojść do wycinki i fragmentacji siedliska oraz 
naruszenia struktury gleby i organów przetrwalnych 
roślin. 

 D01.02 Drogi, autostrady Płat na brzegu szosy-remont lub zmiana przebiegu 

drogi może spowodować zniszczenia w siedlisku – 
uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie materiałem 
obcym i dopływ zanieczyszczeń. 

 

24 

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

A03 Koszenie / ścinanie Wzrasta udział gatunków synantropijnych 

nitrofitów, głównie świerząbka korzennego oraz 

występują gatunki obce, m.in. barszcz Sosnowskiego 

(kilka osobników) – płat przy ruchliwym parkingu, 

istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi przy kontakcie z 

barszczem; 

Możliwość koszenia razem z przyległym płatem łąki, 
może wspierać konkurencyjność gatunków łąkowych 
nad ziołoroślowymi. 

 

25 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

Płat na brzegu lasu przy leśnej drodze gruntowej i 

szlaku turystycznym – -remont lub zmiana przebiegu 

drogi może spowodować zniszczenia w siedlisku – 
uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie materiałem 
obcym i dopływ zanieczyszczeń. 

  D01.02 Drogi, autostrady Płat na brzegu szosy -remont lub zmiana przebiegu 

drogi może spowodować zniszczenia w siedlisku – 
uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie materiałem 
obcym i dopływ zanieczyszczeń. 

26 U Brak rozpoznanych G02.02 Kompleksy Na skutek użytkowania terenów narciarskich istnieje 
zagrożenie wycinką drzew ocieniających płaty 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

narciarskie 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku, 

rekreacji uprawiane w 

plenerze 

siedliska, w celu udostępnienia większej powierzchni 
stoku narciarskiego. Ponadto zagrożenie stanowić 
może prowadzenie prac ziemnych przy rozbudowie 
kompleksów narciarskich, co skutkować może 
zniszczeniem siedliska. 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 

turystycznej, sportowej oraz realizacji zabudowy 

związanej z usługami turystycznymi. 

 

27 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J02.03 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód - 

regulacja 

Możliwość modyfikacji koryta potoku, co spowodować 

może osuszenie płatu i zanik roślinności ziołoroślowej 

28 

 

 D01.02 Drogi, autostrady Płat na brzegu lasu i szosy -remont lub zmiana 

przebiegu drogi może spowodować zniszczenia w 
siedlisku – uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie 
materiałem obcym i dopływ zanieczyszczeń. 

 J 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie  

W sąsiedztwie płatów uregulowane kanały 
odprowadzające wody opadowe mogą powodować 
osuszenie płatu siedliska. 

 

 

29 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

G02.02 Kompleksy 

narciarskie 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku, 

rekreacji uprawiane w 

plenerze 

Na skutek użytkowania terenów narciarskich istnieje 
zagrożenie wycinką drzew ocieniających płaty 
siedliska, w celu udostępnienia większej powierzchni 
stoku narciarskiego. Ponadto zagrożenie stanowić 
może prowadzenie prac ziemnych przy rozbudowie 
kompleksów narciarskich, co skutkować może 
zniszczeniem siedliska. 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 

turystycznej, sportowej oraz realizacji zabudowy 

związanej z usługami turystycznymi. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

30 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

W sąsiedztwie drogi leśne-remont lub zmiana przebiegu 

drogi może spowodować zniszczenia w siedlisku – 
uszkodzenia pokrywy roślinnej, zarzucenie materiałem 
obcym i dopływ zanieczyszczeń. 

 G02.02 Kompleksy 

narciarskie 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku, 

rekreacji uprawiane w 

plenerze 

Na skutek użytkowania terenów narciarskich istnieje 
zagrożenie wycinką drzew ocieniających płaty 
siedliska, w celu udostępnienia większej powierzchni 
stoku narciarskiego. Ponadto zagrożenie stanowić 
może prowadzenie prac ziemnych przy rozbudowie 
kompleksów narciarskich, co skutkować może 
zniszczeniem siedliska. 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 

turystycznej, sportowej oraz realizacji zabudowy 

związanej z usługami turystycznymi. 

 

 

31 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.02 Drogi, autostrady W sąsiedztwie ruchliwa droga wojewódzka nr 386, 

prace konserwacyjne szosy i pobocza mogą w 

przyszłości powodować zniszczenia siedliska: 

uszkodzenia pokrywy roślinnej, zmiana lokalnych 

stosunków wodnych (osuszenie), dopływ 

zanieczyszczeń, zarzucenie obcym materiałem itp. 

3.  6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono-Trisetion 

1 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Na nieużytkowanych powierzchniach widoczna jest 
sukcesja naturalna. Obserwuje się zarastanie płatu 
siedliska krzewami i podrostem drzew, co prowadzi do 
przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 
gatunków typowych dla siedliska łąkowego. 

. 

 Teren wojskowy, W przypadku zajęcia terenó4.w 

pod zabudowę możliwe jest zniszczenie płatów 
siedliska.  
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

K04.01 Konkurencja  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Na skutek nieregularnego koszenia wzrasta udział 

gatunków synantropijnych nitrofitów, głównie 

świerząbka korzennego Chaerophyllum aromaticum 

oraz występują gatunki obce, np. łubin trwały Lupinus 

polyphyllus.Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy 

infrastruktury turystycznej, sportowej i zabudowań 
jednorodzinnych, letniskowych, turystycznych, 
pensjonatowych i hotelowych, a także zabudowy 
rozproszonej. W przypadku zajęcia terenó5.w pod 
zabudowę możliwe jest zniszczenie płatu siedliska.  

 

2 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Większość powierzchni płatu nie jest użytkowana 

rolniczo od dłuższego czasu, prowadzi do zarastania i 

zacieniania siedliska krzewami i drzewami, co prowadzi 
do pogorszenia stanu zachowania siedliska i 
zmniejszenia jego powierzchni. 

 

Możliwe zalesienie – w sąsiedztwie sztucznie zalesione 
łąki górskie. 

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

C01.04 Kamieniołomy Na skutek nieregularnego koszenia lub jego braku 

wzrasta udział gatunków synantropijnych nitrofitów, 

głównie świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum oraz występują gatunki obce, np. łubin 

trwały Lupinus polyphyllus; W 

Wewnątrz płatu funkcjonuje mały kamieniołom – 

dalsza eksploatacja powodować może bezpośrednie 
zniszczenie płatu siedliska. 
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

3 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Część powierzchni nie jest użytkowana rolniczo, co 

powoduje wzrost udziału gatunków nitrofilnych i 

ziołoroślowych oraz zarastania i zacieniania siedliska 

krzewami i drzewami, co prowadzi do pogorszenia 
stanu zachowania siedliska i zmniejszenia jego 
powierzchni. 

 

Możliwe zalesienie – w sąsiedztwie sztucznie zalesione 

łąki górskie. 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Początek procesu zarastania płatu krzewami i 

podrostem drzew, co prowadzi do przemiany w 

kierunku zarośli i zmniejsza się udział gatunków 

typowych dla siedliska łąkowego 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe jest 
zniszczenie płatu siedliska.  

 

4 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

 Część powierzchni nie jest użytkowana rolniczo, 

wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin i zmniejsza 

się udział gatunków typowych dla siedliska łąkowego, 
co prowadzi do pogorszenia stanu zachowania 
siedliska i zmniejszenia jego powierzchni. 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 Na nieużytkowanych powierzchniach widoczna jest 
sukcesja naturalna. Obserwuje się zarastanie płatu 
siedliska krzewami i podrostem drzew, co prowadzi do 
przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 
gatunków typowych dla siedliska łąkowego. 
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

5 

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 Na skutek nieregularnego koszenia wzrasta udział 
łubinu trwałego Lupinus polyphyllus. 

Początek procesu zarastania płatu krzewami i 

podrostem drzew, co prowadzi do przemiany w 

kierunku zarośli i zmniejsza się udział gatunków 

typowych dla siedliska łąkowego 

  G01.06 Narciarstwo 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Łąka w zimie użytkowana jako stok narciarski. W 
trakcie przygotowywania stoku narciarskiego – prace 
ziemne - na stoku obserwuje się  uszkadzanie pokrywy 
roślinnej (np. pędów widłaka goździstego Lycopodium 
clavatum), przez co tworzą miejsca inicjalne z 
odsłoniętym podłożem.W przypadku zajęcia terenów 
pod zabudowę możliwe jest zniszczenie płatów 
siedliska.  

 

6 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Łąka wokół gospodarstwa - aktualnie budowa domu  

w przypadku zajęcia płatu pod zabudowę możliwe jest 
zniszczenie płatów siedliska.  

 

7 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

G01.06 Narciarstwo 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Łąka w zimie użytkowana jako stok narciarski. 
Zagrożenie stanowić może intensyfikacja użytkowania, 
modernizacja wyciągu, budowa dodatkowej 
infrastruktury w obrębie płatu siedliska, co może 
spowodować niszczenie pokrywy roślinnej. 

W przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe 
jest zniszczenie płatów siedliska (zgodnie z 
dokumentami planistycznymi). 

8 

 

G01.06 Narciarstwo E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Łąka w zimie użytkowana jako stok narciarski. 
Zagrożenie stanowić może intensyfikacja użytkowania, 
modernizacja wyciągu, budowa dodatkowej 
infrastruktury w obrębie płatu siedliska, co może 
spowodować niszczenie pokrywy roślinnej. 
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

W przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe 
jest zniszczenie płatów siedliska. 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

  Na skutek nieregularnego koszenia wzrasta udział 

obcego gatunku łubinu trwałego Lupinus polyphyllus 

9 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

  Powierzchnia najprawdopodobniej nie jest 

użytkowana rolniczo, co prowadzi do zarastania i 

zacieniania siedliska krzewami i drzewami, co prowadzi 
do pogorszenia stanu zachowania siedliska i 
zmniejszenia jego powierzchni. 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

  Na nieużytkowanych powierzchniach widoczna jest 
sukcesja naturalna. Obserwuje się zarastanie płatu 
siedliska krzewami i podrostem drzew, co prowadzi do 
przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 
gatunków typowych dla siedliska łąkowego. 

 

10 

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

A04.01 Wypas intensywny 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Na skutek nieregularnego koszenia wzrasta udział 
obcego gatunku łubin trwały Lupinus polyphyllus – 

niewielkie nasilenie;  

Intensyfikacja wypasu spowoduje przemianę roślinności 
w kierunku zbiorowisk pastwiskowych, wycofywanie się 
cennych i charakterystycznych dla tych siedlisk 
gatunków roślin i w konsekwencji zanik siedliska. 

 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe jest 
zniszczenie płatu siedliska.  
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

11 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

  Miejscami zaawansowany proces zarastania płatu 

krzewami i podrostem drzew. Obserwuje się zarastanie 

płatu siedliska krzewami i podrostem drzew, co 
prowadzi do przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza 
się udział gatunków typowych dla siedliska łąkowego. 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Powierzchnia najprawdopodobniej nie jest użytkowana 

rolniczo. Brak wypasu i koszenia prowadzi do 

zarastania i zacieniania siedliska krzewami i drzewami, 
co prowadzi do pogorszenia stanu zachowania 
siedliska i zmniejszenia jego powierzchni 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe jest 
zniszczenie płatu siedliska.  

 

12 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe jest 
zniszczenie płatu siedliska.  

 

13 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Początek procesu zarastania płatu krzewami i 

podrostem drzew. Obserwuje się zarastanie płatu 

siedliska krzewami i podrostem drzew, co prowadzi do 
przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 
gatunków typowych dla siedliska łąkowego 

Możliwe zalesienie – w sąsiedztwie sztucznie zalesione 
łąki górskie. 

K04.01 Konkurencja   Na skutek nieregularnego koszenia wzrasta udział 
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

I01 Obce gatunki inwazyjne obcego gatunku - łubinu trwałego Lupinus polyphyllus 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

  Powierzchnia najprawdopodobniej nie jest użytkowana 

rolniczo, co prowadzi do zarastania i zacieniania 

siedliska krzewami i drzewami, co prowadzi do 
pogorszenia stanu zachowania siedliska i zmniejszenia 
jego powierzchni. 

14 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Możliwe zalesienie, w sąsiedztwie kompleksu niektóre 

powierzchnie zostały zalesione lub spontaniczne 

zarosły (zanik siedliska). 

15 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Zaawansowany proces zarastania płatu krzewami i 

podrostem drzew. Obserwuje się zarastanie płatu 

siedliska krzewami i podrostem drzew, co prowadzi do 
przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 
gatunków typowych dla siedliska łąkowego. 

 

Możliwe zalesienie – w sąsiedztwie sztucznie zalesione 

łąki górskie lub spontaniczne zarosły (zanik siedliska) 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

  Powierzchnia nie jest od dłuższego czasu 

użytkowana rolniczo. Brak wypasu i koszenia w 

obrębie części płatów prowadzi do zarastania i 
zacieniania siedliska krzewami i drzewami, co prowadzi 
do pogorszenia stanu zachowania siedliska i 
zmniejszenia jego powierzchni. 

 

16 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

A04.01 Wypas intensywny Możliwa intensyfikacja wypasu (na części powierzchni 

siedliska jest prowadzony umiarkowany wypas krów i 

koni), co spowoduje przemianę roślinności w kierunku 

zbiorowisk pastwiskowych i zanik siedliska, 
wycofywanie się cennych i charakterystycznych dla 
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

tych siedlisk gatunków roślin i w konsekwencji zanik 
siedliska. 

17 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

18 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Na części powierzchni proces zarastania płatu 

krzewami i podrostem drzew, co prowadzi do 

przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 

gatunków typowych dla siedliska łąkowego; Możliwe 

zalesienie, co spowoduje zanik siedliska. 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

  Część powierzchni nie jest użytkowana rolniczo, 

wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew, co prowadzi do przemiany w 

kierunku zarośli i zmniejsza się udział gatunków 

typowych dla siedliska łąkowego 

19 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

B01. Zalesianie terenów 

otwartych 

Na części powierzchni proces zarastania płatu 

krzewami i podrostem drzew, co prowadzi do 

przemiany w kierunku zarośli i zmniejsza się udział 

gatunków typowych dla siedliska łąkowego; Możliwe 

zalesienie, co spowoduje zanik siedliska 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

  Część powierzchni nie jest użytkowana rolniczo, 

wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew, co prowadzi do pogorszenia 

stanu zachowania siedliska i zmniejszenia jego 
powierzchni. 

 

20 

 

G01.06 Narciarstwo   Łąka w zimie użytkowana jako stok narciarski. W 
trakcie przygotowywania stoku narciarskiego – prace 
ziemne - na stoku obserwuje się  uszkadzanie pokrywy 
roślinnej (np. pędów widłaka goździstego Lycopodium 
clavatum), przez co tworzą miejsca inicjalne z 
odsłoniętym podłożem. 
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

K04.01 Konkurencja 

 I01 Obce gatunki 

inwazyjne 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 
rozproszona 

 

Na skutek nieregularnego koszenia ekspansja gatunku 

obcego łubinu trwałego Lupinus polyphyllus 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenó6.w pod zabudowę możliwe 
jest zniszczenie płatów siedliska.  

. 

21 

 

G01.06 Narciarstwo E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 
rozproszona 

 

 

Łąka w zimie użytkowana jako stok narciarski. W 
trakcie przygotowywania stoku narciarskiego – prace 
ziemne - na stoku obserwuje się  uszkadzanie pokrywy 
roślinnej (np. pędów widłaka goździstego Lycopodium 
clavatum), przez co tworzą miejsca inicjalne z 
odsłoniętym podłożem. 

W sąsiedztwie płatu na tej samej działce planowana jest 

budowa obiektu hotelowego 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenó7.w pod zabudowę możliwe 
jest zniszczenie płatów siedliska.  

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

  Na skutek nieregularnego koszenia ekspansja gatunku 

obcego łubinu trwałego Lupinus polyphyllus 

22 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

W sąsiedztwie aktualnie trwają budowy obiektów 

pensjonatowych; teren planowany do zabudowy, 

zagrożenie zniszczeniem siedliska 

  G01.06 Narciarstwo Część powierzchni w zimie użytkowana jako stok 

narciarski, zagrożenie stanowić może intensyfikacja 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

użytkowania, modernizacja wyciągu, budowa 
dodatkowej infrastruktury w obrębie płatu siedliska, co 
może spowodować niszczenie pokrywy roślinnej. 

 

23 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

    

24 

 

K04.01 Konkurencja,  

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 Zaawansowana ekspansja gatunku obcego łubinu 

trwałego Lupinus polyphyllus; Jeśli nie zostanie 

przywrócone koszenie, co najmniej raz na kilka lat, w 

płacie pojawi się nalot drzew i krzewów 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

 

  Cały płat nie jest użytkowany rolniczo od co najmniej 

kilku-kilkunastu lat, prowadzi to do zarastania i 

zacieniania siedliska krzewami i drzewami, co prowadzi 
do pogorszenia stanu zachowania siedliska i 
zmniejszenia jego powierzchni. 

25 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypas 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Część powierzchni nie jest użytkowana rolniczo, 

wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew, zmniejsza się udział 

gatunków typowych dla siedliska łąkowego; Jeśli nie 

zostanie przywrócone koszenie co najmniej co kilka lat 

proces zarastania będzie postępował. 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe jest 
zniszczenie płatu siedliska.  

 

K04.01 Konkurencja   Ekspansja gatunku obcego łubinu trwałego Lupinus 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

I01 Obce gatunki inwazyjne polyphyllus – niewielkie nasilenie procesu 

26 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Część powierzchni nie jest użytkowana rolniczo, 

wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew, zmniejsza się udział 

gatunków typowych dla siedliska łąkowego;  

W sąsiedztwie aktualnie trwają budowy obiektów 

pensjonatowych. Zagrożenie stanowi możliwość 

rozbudowy infrastruktury turystycznej, sportowej i 
zabudowań jednorodzinnych, letniskowych, 
turystycznych, pensjonatowych i hotelowych, a także 
zabudowy rozproszonej. W przypadku zajęcia terenów 
pod zabudowę możliwe jest zniszczenie płatu siedliska.  

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

G01.06 Narciarstwo Ekspansja gatunku obcego łubinu trwałego Lupinus 

polyphyllus – różne nasilenie procesu w różnych 

częściach płatu; Część powierzchni w zimie 

użytkowana jako stok narciarski, możliwe zniszczenia 

pokrywy roślinnej związane z przygotowaniem stoku 

narciarskiego, możliwa budowa dodatkowej 

infrastruktury w przyszłości lub modernizacji wyciągu 

27 

 

K04.01 Konkurencja,    Miejscami w płacie agregacje trzcinnika piaskowego 

Calamagrostis epigejos 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 

A04.03 Zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

 

Brak użytkowana rolniczego przez kilka ostatnich lat 

(koszenia i wypasu koni) spowodował w południowej 

części płatu pojawienie się nalotu świerkowego od 

strony ściany lasu. Od 2011 r. płat jest koszony; Jeśli 

nie zostanie przywrócone trwale koszenie raz na co 

najmniej co kilka lat, proces zarastania będzie 

postępował 

Ekspansja osadnictwa spowodować może zmniejszenie 

płata siedliska i/lub jego fragmentację. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

28 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

29 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

A04.01 Wypas intensywny Na części powierzchni siedliska jest prowadzony 

umiarkowany wypas - Intensyfikacja wypasu 

spowoduje przemianę roślinności w kierunku 
zbiorowisk pastwiskowych, wycofywanie się  cennych i 
charakterystycznych dla tych siedlisk gatunków roślin i 
w konsekwencji zanik siedliska. 

 

30 

 

K04.01 Konkurencja 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

A04.01 Wypas intensywny 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 
rozproszona 

 

 

Ekspansja gatunku obcego łubinu trwałego Lupinus 

polyphyllus – różne nasilenie procesu w różnych 

częściach płatu. 

Na części powierzchni siedliska jest prowadzony 

umiarkowany wypas koni i bydła (gospodarstwo 

agroturystyczne Relaks w Wapiennikach) Intensyfikacja 

wypasu spowoduje przemianę roślinności w kierunku 
zbiorowisk pastwiskowych, wycofywanie się  cennych i 
charakterystycznych dla tych siedlisk gatunków roślin i 
w konsekwencji zanik siedliska. 

,  

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenó8.w pod zabudowę możliwe 
jest zniszczenie płatów siedliska.  

 

31 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

A04.01 Wypas intensywny Intensyfikacja wypasu spowoduje przemianę roślinności 
w kierunku zbiorowisk pastwiskowych, wycofywanie się  
cennych i charakterystycznych dla tych siedlisk 
gatunków roślin i w konsekwencji zanik siedliska 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

lub zajmowanie kolejnych powierzchni łąk na 

pastwiska (ranczo Panderoza w Granicznej) 

32 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

  Północna część powierzchni nie jest koszona co 

najmniej od 5 lat, powoduje to zarastanie i zacienianie 

siedliska krzewami i drzewami (od strony lasu), wzrasta 
udział gatunków nitrofilnych, co prowadzi do 
pogorszenia stanu zachowania siedliska i zmniejszenia 
jego powierzchni. 

 

33 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

A04.01 Wypas intensywny 

E01. Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkałe 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Część powierzchni nie jest koszona co najmniej od 5 

lat, powoduje to zarastanie i zacienianie siedliska 

krzewami i drzewami, wzrasta udział gatunków 
nitrofilnych, co prowadzi do pogorszenia stanu 
zachowania siedliska i zmniejszenia jego powierzchni. 

 

 

Możliwa intensyfikacja wypasu koni, co spowoduje 

przemianę roślinności w kierunku zbiorowisk 

pastwiskowych, wycofywanie się cennych i 

charakterystycznych dla tych siedlisk gatunków roślin i 
w konsekwencji zanik siedliska. 

Zagrożenie stanowi możliwość rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, sportowej i zabudowań jednorodzinnych, 
letniskowych, turystycznych, pensjonatowych i 
hotelowych, a także zabudowy rozproszonej. W 
przypadku zajęcia terenów pod zabudowę możliwe jest 
zniszczenie płatu siedliska.  

 

34 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

9.  7230 Górskie i nizinne 1  G01.06 Narciarstwo Część powierzchni w zimie użytkowana jako stok 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 narciarski, kilka lat temu w bezpośrednim sąsiedztwie 

płatu wykonano roboty ziemne – miejsce wyjazdu 

narciarzy z górnej stacji wyciągu, które nieznacznie 

przekroczyły granice płatu. Możliwe dalsze i większe 

zniszczenia w płacie siedliska, w tym osuszanie terenu 

źródliska 

2 

 

 G01.02 Turystyka piesza, 
jazda konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowanych 

 

Przez północny fragment płatu siedliska przebiega 

drewniana rampa – trasa zjazdowa dla rowerów typu 

downhill, remont lub modernizacja trasy może zagrażać 

strukturze siedliska. Możliwe rozdeptywanie i 

zniekształcenie siedliska w przypadku intensyfikacji 
turystyki.  

 F03.01.01 Szkody wyrządzane 

przez zwierzynę łowną 

W latach 2009-2010 stwierdzono duże szkody w 
populacji stoplamka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii 
spowodowane buchtowaniem dzików. Możliwe dalsza 
presja w obrębie siedliska. 

 

3 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Powolny proces zarastania nalotem krzewów i drzew w 
przypadku trwałego porzucenia koszenia co 
doprowadzi do zmiany składu gatunkowego młaki i 
przekształcenia w inne typy siedlisk (zanik siedliska). 

 

4 

 

G01.03 Pojazdy 

zmotoryzowane 

 W sąsiedztwie płatu występują użytki zielone. 
Wierzchnia warstwa gleby i pokrywa roślinna jest 
uszkadzana (głębokie bruzdy) w trakcie nawracanie 
maszyn rolniczych. 

 

K04.01 Konkurencja  Obserwuje się inwazję trzcinnika piaskowego 
Calamagrostis epigejos. Na innym z płatów siedliska 
stwierdzono zwiększony udział bylin kosztem mszaków. 

5 

 

A03.03  

Zaniechanie/brak koszenia 

 Brak koszenia powoduje stopniowe zarastanie 

siedliska, wzrost udziału dwuliściennych bylin, 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

zmniejszanie się pokrycia mchów brunatnych i 

przekształcenia w inne typy siedlisk 

6 

 

K04.01 Konkurencja G01.02 Turystyka piesza, 
jazda konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowanych 

 

Zwiększony udział bylin przy zmniejszonym udziale 

mszaków i kadłubowe nietypowe wykształcenie płatu;  

Płat sąsiaduje z drogą gruntową i drogą leśną, ze 

względu na małą powierzchnię możliwe całkowite 

zniszczenie przy pracach konserwacyjnych drogi 

(osuszenie na skutek wykopania rowu, zniszczenie 

pokrywy roślinnej) 

10.  8210 Wapienne ściany 

skalne ze 

zbiorowiskami 

Potentilletalia 

caulescentis 

1 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wycinka luźnego zadrzewienia odsłoni wychodnię 

skalną, co może spowodować ekspansję traw i inne 

niekorzystne zmiany w strukturze siedliska 

2 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

  

3 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

  

4 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

G05.04 Wandalizm Ze względu na bliskość zabudowań Dusznik-Zdroju 

teren często odwiedzany. Ślady palenia ognisk w 

łomach, śmiecenie, niszczenie powierzchni skał razem 

z roślinnością itp. 

5 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

6 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.02 Drogi, autostrady W sąsiedztwie wychodni szosa asfaltowa i droga 

gruntowa, w trakcie jej remontu może dochodzić do 

zniszczeń siedliska: uszkodzenie roślinności naskalnej i 

powierzchni wychodni, odsłanianie w wyniku wycinki 

sąsiednich drzew, co może spowodować ekspansję traw, 

wnikanie gatunków obcych i inne niekorzystne zmiany 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

w strukturze siedliska 

7 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.02 Drogi, autostrady W sąsiedztwie wychodni droga, w trakcie jej remontu 

może dochodzić do zniszczeń siedliska: uszkodzenie 

roślinności naskalnej i powierzchni wychodni, 

odsłanianie w wyniku wycinki sąsiednich drzew, co 

może spowodować ekspansję traw, wnikanie gatunków 

obcych i inne niekorzystne zmiany w strukturze 

siedliska 

8 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

D01.02 Drogi, autostrady W sąsiedztwie wychodni szosa asfaltowa, w trakcie jej 

remontu może dochodzić do zniszczeń siedliska: 

uszkodzenie roślinności naskalnej i powierzchni 

wychodni, odsłanianie w wyniku wycinki sąsiednich 

drzew, co może spowodować ekspansję traw, wnikanie 

gatunków obcych i inne niekorzystne zmiany w 

strukturze siedliska 

9 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

10 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

11.  9110 Kwaśne buczyny 

Luzulo-Fagenion 

1 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Płat na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska 9110 tj. niekontrolowana wycinka 

2 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

Rubus. 

 

3 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

4 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

5 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

6 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

7 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Płat na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska 9110 tj. niekontrolowana wycinka 

8 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

9 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

10 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

11 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Płat na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska 9110 tj. niekontrolowana wycinka 

12 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

13 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

14 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Północna część płatu na terenie nienależącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki niezgodne z 

wymogami siedliska 9110 tj. niekontrolowana wycinka 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

15 K04.01 Konkurencja B02.02 Wycinka lasu W runie zaznacza się obecność konkurencyjnych 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 I01 Inwazja gatunków 

obcych  

gatunków dla gatunków charakterystycznych dla 
buczyn, tj. trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea i 
jeżyna Rubus. 

 

W obrębie płatu siedliska występuje gatunek inwazyjny 
obcego pochodzenia - niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora (zagrożenie praktycznie 
niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 
powszechność występowania gatunku). 

Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

16 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

17 

 

B02.02 Wycinka lasu 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

 W 2012 roku w płacie siedliska, nienależącym do 
Lasów Państwowych, wykonano  zrąb dużą 
powierzchnią, co ułatwia wnikanie i ekspansję 
gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. trzcinnik i 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

siedliska jeżyna,  

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew powoduje zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

Drzewostan zniekształcony z udziałem świerka. 

 

 

12.  9130 Żyzne buczyny 

Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion  

 

1 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Płat zregenerował spontanicznie na terenie 

nienależącym do LP, możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska tj. niekontrolowana 

wycinka 

2 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Płat zregenerował spontanicznie na terenie 

nienależącym do LP, możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska tj. niekontrolowana 

wycinka 

3 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Płat zregenerował spontanicznie na terenie 

nienależącym do LP, możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska tj. niekontrolowana 

wycinka 

4 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

B02.02 Wycinka lasu Drzewostan zniekształcony ze znacznym udziałem 
świerka.  

Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

5 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

B02.02 Wycinka lasu W obrębie siedliska występuje gatunek inwazyjny 
obcego pochodzenia - niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora (zagrożenie praktycznie 
niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 
powszechność występowania gatunku). 

Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

6 

 

B02.02 Wycinka lasu J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

W 2012 roku w płacie siedliska, nienależącym do 
Lasów Państwowych, wykonano  zrąb dużą 
powierzchnią, co ułatwia wnikanie i ekspansję 
gatunków obcych oraz konkurencyjnych tj. trzcinnik i 
jeżyny. 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

7 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

 Drzewostan ze znacznym udziałem świerka, niezgodny 

z siedliskiem, konieczna stopniowa przebudowa; 

Zabiegi gospodarki leśnej niezgodne z wymogami 

siedliska – usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących, zmniejszanie zasobów martwego 

drewna - zubożanie różnorodności biologicznej 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

8 

 

K04.01 Konkurencja  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Ekspansja w runie niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora – umiarkowane nasilenie procesu; 

Płat na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska tj. niekontrolowana wycinka 

9 

 

K04.01 Konkurencja  

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Ekspansja w runie niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora – niewielkie nasilenie procesu; 
Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

10 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

11 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

12 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

13 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

14 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

15 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

13.  9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stromych stokach i 

zboczach  

Tilio platyphyllis-

Acerion pseudoplatani 

1 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

W obrębie siedliska występuje gatunek inwazyjny 
obcego pochodzenia - niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora (zagrożenie praktycznie 
niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 
powszechność występowania gatunku). 

Płat na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska: zmniejszanie zasobów martwego drewna, 

wycinka dużymi powierzchniami, nieodnawianie 

drzewostanu 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

2 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

3 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

B02.02 Wycinka lasu Drzewostan zniekształcony ze znacznym udziałem 
świerka. 

 Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 

 

4 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

B02.02 Wycinka lasu Drzewostan zniekształcony ze znacznym udziałem 
świerka. 

Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

K04.03 Zawleczenie choroby W obrębie siedliska występuje gatunek inwazyjny 
obcego pochodzenia - niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora (zagrożenie praktycznie 
niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 



156 

Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

powszechność występowania gatunku). 

Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 

 

5 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

B02.02 Wycinka lasu W obrębie siedliska występuje gatunek inwazyjny 
obcego pochodzenia - niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora (zagrożenie praktycznie 
niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 
powszechność występowania gatunku). 

Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 

 

6 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

B02.02 Wycinka lasu W obrębie siedliska występuje gatunek inwazyjny 
obcego pochodzenia - niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora (zagrożenie praktycznie 
niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i 
powszechność występowania gatunku). 

Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 

 

7 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

  

8 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 

 

9 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

10 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 

 

11 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

B02.02 Wycinka lasu Drzewostan zniekształcony ze znacznym udziałem 
świerka. 

Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Usuwanie martwych i umierających drzew oraz 
zmniejszenie zasobów martwego drewna spowodować 
może zubożenia równowagi biologicznej siedliska. 

 

14.  91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

Salicetum albae, 

Populetum albae, 

1 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne K04.03 Zawleczenie choroby Obserwuje się niewielką ekspansję niecierpka 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe 

gruczołowatego Impatiens glandulifera (zagrożenie 
praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na 
biologię i powszechność występowania gatunku) oraz 
w obrębie jednego płatu barszczu Sosnowskiego 
Heracleum sosnowskyi.  

Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej 

 

2 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Płat na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska tj. zmniejszanie zasobów martwego drewna, 

zmiana stosunków wodnych (ustanie zalewów), 

wycinka drzew większymi powierzchniami, co będzie 

powodować procesy degeneracyjne 

3 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Część płatu na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska tj. zmniejszanie zasobów martwego drewna, 

zmiana stosunków wodnych (ustanie zalewów), 

wycinka drzew większymi powierzchniami, co będzie 

powodować procesy degeneracyjne 

  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

4 

 

J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Drzewostan zniekształcony ze znacznym udziałem 
świerka. 

 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

5 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  B07 Gospodarka leśna – 

ogólnie 

Część płatu na terenie nienależącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska tj. zmniejszanie zasobów martwego drewna, 

zmiana stosunków wodnych (ustanie zalewów), 

wycinka drzew większymi powierzchniami, co będzie 

powodować procesy degeneracyjne 

 J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

Zmiana stosunków wodnych, np. regulacja koryta 
potoku i brak zalewów, może spowodować  procesy 

degeneracyjne w płacie siedliska (na potoku są ujęcia 

wody dla Lewina Kłodzkiego) 

6 

 

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej 

 

K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

7 U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

Zmiana stosunków wodnych, np. regulacja koryta 
potoku i brak zalewów, może spowodować  procesy 
degeneracyjne w płacie siedliska. 

8 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej 

 

 K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

 B02.02 Wycinka lasu  Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 

 

9 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Obserwuje się niewielką ekspansję niecierpka 
gruczołowatego Impatiens glandulifera (zagrożenie 
praktycznie niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na 
biologię i powszechność występowania gatunku)  

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej 

 

 K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 

  B02.02 Wycinka lasu Wielkopowierzchniowa wycinka ułatwi wnikanie i 
ekspansję gatunków obcych oraz konkurencyjnych, tj. 
trzcinniki leśny Calamagrostis arundinacea  i jeżyny 
Rubus. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 

10 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

11 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

12 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

13 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

14 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

   

15 

 

U Brak rozpoznanych 

zagrożeń lub zagrożenia 

nieznane 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 
obumierających drzew spowodować może zubażanie 
różnorodności biologicznej siedliska i ujednolicanie jego 
struktury przestrzennej 

 

  K04.03 Zawleczenie choroby Możliwość pojawienia się chorób grzybowych 

powodujących zamieranie jesionu i raka kory jawora 
15.  4094 Goryczuszka 

czeska Gentianella 

bohemica 

1 A03 Koszenie / ścinanie M02.03 Zmniejszenie 

populacji lub wyginięcie 

gatunku 

Zbyt wczesne koszenie powoduje uszkadzanie 
szczytowych części roślin, co obniża sukces 
rozrodczy w populacji.  

Obserwowane są duże fluktuacje liczebności 
gatunku w poszczególnych sezonach wegetacyjnych 
– możliwe zmniejszenie liczebności populacji aż do jej 
całkowitego wyginięcia. 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

A03.03 Porzucenie 

użytkowania rolniczego 

K05.02 Depresja genetyczna Teren należący do Lasów Państwowych –w  wyniku 

braku użytkowania murawy, w obrębie której 
występuje siedlisko, obserwuje się ekspansję nalotu 
świerkowego i trzcinnika piaskowego Calamagrostis 
epigejos. 

Zmniejszenie różnorodności genetycznej w 

populacji (zjawiska bottle-neck), Populacja w 

obszarze zlokalizowana jest  na krańcach 
zasięgowych, a dotychczas różnorodność genetyczna 
jest nieznana. 

 
K02 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja 

 W wyniku braku użytkowania murawy, w obrębie 
której występuje siedlisko, obserwuje się ekspansję 
nalotu świerkowego  
Picea abies z obsiewu z pobliskiej ściany lasu 

(kultura świerkowa). 

K04.01 Konkurencja  

 

B01 Zalesianie 

 

W wyniku braku użytkowania murawy, w obrębie 
której występuje siedlisko, obserwuje się ekspansję 
trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos. 

G. bohemica jest gatunkiem nisko konkurencyjnym,  

Teren należący do Lasów Państwowych (dzierżawa), 
zalesienie płatu siedliska w obrębie którego 
występuje gatunek spowoduje jego eliminację.  

 F04.01 Plądrowanie 

stanowisk roślin  

 

W 2013 r. część osobników została zniszczona. W 

przypadku izolowanej i niewielkiej populacji zbiór 

nawet niewielkiej liczby osobników mogą osłabić 

populację. 

 

16.  1324 Nocek duży 

Myotis myotis 
Wszystkie 

stanowiska 

 K01 abiotyczne procesy 

naturalne 

G01 Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku, 
rekreacji uprawiane w 
plenerze 
 
G02.02 Kompleksy narciarskie 

Wlot do jedynego znanego zimowiska nocka dużego - 
Złotej Sztolni w wyniku erozji  został zasypany. 

 

Zagrożeniem jest zmniejszanie się powierzchni 
leśnych w wyniku rozbudowy infrastruktury 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

 
A10.01 Usuwanie żywopłotów 
i zagajników lub roślinności 
karłowatej 
 

D02.01 Linie energetyczne i 
telefoniczne  

 
D01.02 Drogi, autostrady 
 

E06.02 Odbudowa, remonty 
budynków 

 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 

 

E03.01 Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych/obiektów 
rekreacyjnych. 

 

turystycznej i sportowej. Zagrożeniem jest również 
płoszenie nietoperzy w wyniku emisji hałasu np. w 
trakcie przejazdów quadów  oraz niepokojenie 
nietoperzy podczas hibernacji w wyniku penetracji 
turystycznej.  

Redukcja liniowych elementów krajobrazu 
stanowiących korytarze ekologiczne, wzdłuż których 
przemieszczają się nietoperze między kryjówkami 
letnimi/dziennymi, a zimowiskiem. 

Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk poprzez 
budowę liniowych elementów przesyłowych oraz farm 
wiatrowych. Lokalizacja farm wiatrowych w promieniu 
3 km od sztolni może powodować zwiększoną 
śmiertelność wśród osobników migrujących do lub z 
zimowiska. 

Rozbudowa sieci transportowej może powodować 
zwiększoną śmiertelność wśród osobników 
migrujących do lub z zimowiska oraz godowiska, 
fragmentację tras przelotów oraz żerowisk oraz 
powstanie bariery ekologicznej. 

Prowadzenie remontów i odbudowy poddaszy 
budynków w których mogą przebywać nietoperze, 
bez uwzględnienia wymogów17. siedliskowych 
gatunku.  

Bezpośrednia redukcja liczebności nietoperzy, 
powodowanie stresu. 
Zagrożenie stanowić może pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych, co skutkować może 
zanieczyszczeniem siedlisk gatunku. 

18.  6177 Modraszek 

teleius Phengaris 

teleius 

 

1 A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.01 Wypas zwierząt 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Zaprzestanie użytkowania części łąk skutkuje 
stopniowym zanikiem, wycofywaniem się roślin 
żywicielskich gatunków oraz uruchamia sukcesję w 
kierunku innych zbiorowisk, ekspansję 
konkurencyjnych gatunków roślin, inwazję gatunków 
obcych.  

3 A03.03 Zaniechanie/ brak 

koszenia 

K02 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

7, 10 A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 
Nadmierny wypas eliminuje większość gatunków 
rzadkich i powoduje zubożenie struktury siedliska 
gatunku. 

Atrakcyjne położenie obszaru oraz lokalizacja łąk 
niedaleko wsi stwarza ryzyko przekształcania  
terenów rolnych w działki budowlane - zabudowa 
rozproszona. 

 

19.  6179 Modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous  

 

2 K02 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja 

A04.01 Wypas zwierząt 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

Zaprzestanie użytkowania części łąk skutkuje 
stopniowym zanikiem, wycofywaniem się roślin 
żywicielskich gatunków oraz uruchamia sukcesję w 
kierunku innych zbiorowisk, ekspansję 
konkurencyjnych gatunków roślin, inwazję gatunków 
obcych.  

Nadmierny wypas eliminuje większość gatunków 
rzadkich i powoduje zubożenie struktury siedliska 
gatunku. 

Atrakcyjne położenie obszaru oraz lokalizacja łąk 
niedaleko wsi stwarza ryzyko przekształcania  
terenów rolnych w działki budowlane - zabudowa 
rozproszona. 

 

3 A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

K02 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja 

4-6, 9  

7, 10 A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

20.  6510 Niżowe i 
górskie świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 
(Arrhenatherion 
elatioris) 

 

- - - Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu 
planowanej aktualizacji Standardowego Formularza 
Danych w zakresie usunięcia go z listy przedmiotów 
ochrony. 

21.  8220 Ściany skalne i 
urwiska krzemianowe 
ze zbiorowiskami z 
Androsacion vandelii 

- - - Nie analizowano zagrożeń dla siedliska gatunku z 
powodu planowanej aktualizacji Standardowego 
Formularza Danych  w zakresie nadania im oceny D - 
nieznacząca. 

22.  8310 Jaskinie - - - Nie analizowano zagrożeń dla siedliska  z powodu 
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Lp. Przedmiot ochrony Nr stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
istniejące potencjalne 

nieudostępnione do 
zwiedzania 

planowanej aktualizacji Standardowego Formularza 
Danych  w zakresie nadania im oceny D - nieznacząca. 

23.  1163 Głowacz 
białopłetwy Cottus 
gobio 

- - - Nie analizowano zagrożeń dla gatunku z powodu 
planowanej aktualizacji Standardowego Formularza 
Danych  w zakresie nadania im oceny D - nieznacząca. 

System informacji przestrzennej GIS (tabela atrybutów: zagrożenia) – załącznik 10.  

 

Zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru wynikają głównie z konfliktu pomiędzy wysokimi (wymagającymi ochrony) walorami przyrodniczymi i 

jednocześnie - wysokimi walorami turystycznymi. Te turystyczne predyspozycje obszaru generują ekspansję osadnictwa (zabudowy) oraz zagospodarowania 

turystycznego (w szczególności związanego z narciarstwem) na otwarte tereny, zwłaszcza łąkowe. 

Nadmierny i niekontrolowany rozwój infrastruktury narciarskiej w rejonie Zieleńca może zagrażać cennym siedliskom nieleśnym (6230, 7230, 6250, 

6430) i populacjom rzadkich gatunków roślin naczyniowych oraz nietoperzy tam występujących (m. in. Arnica montana, Lycopodium clavatum, Pinguicula 

vulgaris, Pedicularis palustris, Dactylorhiza fuchsii). Część obszarów siedlisk torfowisk węglanowych już została zniszczona w związku z rozbudową 

infrastruktury narciarskiej. Część płatów łąk jest zagrożona z powodu porzucenia użytkowania rolniczego. 

Zagrożeniem dla siedlisk leśnych może być niewłaściwa gospodarka leśna (głównie jej intensyfikacja). W umiarkowanym stopniu zagrożenie stanowi 

inwazja obcych gatunków synantropijnych (Impatiens spp., Reynoutria spp.). 

 

 

5. Cele działań ochronnych 

Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

6230 Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe Nardion – płaty 

bogate florystycznie 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie ochrony (co najmniej U1). 10 lat 

6430 Ziołorośla górskie 

Adenostylion alliariae i ziołorośla 

nadrzeczne Convolvuletalia sepium 

FV 
Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie ochrony (FV). 

 

10 lat 
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Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

6520 Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

Polygono-Trisetion 

U1 
Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie ochrony (co najmniej U1). 

Nie należy dążyć do przywrócenia regularnego użytkowania wszystkich płatów, a raczej 
do utrzymania dotychczasowego zróżnicowania sposobów użytkowania łąk w obszarze, 
tak, aby w obszarze mogła realizować się mozaika różnych postaci łąk uwarunkowana 
różnymi sposobami użytkowania, jego regularnością, intensywnością etc. Na niewielkim 
procencie łąk (<10%) w obszarze dopuszczone jest intensywne użytkowanie rolnicze (np. 
intensywny wypas bydła). 

 

10 lat 

7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

U1 Zachowanie siedliska w obszarze w niepogorszonym stanie ochrony (U1). 10 lat 

8210 Wapienne ściany skalne ze 

zbiorowiskami Potentilletalia 

caulescentis 

FV 
Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie ochrony (FV). 

  

10 lat 

9110 Kwaśne buczyny 

Luzulo-Fagenion 

U1 Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym stanie ochrony (co 

najmniej U1). 
10 lat 

9130 Żyzne buczyny 

Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion 

U1 Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym stanie 
ochrony (co najmniej U1). 

10 lat 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stromych stokach i 

zboczach Tilio platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani 

U1 Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym stanie 
ochrony (co najmniej U1). 

10 lat 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe Salicetum 

albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe 

U1 
Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w niepogorszonym stanie 
ochrony (co najmniej U1). 

 

10 lat 

4094 Goryczuszka czeska 

Gentianella bohemica 

U1 Poprawa stanu zachowania siedliska gatunku z U1 na FV. 10 lat pod 

warunkiem 

zastosowania 

zabiegów ochrony 
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Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

czynnej 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

U2 Zachowanie siedliska gatunku w niepogorszonym stanie ochrony (co najmniej U1). 10 lat 

6177 Modraszek teleius Phengaris 

teleius 

U1 
Zachowanie siedliska gatunku w niepogorszonym stanie ochrony (co najmniej U1). 
Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji gatunku 

10 lat 

6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

U1 
Zachowanie siedliska gatunku w niepogorszonym stanie ochrony (co najmniej U1). 

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji gatunku 

10 lat 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 Nie analizowano celów działań ochronnych dla siedliska z powodu planowanej aktualizacji 
Standardowego Formularza Danych  w zakresie usunięcia siedliska z listy przedmiotów 
ochrony. 

 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion van delii 

8310 Jaskinie nieudostępnione do 

zwiedzania 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

 Nie określono celów działań ochronnych  dla siedlisk i gatunku z powodu planowanej aktualizacji 

Standardowego Formularza Danych w zakresie nadania siedliskom i gatunkowi oceny D - 

nieznacząca. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1.  6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

Nardion – płaty 

bogate 

florystycznie 

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie jako 

trwałe użytki zielone 

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. 

Działania fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6230 

 

Stanowisko 1:  

gmina Duszniki Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 6, 

19, 20 

Stanowisko 2:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

198 

Stanowisko 3:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

13/2 

Stanowisko 4:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działki  

27/22, 2/2 

Stanowisko 5:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Witów, działki 2, 

18/4 

Stanowisko 6:  

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Właściciel lub 
dzierżawca 
terenu. 

 

 

 

 

 
Właściciel lub 
posiadacz obszaru 
na podstawie 
umowy zawartej z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Jerzykowice Małe, 

działki 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19/3 
obręb Jawornica, działki 
18/2, 25/3, 25/4, 106. 

wsparcia z tytułu 
utraty 
dochodowości, a w 
odniesieniu do 
gruntów 
stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z 
zakresu ochrony 
środowiska, na 
podstawie 
przepisów prawa 
albo w przypadku 
braku takich 
przepisów, na 
podstawie 
porozumienia 
zawartego z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000. 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań ochronnych   

Stanowisko 1:  

gmina Duszniki Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 6, 

W 3, 6 i 9 

roku 

obowiązyw

ania planu 

0,5 / 

stanowisko = 

3 x 3 terminy 

= 9 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

19, 20 

Stanowisko 2:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

198 

Stanowisko 3:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

13/2 

Stanowisko 4:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działki  

27/22, 2/2 

Stanowisko 5:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Witów, działki 2, 

18/4 

Stanowisko 6:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Jerzykowice Małe, 

działki 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19/3 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

2.   

6430 Ziołorośla 

górskie 

Adenostylion 

alliariae i 

ziołorośla 

A Działania związane z ochroną czynną 

A1 Polepszenie 

struktury i funkcji 

siedliska 

Zwalczanie pojedynczych osobników 

barszczu Sosnowskiego rosnących w 

ziołoroślach za pomocą mazaczy 

herbicydowych – zlikwidowanie 

Stanowisko 16: 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenie 279g w części 

północnej (koło obecnej 

Co najmniej 

dwukrotnie 

w okresie 

obowiązyw

2 Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000, Nadleśnictwo 
Zdroje. 



172 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

nadrzeczne 

Convolvuletalia 

sepium 

ekspansji gatunku w początkowej jej 

fazie 

tablicy informacyjnej 

obszaru Natura 2000); 

Stanowisko 24: 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenie 291g w części 

zachodniej graniczącej z 

wydzieleniem 291j – 

północna skarpa parkingu 

przy drodze wojewódzkiej 

nr 389 

ania planu 

w odstępach 

2 letnich, w 

2015 i 2018 

r. 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 - - - - - - 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Kontrola 

administracyjna 

zabiegów ochrony 

czynnej 

Ocena stanu zachowania siedliska 

zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ w 

terminie od maja do sierpnia w 6 i 9 

roku obowiązywania PZO Podczas 

monitoringu ogólnego należy również 

skontrolować skuteczność działań 

ochronnych. 

Wybrane płaty siedliska 
stanowiące 5-10% 
powierzchni siedliska w 
obszarze Natura 2000, w 
każdym ze wskazanych 
terminów inne. Ponadto 
Nadleśnictwo Zdroje, 
wydzielenia  
312a, 312b, 312c, 305d, 
305f, 306c, 306a, 307b 
 

Podczas 

monitoringu 

ogólnego 

stanu 

zachowania 

siedliska 

1 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

3.  6520 Górskie A Działania związane z ochroną czynną 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono-

Trisetion 

A1 Usunięcie krzewów 

i podrostu drzew 

Jednorazowe wycięcie nalotu krzewów 

i podrostu drzew w płatach łąk, 

usunięcie ściętego materiału poza obręb 

płatu. 

Stanowisko 11:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, całe 

działki 165-166. 

Stanowisko 15:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Jawornica, części 

działek 66-67. 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO w 

miesiącach 

marzec-

kwiecień 

lub 

wrzesień-

listopad, 

najlepiej w 

2014-2015 

r. 

1 

roboczodzień 

dla 5 osób 

Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000, Gmina 
Duszniki-Zdrój, 
Gmina Lewin 
Kłodzki, właściciel 
lub dzierżawca 
terenu 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie jako 

trwałe użytki zielone 

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. 

Działania fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6230 

Stanowiska 1-33 

Stanowisko 1:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 3, 

111/1-111/2, 111/4-111/7 

Stanowisko 2:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 

171/3, 188-193, 302 

Stanowisko 3:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 

149/2, 150-157, 176, 184, 

186-187, 194,  

Stanowisko 4:  

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Właściciel lub 
dzierżawca 
obszaru 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 

71/2, 83-84 

Stanowisko 5:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

44, obręb Lasy, działka 

188 (wydzielenie 188b, 

188c) 

Stanowisko 6:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

47, 66, 73, 76, 77, 79, 

Stanowisko 7:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 

Stanowisko 8:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

3/1, 18/3-18/6, 19/6, 19/7, 

24/8, 24/10, 25/1-25/5, 

27/1, 27/4, 27/6-27/9, 

27/11-27/13, 28/1, 28/4,  

Stanowisko 9:   

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

23, 31, 33 

Stanowisko 10:  

gmina Duszniki-Zdrój, 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

obręb Podgórze, działka 

96, 97, 98/1-98/9, 101, 

107, 

Stanowisko 11:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

165, 166, 

Stanowisko 12: 

 gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

137, 

Stanowisko 13:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Wapienniki, działka 

72, 73/5, 73/6, 

Stanowisko 14:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Zimne Wody, 

działka 2, 7, 9, 41/4 

Stanowisko 15:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Jawornica, działka 

66, 67 

Stanowisko 16:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Jawornica, działka 

21/2, 25/2, 25/4, 33/1, 

43/1, 44/4, 45, 46, 47/1, 

49/2, 51/3, 72, 73/2, 74, 

102, 106,  
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Stanowisko 17:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Jawornica, działka 

77, 78, 79/1, 79/4, 79/6, 

79/7, 

Stanowisko 18:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Witów, działka 2, 

10, 12/4, 15/1, 15/3, 15/5, 

16/2, 17, 18/3, 18/4, 19, 

20, 21/1, 30/1, 30/2, 41, 

54, 55, 

Stanowisko 19:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Lewin Kłodzki, 

działka 426/7, obręb 

Witów, działka 4/1, 4/2, 

4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 6, 8, 9, 

10,  

Stanowisko 20:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

2/2, 27/22, 29, 40/1-40/3, 

41,  

Stanowisko 21:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

29, 31/3, 31/4, 37/1-37/3, 

36/1, 36/2, 

Stanowisko 22:  
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

1/5, 2/3, 2/4, 3, 6/1, 7, 8/2, 

8/3, 8/5-8/10, 10/1, 10/2, 

11/12, 11/3, 11/15-11/17 , 

13, 14/1-14/6, 17/2, 18, 

19/1, 19/2, 19/3, 19/14-

19/26, 20, 27/2,  

Stanowisko 23:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

1/1-1/3, 23/2, 26/2 

Stanowisko 24:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Wapienniki, działka 

94, 95 

Stanowisko 25:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Wapienniki, działka 

2, 42, 43, 44, 46, 48, 56/1, 

56/2,  

Stanowisko 26:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 1, 

2, 4, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 7, 8, 

9/2-9/5, 10/1-10/4, 11/1-

11/3, 11/8-11/13, 21/9, 

21/10,  

Stanowisko 27:  

gmina Duszniki-Zdrój, 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

obręb Zieleniec, działka 38 

(wydzielenie 284d), 

Stanowisko 28:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Kocioł, działka 34/3, 

34/4,  35, 32/7, 32/11-

32/15,  

Stanowisko 29:  

gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Jerzykowice Małe, 

działka  9, 10/2, 10/9, 11/4, 

Stanowisko 30:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Wapienniki, działka 

74, 75, 78/1, 78/2, 90 

Stanowisko 31:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 

199, 203, obręb Lasy, 

działka 13/5 (wydzielenia 

187o, 187k, 184 

(wydzielenie 184f, 184g), 

Stanowisko 32:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zdrój, działka 178/2, 

obręb Podgórze, działka 

37,  

Stanowisko 33:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działka 



179 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

58/2, 58/4, 59/1, 60 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych  

Wybrane płaty siedliska 
stanowiące 5-10% 
powierzchni siedliska w 
obszarze Natura 2000, w 
każdym ze wskazanych 
terminów inne. 

W 3, 6 i 9 

roku 

obowiązyw

ania planu 

3 / termin x 3 

terminy = 9 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

4.  7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Zachowanie 

siedliska 

przyrodniczego i 

siedlisk gatunków 

stanowiących 

przedmioty ochrony, 

położonych na 

użytkach zielonych.  

Działania obligatoryjne: Zachowanie 

siedliska przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących przedmioty 

ochrony, położonych na trwałych 

użytkach zielonych. Ekstensywne 

użytkowanie kośne.  

 

Stanowisko 1:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

2/1,  

Stanowisko 2:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

13/2 

Stanowisko 3: 

 gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Zimne Wody, 

działka 9 

Stanowisko 4:  

Nadleśnictwo Zdroje 

wydzielenie 284d; gmina 

Duszniki-Zdrój, obręb 

Zieleniec, AM-4, działka 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Właściciel lub 
dzierżawca 
obszaru 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

nr 38 

Stanowisko 5: Gmina 

Duszniki-Zdrój, obręb 
Podgórze, działki 178/2, 
35 (w granicach płatu 
siedliska); 

Stanowisko 6: gmina 
Duszniki Zdrój, obręb 
Zieleniec, działka 31 (w 
części stanowiącej płat 
siedliska). 

 

 

B2 Ekstensywne 

użytkowanie kośne 

Działania fakultatywne: Utrzymanie 

płatów torfowisk węglanowych bez 
użytkowania lub sporadyczne ich 
użytkowanie. W przypadku płatów 
siedliska na działkach nr 2/1 i 13/2 
obręb Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój 
dopuszczalne jest koszenie raz na kilka 
lat razem przyległymi łąkami – 
powstrzymujące sukcesję wtórną. 
Zachować istniejący reżim wodny 
(dotyczy również terenów przyległych). 

Stanowisko 1:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

2/1,  

Stanowisko 2:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 

13/2 

Stanowisko 3: 

 gmina Lewin Kłodzki, 

obręb Zimne Wody, 

działka 9 

Stanowisko 4:  

Nadleśnictwo Zdroje 

wydzielenie 284d; gmina 

Duszniki-Zdrój, obręb 

Zieleniec, AM-4, działka 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Właściciel lub 
posiadacz obszaru 
na podstawie 
umowy zawartej z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
utraty 
dochodowości, a w 
odniesieniu do 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

nr 38 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. 

B3 Powstrzymanie 

zarastania płatów 

Działania fakultatywne: Ręczne 

koszenie raz na dwa lata całości płatów, 

pozyskaną biomasę usunąć z obrębu 

płatu siedliska, w celu powstrzymania 

rozwoju konkurencyjnych byli i 

stopniowej poprawy struktury i funkcji 

płatów. 

Stanowisko 5:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 

178/2, 35 w granicach 

płatu siedliska 

Stanowisko 6:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, działka 31 

w części stanowiącej płat 

W okresie 

obowiązyw

ania planu 

raz na dwa 

lata we 

wrześniu, 

rozpoczynaj

ąc od 2014 

roku 

5 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

siedliska 

B4 Zmniejszenie 

intensywności 

użytkowania płatu 

Działanie fakultatywne: Prawidłowe 

użytkowanie płatu – koszenie nie 

częściej niż co dwa lata razem z 

przyległym płatem murawy/łąki, 

nieuszkadzanie pokrywy roślinnej i 

wierzchniej warstwy gleby w trakcie 

prac. 

Stanowisko 4:  

Nadleśnictwo Zdroje 

wydzielenie 284d (część 

południowa) 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

1/rok Lasy Państwowe - 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

właściciel/użytkow

nik gruntu 

B5 Utrzymanie płatu 

siedliska  

Utrzymanie płatu siedliska bez 
użytkowania lub sporadyczne ich 
użytkowanie. Dopuszczalne jest 
koszenie raz na kilka lat razem 
przyległymi łąkami – powstrzymujące 
sukcesję wtórną. Zachować istniejący 
reżim wodny (dotyczy również terenów 
przyległych). 

Nadleśnictwo Zdroje, 
wydzielenie 312f. 

 

  Właściciel lub 
dzierżawca 
obszaru 

 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań ochronnych  Gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działki 

178/2, 35 w granicach 

płatu siedliska; 

obręb Zieleniec, działka 31 

w części stanowiącej płat 

siedliska. 

W 5 i 10 

roku 

obowiązyw

ania PZO 

4 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

5.  8210 Wapienne A Działania związane z ochroną czynną 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

ściany skalne ze 

zbiorowiskami 

Potentilletalia 

caulescentis 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie 

obecnego stanu 

zachowania 

siedliska 

Utrzymać ocienienie płatów siedliska na 

poziomie pozwalającym na utrzymanie 

stanu siedliska, w przypadku wycinki 

drzew pozostawić grup drzew wokół 

wychodni skalnych z płatami siedliska. 

Stanowisko 2 (305a, 

305b), stanowisko 3 (295f 

) stanowisko 6 (283a, 

283f), stanowisko 7 (279a, 

279c), stanowisko 8 

(127a), stanowisko 9 

(291n), stanowisko 10 

(379d): Nadleśnictwo 

Zdroje, wydzielenia w 

częściach 

odpowiadających 

wyróżnionym płatom 

siedliska 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Nadleśnictwo 

Zdroje 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań ochronnych  Nadleśnictwo Zdroje 305a, 
305b, 295f, 283a, 283f, 
279a, 279c,127a, 291n, 
379d 

W 6 roku 

obowiązyw

ania planu 

2 / termin x 2 

terminy = 4 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

6.  9110 Kwaśne 

buczyny 

Luzulo-

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

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

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Fagenion 

 

B1 Utrzymanie 

struktury i funkcji 

siedliska i 

polepszenie stanu 

zachowania 

siedliska. 

Preferować gatunki drzew 
charakterystyczne dla kwaśnej 
buczyny. 

Zapewnić istotne zasoby 
martwego drewna, z dostosowaniem 
do konkretnych uwarunkowań 
lokalnych (wieku i stanu sanitarnego 
drzewostanu, wymogów 
przeciwpożarowych i zagrożeń 
wynikających z wpływów 
antropogenicznych) poprzez: 
- nie usuwanie wywrotów i złomów, 
- pozostawianie martwych drzew 
stojących i nie usuwanie drzew 
dziuplastych i próchniejących, 
- we fragmentach pozostawiać do 
naturalnego rozpadu rozproszone 
pozostałości pozrębowe, z wyjątkiem 
przewróconych drzew na stromych 
stokach bezpośrednio zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia 
oraz trwałości drzewostanu. 
Stosować rębnie złożone ze średnim i 
długim okresem odnowienia (w ramach 
prowadzenia cięć z zakresu 

użytkowania rębnego).. 

Stanowisko 2 (120c – 

część wydzielenia, 120f), 

stanowisko 3 (312g), 

stanowisko 4 (120d – 

część wydzielenia), 

stanowisko 5 (184d, 184i), 

stanowisko 9 (122j), 

stanowisko 10 (122k), 

stanowisko 12 (249f, 249i, 

250b, 250c, 251a, 251b), 

stanowisko 15 (292b), 

stanowisko 16 (289b), 

Nadleśnictwo Zdroje, całe 

wydzielenia oraz części 

wydzieleń odpowiadające 

wyróżnionym płatom 

siedliska 

 
Gmina Duszniki zdrój, 
obręb Podgórze działki nr 
6 i 24/9, gmina Lewin 
Kłodzki, obręb Zimne 
Wody działka nr 8, obręb 
Lewin Kłodzki nr 215/7. 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Nadleśnictwo 
Zdroje, Właściciel 
lub dzierżawca 
obszaru na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

W 6 i 9 roku 

obowiązyw

ania planu 

3 / termin x 2 

terminy = 6 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

7.   

9130 Żyzne 

buczyny 

Dentario 

glandulosae-

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion 

 

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie 

struktury i funkcji 

siedliska i 

polepszenie stanu 

zachowania 

siedliska. 

Preferować gatunki drzew 
charakterystyczne dla żyznej 
buczyny.  

Zapewnić istotne zasoby 
martwego drewna, z dostosowaniem 
do konkretnych uwarunkowań 
lokalnych (wieku i stanu sanitarnego 
drzewostanu, wymogów 
przeciwpożarowych i zagrożeń 
wynikających z wpływów 
antropogenicznych) poprzez: 
- nie usuwanie wywrotów i złomów, 
- pozostawianie martwych drzew 
stojących i nie usuwanie drzew 
dziuplastych i próchniejących, 
- we fragmentach pozostawiać do 
naturalnego rozpadu rozproszone 
pozostałości pozrębowe, ,z wyjątkiem 
przewróconych drzew na stromych 
stokach bezpośrednio zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia 

Siedliska 4, 9-15, 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenia 281k, 290a, 

290b, 290c, 291n, 293a, 

293b, 294a, 296b, 296c, 

298a, 298b, 298c, 298d, 

części wydzieleń 120b, 

120d,  281j, 288b, 288h, 

288i, 288k, 288l, 291a, 

291d, 292c, 294b 295a, 

295d, 297a, 

odpowiadające 

wyróżnionym płatom 

siedliska. 

Gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Podgórze, działki  

89-92, 104/4, 125/1, 125/2, 

176, 180, 181, 182, 183, 

185, 187,194 w częściach 

odpowiadającym 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Nadleśnictwo 
Zdroje, Właściciel 
lub dzierżawca 
obszaru na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

oraz trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze średnim i 
długim okresem odnowienia (w ramach 
prowadzenia cięć z zakresu 
użytkowania rębnego). 

wyróżnionym płatom 

siedliska 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne 

W 6i 9 roku 

obowiązyw

ania planu 

3 / termin x 2 

terminy = 6 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

8.  9180 Jaworzyny 

i lasy klonowo-

lipowe na 

stromych 

stokach i 

zboczach Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie 

struktury i funkcji 

siedliska i 

polepszenie stanu 

zachowania 

siedliska. 

Preferować gatunki drzew 
charakterystyczne dla żyznej 
buczyny.  

Zapewnić istotne zasoby 
martwego drewna, z dostosowaniem 
do konkretnych uwarunkowań 
lokalnych (wieku i stanu sanitarnego 
drzewostanu, wymogów 
przeciwpożarowych i zagrożeń 
wynikających z wpływów 

Stanowisko 2-10, 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenia 126f, 187c, 

378g oraz części 

wydzieleń 182c, ,184k, 

186b, 281j, 288k, 289b, 

289c, 294c, 295d, 377g, 

378h w częściach 

odpowiadających 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Nadleśnictwo 
Zdroje, Właściciel 
lub dzierżawca 
obszaru na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

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, ,z wyjątkiem 
przewróconych drzew na stromych 
stokach bezpośrednio zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia 
oraz trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze średnim i 
długim okresem odnowienia (w ramach 
prowadzenia cięć z zakresu 
użytkowania rębnego). 

wyróżnionym płatom 

siedliska. 

gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Wapienniki, 

działka 4/4  obręb 

Podgórze, działki 23 i 

24/9  

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000, w 

każdym ze wskazanych 

terminów inne. Ponadto 

Nadleśnictwo Zdroje, 
wydzielenie 295g 

W 6i 9 roku 

obowiązyw

ania planu 

2 / termin x 2 

terminy = 4 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

9.  91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

A Działania związane z ochroną czynną 

A1 Polepszenie Zwalczanie pojedynczych osobników gmina Duszniki-Zdrój, w trakcie 1 Organ sprawujący 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albae, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe 

struktury i funkcji 

siedliska 

barszczu Sosnowskiego rosnących w 

runie łęgu za pomocą mazaczy 

herbicydowych – zlikwidowanie 

ekspansji gatunku w początkowej jej 

fazie. 

obręb Podgórze, działki 

180, 181, 182 

obowiązyw

ania Planu 

nadzór nad 
obszarem, 
Nadleśnictwo 
Zdroje lub 
Właściciel lub 
dzierżawca 
obszaru na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie 

struktury i funkcji 

siedliska i 

polepszenie stanu 

zachowania 

siedliska. 

Preferować gatunki drzew 
charakterystyczne dla łęgów. 

Zapewnić istotne zasoby 
martwego drewna, z dostosowaniem 
do konkretnych uwarunkowań 
lokalnych (wieku i stanu sanitarnego 
drzewostanu, wymogów 
przeciwpożarowych i zagrożeń 
wynikających z wpływów 
antropogenicznych) poprzez: 
- nie usuwanie wywrotów i złomów, 
- pozostawianie martwych drzew 
stojących i nie usuwanie drzew 
dziuplastych i próchniejących, 
- we fragmentach pozostawiać do 
naturalnego rozpadu rozproszone 
pozostałości pozrębowe, z wyjątkiem 

Stanowiska 4, 6-10, 

Nadleśnictwo Zdroje, 

części wydzieleń: 129l, 

129m, 123a, 123b, 123c, 
129m, 250b, 279a, 279b, 
281i, 281j, 288k, 289b, 
289c, 292a, 292b, 292c, 
293a, 294c, 295d, 297a, 
302d, 378f,  

odpowiadające 

wyróżnionym płatom 

siedliska. 

gmina Duszniki-Zdrój, 
obręb Podgórze, działki 
180, 176, 181, 182, 194, 
196, 197, gmina Lewin 

W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Nadleśnictwo 
Zdroje, Właściciel 
lub dzierżawca 
obszaru na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

przewróconych drzew na stromych 
stokach bezpośrednio zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia 
oraz trwałości drzewostanu. 

Stosować rębnie złożone ze 
średnim i długim okresem 
odnowienia w ramach prowadzenia 
cięć z zakresu użytkowania rębnego.  
Dopuszcza się wykonywanie cięć 
sanitarnych związanych z usuwaniem 
zarażonych jesionów. 

Nie dopuszczanie do modyfikacji reżimu 
wodnego. 

Kłodzki, obręb 
Jawornica, działki 54, 55, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 
64, 65, 66, 67, gmina 
Lewin Kłodzki, obręb 
Lewin Kłodzki, działki 
231, 232, 233, 234, 237, 
239, 242, 377, 399, 400, 
405/3  

 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych 
Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-
10% powierzchni 
siedliska w obszarze 
Natura 2000, w każdym 
ze wskazanych terminów 
inne. Ponadto monitoring 
we wskazanych 
miejscach: 

gmina Duszniki-Zdrój, 
działki 1/1, 1/3-1/5, 26/3, 
38; Nadleśnictwo Zdroje, 
wydzielenia 286f, 287l, 
287o; stanowisko 12: 
285a, 285f, 285g, 285k, 
285m, 285n, 285o, 285p; 
Nadleśnictwo Zdroje, 

W 6i 9 roku 

obowiązyw

ania planu 

3 / termin x 2 

terminy = 6 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

wydzielenia 132d, 132f, 
132h oraz działki 
ewidencyjne 23/1 i 51 
gmina Lewin Kłodzki obręb 
Kocioł; Nadleśnictwo 
Zdroje, wydzielenia 105a, 
105b, 105c, 375a, 375b, 
375d, 375f, 375g. 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Lepsze rozpoznanie 

zasobów siedliska 

91E0 w obszarze 

Weryfikacja w terenie powierzchni i 

stanu zachowania płatów łęgów 

wyznaczonych na podstawie 

ortofotomapy. Ważne działanie 

ochronne, gdyż spodziewany jest w 

jego wyniku istotny wzrost powierzchni 

siedliska 91E0 w obszarze. 

Stanowisko 10:  

gmina Duszniki-Zdrój, 

działki 1/1, 1/3-1/5, 26/3, 

38;  

Stanowisko 11:  

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenia 286f, 287l, 

287o;  

Stanowisko 12:  

285a, 285f, 285g, 285k, 

285m, 285n, 285o, 285p; 

Stanowisko 13: 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenia 132d, 132f, 

132h oraz działki 

ewidencyjne 23/1 i 51 

gmina Lewin Kłodzki 

obręb Kocioł;  

Stanowisko 14: 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenia 105a, 105b, 

Czerwiec 

2015 r. 

2 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

105c, 375a, 375b, 375d, 

375f, 375g. 

10.   

4094 

Goryczuszka 

czeska 

Gentianella 

bohemica 

A Działania związane z ochroną czynną 

A1 Polepszenie stanu 

siedliska na 

stanowisku 

Wycinka nalotu świerkowego w areale 

populacji, zarówno na skarpie, jak i na 

wypłaszczeniu pod skarpą. W miarę 

możliwości dokonać również usunięcia 

nalotu na szczycie skarpy pod linią 

elektroenergetyczną. 

Stanowisko 1: 

Gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec 

Listopad lub 

kwiecień-

maj w 

pierwszych 

3 latach 

obowiązyw

ania planu 

1 Nadleśnictwo 
Zdroje, dzierżawca 
terenu na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
utraty 
dochodowości, a w 
odniesieniu do 
gruntów 
stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z 
zakresu ochrony 
środowiska, na 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

podstawie 
przepisów prawa 
albo w przypadku 
braku takich 
przepisów, na 
podstawie 
porozumienia 
zawartego z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000. 

A2 Usuwanie 

inwazyjnego 

gatunku 

konkurencyjnego 

Mechaniczne usuwanie trzcinnika 
piaskowego Calamagrostis epigejos w 
areale populacji poprzez ręczne 
wyrywanie części nadziemnych z jak 
największą ilością części podziemnych 
(kłączy), ale bez nadmiernego 
uszkadzania wierzchniej warstwy gleby 
i roślinności – w miesiącach maj-
czerwiec. 

Stanowisko 1: 

Gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec 

Corocznie 

w 

miesiącach 

maj-

czerwiec 

2/rok Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000, Nadleśnictwo 
Zdroje, dzierżawca 
terenu na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
utraty 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

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. 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie 

koszenia łąki 

Działania obligatoryjne: zachowanie 

siedliska gatunku położonego na 

trwałym użytku zielonym. Ekstensywne 

użytkowanie kośne lub kośno-

pastwiskowe. 

 

Stanowisko 1: 

Gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec 

Każdego 

roku w 

całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

1/rok Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000, Nadleśnictwo 
Zdroje, dzierżawca 
terenu  
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: Przywrócenie 

ekstensywnego sposobu użytkowania 

łąki i murawy na stanowisku 

polegającego na corocznym koszeniu z 

zabieraniem pozyskanego siana z areału 

populacji goryczuszki. Koszenie ręczne 

na wysokości 5-10 cm. Należy 

zróżnicować koszenie na działce nr 38: 

koszenie w areale populacji goryczuszki 

czeskiej (południowa 1/4 część działki) 

wykonywać nie później niż 1 lipca, 

natomiast pozostałe 3/4 powierzchni 

działki można kosić do końca sierpnia. 

nie później 

niż 1 lipca 

Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000, Nadleśnictwo 
Zdroje, dzierżawca 
terenu na 
podstawie umowy 
zawartej z organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
utraty 
dochodowości, a w 
odniesieniu do 
gruntów 
stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z 
zakresu ochrony 
środowiska, na 
podstawie 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

przepisów prawa 
albo w przypadku 
braku takich 
przepisów, na 
podstawie 
porozumienia 
zawartego z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000. 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring  

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych  oraz coroczny monitoring 

liczebności populacji jesienią w okresie 

kwitnienia gatunku (poza tym okresem 

zwykle stwierdzenie jest 

niemożliwe/bardzo trudne). Pozwoli 

monitorować skuteczność działań 

ochronnych, ale należy pamiętać, że dla 

tego gatunku duże fluktuacje 

liczebności w poszczególnych sezonach 

wegetacyjnych są typowe. 

Stanowisko 1: 

Gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec 

Każdego 

roku w 

całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO w 

okresie 

kwitnienia 

gatunku 

(wrzesień-

październik) 

Wykonywane 

łącznie ze 

szczegółowy

m 

monitoringie

m populacji 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Szczegółowy 

monitoring 

populacji 

goryczuszki czeskiej 

Szczegółowe coroczne badania 

populacyjne wg metodyki monitoringu 

GIOŚ (Gołąb i Smoczyk 2007) – ocena 

ogólna, stan populacji (także wskaźniki 

Stanowisko 1: 

Gmina Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec 

Każdego 

roku w 

okresie 

kwitnienia 

2/rok Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

kardynalne), stan siedliska (także 

wskaźniki kardynalne), bez parametru 

perspektywy ochrony. Pozwolą poznać 

dynamikę populacji i fluktuacje 

liczebności. 

gatunku 

(wrzesień-

październik)

; 

parametry 

populacji 

każdego 

roku, ocena 

siedliska co 

3 lata 

(rozpoczyna

jąc od 2015 

r.) 

11.  
1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis  

A Działania związane z ochroną czynną 

A1 Odkopanie i 

przywrócenie 

nietoperzom 

zimowiska, poprawa 

stanu i  

zabezpieczenie 

otworu zimowiska 

przed ponownym 

zasypaniem 

Udrożnienie otworu i zabezpieczenie 
otworu sztolni 

Złota Sztolnia W trakcie 

obowiowiąz

ywania 

Planu  

10  Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, właściciel 

/użytkownik gruntu 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

w taki sposób, aby 

pozostawiać 

Nie stosowanie 
wielkopowierzchniowych rębni, 
zachowanie przestojów i biogrup 
starodrzewu i dziuplastych drzew. 

Część leśna obszaru W całym 

okresie 

obowiązyw

ania PZO 

- Nadleśnictwo 
Zdroje 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

maksymalną liczbę 

drzew dziuplastych 

i starodrzewu 

(zgodnie z 

obowiązującym 

Planem Urządzenia 

Lasu) 

 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych   

Monitoring skuteczności realizacji 

działań 

ochronnych. 

Złota Sztolnia Po 

wykonaniu 

prac w 

Złotej 

sztolni 

 

 

0,5 / rok Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Rozpoznanie 

dziennych kryjówek 

i lepsze poznanie 

żerowisk 

Detektorowanie, odłowy nietoperzy 

w sieci, ewentualnie telemetria 

Część leśna obszaru Maj-

październik 

w okresie 

do 5 lat od 

zatwierdzen

ia planu 

3 - 20 / 

obszar 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

- - - - - - - 

12.  

   
6177 

Modraszek 

teleius   

AB Działania związane z ochroną czynną oraz utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

AB

1 

Zachowanie siedlisk 

tych gatunków, 

położonych na 

Działania obligatoryjne: 
Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony, 

Wszystkie siedliska 

(stwierdzone i potencjalne) 

 

W całym 

okresie 

obowiązyw

50 

20/rok 
Właściciel lub 
dzierżawca 
obszaru  
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Phengaris 

teleius 

 

6179 

Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

trwałych użytkach 

zielonych 

Ekstensywne 

użytkowanie 

pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych 

położonych na trwałych użytkach 
zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne lub 

pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych  

 

Działania fakultatywne: 

1. Przywracanie właściwego stanu 

siedliska: usunięcie nalotu drzew  

i krzewów w płatach siedliska, 

następnie ekstensywne użytkowanie 

kośne.  

2. Użytkowanie zgodnie z wymogami  
odpowiedniego  pakietu 
rolnośrodowiskowego w ramach 
obowiązującego PROW, 
ukierunkowanego na ochronę 
gatunków 6177 i  6179 

3. Koszenie działek w terminie do 15 

czerwca, drugi pokos od 15 

września, z usunięciem ściętej 

biomasy z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od skoszenia 

(siano przed usunięciem powinno 

być złoże, np.: w stogi lub zebrane 

w baloty). Koszenie na wysokości 

5-10 cm. Nie należy kosić okrężnie 

od zewnątrz do środka koszonej 

powierzchni. Korzystne byłoby 

Lewin Kłodzki, dz. ew. : 

34/4, 10/9 

Duszniki Zdr., dz. ew.: 
78/2, 129/3, 11/186, 13/5, 
12/10, 144 

ania PZO  

 

 

 

 

Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie umowy 
zawartej z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
utraty 
dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów 
stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

stosowanie kosiarki listwowej lub o 

podobnej technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% powierzchni 

niewykaszanej łącznie dla 

wszystkich użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w innym 

miejscu, w tym 2-3 metrowych 

pasów przy granicy działek z 

drogami, zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż 

dróg, rowów, cieków. Nawożenia 

poniżej 60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, ścieków, 

osadów ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin poza 

mazaczami herbicydowymi do 

usuwania roślin inwazyjnych, 

obcych geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 30 

marca oraz - w szczególnych 

przypadkach - w termie 

późniejszym, jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane zniszczenia darni 

spowodowane przez zwierzęta lub 

procesy erozyjne 

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 

 

B2 Zapobieganie Usunięcie nalotu drzew  Lewin Kłodzki: dz. W okresie - Właściciel lub 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

sukcesji i krzewów w płatach siedlisk 
gatunków 

 

ew..: 34/9, 10/9 
Duszniki Zdrój, dz. ew.: 
78/2, 129/3, 11/186, 13/5, 
12/10, 144 

obowiązyw

ania PZO 

posiadacz 
obszaru na 
podstawie umowy 
zawartej z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
utraty 
dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów 
stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z 
zakresu ochrony 
środowiska, na 
podstawie 
przepisów prawa 
albo w przypadku 
braku takich 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

przepisów, na 
podstawie 
porozumienia 
zawartego z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 

realizacji działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 

ochronnych 

Wszystkie siedliska 

(stwierdzone i potencjalne) 

 

Lewin Kłodzki, dz. ew. : 

34/4, 10/9 

Duszniki Zdr., dz. ew.: 

78/2, 13/5, 129/10, 11/186, 

129/3, 144,  

3, 6 i 9 rok 4 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Uzupełnienie stanu 
wiedzy w zakresie 
parametrów 
populacji gatunku  

Zbadanie występowania (lub 

niewystępowania) populacji gatunku na 

siedliskach potencjalnych (stanowiska 

4-10) 

 

Gmina Lewin Kłodzki, 
obręb Kocioł, działka 
34/4; obręb Jerzykowice 
Małe, działki 10/9, 7,8 

Gmina Duszniki 
Zdrój, obręb Wapienniki, 
działka 78/2; 
Obręb Podgórze, działki 
145, 129/8, 129/10, 129/2, 

W ciągu 3 

lat od 

zatwierdzen

ia PZO 

30 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

129/3, 129/4, 13/5. 

1.  

   
9410 

Górskie bory 
świerkowe 
(Piceion 
abietis, część – 
zbiorowiska 
górskie) 

 

AB Działania związane z ochroną czynną oraz utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

       

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Uzupełnienie stanu 

wiedzy  

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 
parametrów siedliska przyrodniczego 

Cały obszar W okresie 

obowiązyw

ania Planu 

4 tyś.  Organ sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

System informacji przestrzennej GIS (tabela atrybutów: działania ochronne) – załącznik 11.  
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1.  6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion – płaty 

bogate 

florystycznie) 

1-6 

 

Ocena stanu 

zachowania siedliska  

Ocena ogólna,  

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

dla tego typu 

siedliska, takie same 

jak przyjęte w 

ocenie stanu 

zachowania w 

planie 

Ocena stanu zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w ramach 

PMŚ 

raz na 5 lat Gmina Duszniki 
Zdrój: obręb 
Podgórze, działki 6, 
19, 20, 198; 
obręb Zieleniec, 
działki 13/2, 27/22, 
2/2. 
Gmina Lewin 
Kłodzki, obręb 
Witów, działki 2, 
18/4; 
obręb Jerzykowice 
Małe, działki 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 19/3. 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3 / okres x 2 

okresy = 6 

2.  6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

 

 

 Monitoring ogólny 

stanu zachowania 

siedliska 

Ocena ogólna,  

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

dla tego typu 

siedliska, takie same 

jak przyjęte w 

ocenie stanu 

zachowania w 

planie 

Ocena stanu zachowania 

zgodna z metodyką PMŚ 

GIOŚ (parametry i 

wskaźniki kardynalne). 

Podczas monitoringu 

należy również 

skontrolować 

skuteczność działań 

ochronnych 

W terminie od 

maja do sierpnia 

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu 

Wybrane płaty 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska 

w obszarze, w każdym 

ze wskazanych 

terminów inne. 

Ponadto Nadleśnictwo 

Zdroje, wydzielenia 

312a, 312b, 312c, 

305d, 305f, 306c, 306a, 

307b 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3 / okres x 2 

okresy = 6 

3.  6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono-

Trisetion 

1-33 

 

Określenie stanu 

zachowania siedliska 

przyrodniczego 6520 

w obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchnia 

siedliska, 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

przyjęte w PZO 

(j.w.) 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

zgodny z metodyką 

zastosowaną w tym PZO 

(moduł B, tabela 3), 

wykonany przez 

w 5 i 10 roku 

obowiązywania 

planu,  w sezonie 

wegetacyjnym 

(maj-sierpień). 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

5 / termin x 2 

terminy = 10 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

 struktura i 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony. 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia 

wskazanych terminów 

inne 

4.  

 

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

1-6 Określenie stanu 

zachowania siedliska 

przyrodniczego 7230 

w obszarze. 

 

 

 

 

 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony. 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

przyjęte w PZO 

(gatunki 

charakterystyczne, 

gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych, ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew, stopień 

uwodnienia, 

pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów, 

zakres pH) 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

zgodny z metodyką PMŚ 

GIOŚ wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia, 

koniecznie pomiar pH 

gleby i określenie 

struktury gatunkowej 

mszaków 

w 5 i 10 roku 

obowiązywania 

planu, w sezonie 

wegetacyjnym 

(maj-sierpień) 

 

 

 

 

 

 

Stanowiska 1-6 

 

 

 

 

 

 

. 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

3 / termin x 2 

terminy = 6 

5.  8210 Wapienne 

ściany skalne ze 

zbiorowiskami 

Potentilletalia 

caulescentis 

1-6, 8-10 Określenie stanu 

zachowania siedliska 

przyrodniczego 8210 

w obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony. 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

przyjęte w PZO 

(j.w.) 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

zgodny z metodyką PMŚ 

GIOŚ , wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia 

Jednorazowo w 6 

roku okresie 

obowiązywania 

planu, w sezonie 

wegetacyjnym 

(maj-październik) 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenia  305a, 

305b, 295f, 283a, 283f, 

279a, 279c, 127a, 

291n, 379d 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

 

6.  9110 Kwaśne 

buczyny 

Luzulo-Fagenion 

wszystkie Określenie stanu 

zachowania siedliska 

w obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

przyjęte w PZO 

(gatunki 

charakterystyczne, 

martwe drewno – 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

zgodny z metodyką 

GIOŚ, wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu, w 

miesiącach maj-

sierpień 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

3 / termin x2 

terminy = 6 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony. 

łączne zasoby, 

inwazyjne gatunki 

obce, struktura 

drzewostanu) 

inne 

7.  9130 Żyzne 

buczyny 

Dentario 

glandulosae-

Fagenion, Galio 

odorati-

Fagenion  

 

1-9, 11-12 Określenie stanu 

zachowania siedliska 

w obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony. 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

przyjęte w PZO 

(gatunki 

charakterystyczne, 

martwe drewno – 

łączne zasoby, 

inwazyjne gatunki 

obce, struktura 

drzewostanu) 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

zgodny z metodyką PMŚ 

GIOŚ (, wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia.  

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu, w 

miesiącach maj-

sierpień 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

Ponadto Nadleśnictwo 

Zdroje, wydzielenia 

295f; 279c, 288a, 288d, 

288g, 288h, 288i, 288j; 

282b, 282c, 300a, 

300b, 301b; 285h, 285j 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

4 / termin x2 

terminy = 8 

8.  9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stromych stokach 

i zboczach Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

wszystkie Określenie stanu 

zachowania siedliska 

w obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony. 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

przyjęte w PZO 

(gatunki 

charakterystyczne, 

martwe drewno – 

łączne zasoby, 

inwazyjne gatunki 

obce, struktura 

drzewostanu) 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

zgodny z metodyką PMŚ 

GIOŚ wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu, w 

miesiącach maj-

sierpień 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

Ponadto Nadleśnictwo 

Zdroje, wydzielenie 

295g 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

2 / termin x2 

terminy = 4 

9.  91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albae, 

Populetum albae, 

wszystkie Określenie stanu 

zachowania siedliska 

w obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

Wskaźniki 

kardynalne 

struktury i funkcji 

przyjęte w PZO 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

zgodny z metodyką PMŚ 

GIOŚ wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

planu, w 

miesiącach maj-

sierpień 

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

4 / termin x2 

terminy = 8 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

funkcje, 

perspektywy 

ochrony. 

inne. 

Ponadto monitoring 

we wskazanych 

miejscach: gmina 

Duszniki-Zdrój, 

działki 1/1, 1/3-1/5, 

26/3, 38; 

Nadleśnictwo Zdroje, 

wydzielenia 286f, 

287l, 287o; 

stanowisko 12: 285a, 

285f, 285g, 285k, 

285m, 285n, 285o, 

285p; Nadleśnictwo 

Zdroje, wydzielenia 

132d, 132f, 132h oraz 

działki ewidencyjne 

23/1 i 51 gmina 

Lewin Kłodzki obręb 

Kocioł; Nadleśnictwo 

Zdroje, wydzielenia 

105a, 105b, 105c, 

375a, 375b, 375d, 

375f, 375g. 

10.  1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

Wybrane 

stanowiska 

Utrzymanie lub 

wzrost liczebności 

gatunków w 

zimowisku. 

Populacja Liczebność Monitoring 
liczebności 
nietoperzy 
zimujących w sztolni. 
Zimowe liczenia 
nietoperzy w sztolni 
(na początku 
stycznia). 

Corocznie w 

okresie 

obowiązywania 

PZO.  

Złota Sztolnia 

 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

0,5 ./rok 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

Stan zachowania 

populacji gatunku 

Populacja Liczebność Monitoring stanu 
zachowania populacji 
gatunku, zgodnie z 
metodyką PMŚ (raz 
na 5 lat).. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy w 5 i 

10 roku 

obowiązywania 

Planu. 

Złota Sztolnia  Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

W ramach 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy 

11.  6177 Modraszek 

teleius 

Phengaris 
teleius 

 

1-10 

 

Stan ochrony 

gatunku 

Parametry 

populacji 

Liczebność (os./100 

m) 

Indeks liczebn. 

(os/100 m) 

Izolacja (km) 

 Monitoring ogólny stanu 

zachowania siedliska 

gatunku zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Raz na 5 lat Wszystkie stwierdzone 

i potencjalne siedliska 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

 

12.  6179 Modraszek 

nausitous 

Phengaris 
nausithous 

 

Stan ochrony 

siedliska 

Parametry 

siedliska 

Powierzchnia (ha) 

Dostępność roślin 

żywicielskich (%) 

Dostępność 

mrówek gospodarzy 

(%) 

Zarastanie 

ekspansywne 

bylinami (%) 

Zarastanie przez 

drzewa i krzewy 

(%) 

 Monitoring ogólny stanu 

zachowania siedliska 

gatunku zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Raz na 5 lat Wszystkie stwierdzone 

i potencjalne siedliska 

Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

 

Zaplanowano monitoring kluczowych przedmiotów ochrony w obszarze, który pozwoli w trakcie obowiązywania planu określić ewentualne 

zmiany ich stanu zachowania i zmodyfikować w razie potrzeby dotyczące ich cele i działania ochronne. Najważniejszym i najpilniejszym do 

wdrożenia działaniem monitoringowym jest coroczny szczegółowy monitoring populacji kluczowego dla obszaru gatunku goryczuszka czeska 

Gentianella bohemica, ponieważ obszar Góry Orlickie jest najważniejszy dla ochrony tego gatunku – znajduje się w nim około 80% całej znanej 

krajowej populacji. W drugiej kolejności należy zrealizować działania weryfikacji w terenie płatów siedlisk 9110 i 91E0, gdyż spodziewane jest 

w ich wyniku istotne zwiększenie powierzchni tych siedlisk w obszarze. Dla siedlisk 6430, 8210, 9130, 9180 i 91E0 należy lepiej rozpoznać 

zasoby w rejonach słabo zbadanych do tej pory (poszukiwanie nowych płatów siedlisk i ocena ich stanu zachowania) lub też zweryfikować w 

terenie powierzchnię i stan zachowania płatów wyznaczonych na postawie ortofotomapy. Weryfikację należy prowadzić zgodnie z metodyką 

przyjęta w niniejszym planie (PMŚ, parametry i wskaźniki kardynalne struktury i funkcji). 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Lp. Dokumentacja planistyczna 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

1. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lewin Kłodzki - Uchwała Rady Gminy Nr 

XL/289/02 z dnia 07 sierpnia 2002 r. 

Uchwała Nr XLVIII/278/97 Rady Gminy w 

Lewinie Kłodzkim z dnia 29 października 

1997 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lewin Kłodzki dla 

części miejscowości Jawornica, 

Jerzykowice Małe, Kocioł i Krzyżanów 

Południową część terenów, oznaczonych w Studium symbolem ML (tereny zabudowy pensjonatowej, 
usługowej - głównie turystycznej i letniskowej), a w planie miejscowym tereny o symbolach XII.2-MNL i 
XII.3-MNL, przeznaczone dla lokalizacji zabudowy letniskowej, znajdujące się w zasięgu płatów 
siedliska 6230(6) - przy zmianie tych dokumentów ustalić inne przeznaczenie - jako tereny łąk, bez 
prawa zabudowy i zalesiania (działki geodezyjne obręb Lewin Kłodzki, dz. ew.: 4, 3 i 19/3). 

Załącznik Nr 17 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Brak istotnych przesłanek dla sporządzenia PO. Niniejszy plan zadań ochronnych powinien w zadowalający sposób zabezpieczyć przedmioty 
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ochrony Obszaru Natura 2000 przed pogorszeniem stanu ich ochrony. 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Zaproponowano zmiany w SDF w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli. Projekt zmienionego SDF (Plik PDF) – załącznik 13. 

Dostosowano granice Obszaru do danych katastralnych oraz zaproponowano korektę granic zgodnie z wynikami prac terenowych. Wektorowa 

warstwa informacyjna GIS zawierająca zmienione granice obszaru – załącznik 14. 
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Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1.  W pkt. 3.1.a.  

kod 
% 

pow. 

Ocena 

pop. / 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. / 

wzg. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 

6230 2,55 A C A B 

6430 0,50 B C B C 

6510 1,03 A C B C 

6520 3,56 A C A A 

7140 0,53 D    

7220 0,01 D    

7230 0,07 B C B B 

8210 0,06 A C A A 

8220 0,03 B C C C 

8310  C C B C 

9110 4,59 A C B C 

9130 2,90 A C B B 

9180 1,35 A C A A 

91E0 2,30 A C B C 

9410 0,43 B C B B 
 

W pkt. 3.1.a. 

kod 
% 

pow. 

Ocena 

pop. / 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. / 

wzg. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 

6210 0,03 D    

6230 0,65 B C B B 

6430 0,29 A C B A 

6520 16,25 A B B A 

7140 0,05 D    

7230 0,03 A C B A 

8210 0,02 A C A A 

8220 0,02 D    

8310 0,01 D    

9110 3,08 A C B B 

9130 4,98 A C B B 

9180 0,34 A C B B 

91E0 1,00 B C B B 

9410 0,05 D    
 

Korekta w wyniku zmiany ogólnych powierzchni 

siedlisk przyrodniczych w obszarze w stosunku 

do wersji przekazanej do KE – uwzględnienie 

danych z dokładnego kartowania terenowego 

siedlisk Natura 2000, przedtem ich powierzchnię 

oceniano szacunkowo; korekta ocen stanu 

ochrony siedlisk uwzględniająca wyniki badań na 

potrzeby planu, podano również wartości % 

zajmowanej powierzchni i oceny stanu 

zachowania dla nowo odnalezionego typu 

siedliska w trakcie prac nad planem (6210). 

Usunięcie wpisów dla 2 typów siedlisk 

przyrodniczych niewystępujących w obszarze: 

6510 – wszystkie łąki w obszarze zweryfikowano 

jako typ  siedliska 6520, 7220 – podane 

omyłkowo na skutek błędnej interpretacji. 

2.  W pkt 3.2.e 

1163 Cottus gobio R, C, B, C, C 

W pkt 3.2.e 

1163 Cottus gobio D 

Ocena znaczenia populacji zawarta w SDF jest 

zawyżona. Gatunek obecny tylko w 

kilkusetmetrowym odcinku jednego cieku. W 

wyniku prac terenowych populacja gatunku 

została uznana za nieistotną. 

3.  W pkt. 3.2.c 

Brak 

W pkt. 3.2.c 

1318 Myotis dasycneme V D 
 

4.  W pkt. 3.2.g.  

4094 Gentianella bohemica 50i A B B A 

W pkt. 3.2.g. 

4094 Gentianella bohemica 1250i A B B A 

Korekta wpisu dotyczącego populacji goryczuszki 

czeskiej w obszarze: (liczebność), od czasu 

utworzenia poprzedniego SDF zebrano pełniejsze 

dane o populacji gatunku w obszarze i poza nim. 

5.  W pkt. 3.3. SSAKI 

Brak 

Myotis alcathoe P C 

Myotis brandtii P C 

Myotis mystacinus P C 

Myotis daubentonii P C 

Wskazana korekta zgodnie z wynikami prac 

terenowych.  
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Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

Vespertilio murinus P A 

Eptesicus serotinus P C 

Eptesicus nilssonii P A 

Pipistrellus pipistrellus P C  

Pipistrellus nathusii P C 

Nyctalus noctula P C  

Plecotus auritus P C 

6.  W pkt. 3.3. ROŚLINY 

Brak 

W pkt. 3.3. ROŚLINY 

Arnica montana   R V, A 

Asplenium viride   R D 

Botrychium lunaria   V A 

Campanula latifolia   R A 

Carex davalliana   V A 

Cephalanthera damasonium   V A 

Dactylorhiza fuchsii   C A 

Galium pumilum   C A 

Koeleria pyramidata   V A 

Leucoium vernum   C A 

Lycopodium annotinum   V V 

Lycopodium clavatum   R V 

Ophioglossum vulgare   V A 

Pedicularis palustris   V A 

Pinguicula vulgaris   V A 

Polystichum aculeatum   R A 

Trollius europaeus   C D 

Hypnum pratense   R A 

Schistostega pennata   R D 

Tomentypnum nitens   V A 

Ulota crispa   V A 

Uwzględnienie aktualnych danych o 

występowaniu i częstości występowania w 

obszarze roślin zagrożonych w skali kraju oraz 

objętych konwencjami międzynarodowymi. 

7.  W pkt. 3.3. BEZKRĘGOWCE 

Brak 

W pkt. 3.3. BEZKRĘGOWCE 

Helicigona lapicida   R A 

Macrogastra badia    V A 

Wskazana korekta zgodnie z wynikami prac 

terenowych.. 

8.  W pkt. 4.6. 

 

W pkt. 4.6. 

Maltz T.K., Pokryszko B.M. 2009. Macrogastra badia 

Aktualizacja i uzupełnienie źródeł danych 
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Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

(C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Pulmonata: 

Clausiliidae) in Zieleniec (Bystrzyckie Mts, Central 

Sudetes) – ecology, conservation status and life history – 

preliminary data. Folia Malacologica 17 (2): 53–62. 

Smoczyk M.. 2011. Rzadkie i zagrożone rośliny 

naczyniowe Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety 

Środkowe) – część 4. Przyroda Sudetów 14: 17–26. 

Smoczyk M. 2011. Raport ze zbadania stanu 

goryczuszki czeskiej *4094 Gentianella bohemica na 

terenie obszaru Grodczyn i Homole koło Dusznik 

PLH020039. Rzepin. Na zlecenie Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. mscr. ss. 21. 

Smoczyk M., Gębura K. 2009. Rzadkie i zagrożone 

rośliny naczyniowe Gór Bystrzyckich i Orlickich 

(Sudety Środkowe) – część 3. Przyroda Sudetów 12: 

13–38. 

Smoczyk M., Gołąb Z. 2010. Goryczuszka czeska 

Gentianella bohemica Skalický. W: Monitoring 

gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część 

pierwsza, J. Perzanowska (red.): 230–244. Biblioteka 

monitoringu środowiska. GIOŚ, Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Warszawa. 

Smoczyk M., Wierzcholska S. 2008. Wyniki badań 

botanicznych jako podstawa do rozszerzenia sieci 

obszarów Natura 2000 zw zachodniej części Ziemi 

Kłodzkiej. W: Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na 

obszarze Sudetów, red. M. Furmankiewicz i B. 

Mastalska-Cetera, 101–117. Muzeum Przyrodnicze w 

Jeleniej Górze, Jelenia Góra. 

9.  w pkt. 8  

- 

 Uzupełnienie fotograficznego materiału 

dokumentacyjnego i jego opis – wykorzystanie 

fotografii siedlisk i gatunków z formularza PZO. 
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Lp. 
Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany 

1.  Załącznik: plik PDF mapy obszaru i 

wektorowa warstwa informacyjna GIS 

Shapefile w układzie współrzędnych 

PUWG 1992. 

Dociągnięcie granic obszaru do granic działek ewidencyjnych (katastru). Ułatwi to zarządzanie obszarem i ustalenie 

celów i działań ochronnych oraz działań związanych z monitoringiem dla konkretnych działek ewidencyjnych. 

2.  Załącznik: plik PDF mapy obszaru i 

wektorowa warstwa informacyjna GIS 

Shapefile w układzie współrzędnych 

PUWG 1992. 

Korekta granic obszaru: wyłączenie z obszaru 4 rejonów zabudowanych lub planowanych pod zabudowę w obrębie 

miejscowości, gdzie inwentaryzacja terenowa wykazała, że nie występują żadne siedliska przyrodnicze. Efekt 

dyskusji na spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy. 

Rejon Lewina Kłodzkiego i Miejskiego Lasku: gmina Lewin Kłodzki, obręb Lewin Kłodzki, działki ewidencyjne 

228-229 (S część działek), 230/1-230/2, 244/1-244/2, 270/1, 270/2, 274, 275/2, 275/3, 275/4, 276, 285, 286, 362 

(część działki), 382, 383, 384, 385 (część działki), 393, 395, 401, 429/2, 429/5, 429/6, 429/7, 449/1-449/9, 518/1-

518/20, 519/1-519/5, 519/10-519/21, 525/1-525/15, 525/23-525/24. 

Gospodarstwo agroturystyczne w Wapiennikach koło Dusznik-Zdroju: gmina Duszniki-Zdrój, obręb Wapienniki, 

działki ewidencyjne 76, 77 (część działki), 78/2 (część), 79 (część), 80 (część), 82 (część), 83-86, 88 (część). 

Zabudowany fragment Miejskiej Góry w Dusznikach-Zdroju: gmina Duszniki-Zdrój, obręb Centrum, działki 

ewidencyjne 356/1-356/3, 357, 358/1-358/2, 359, 360, 449/1-449/7, 450/3-450/6; obręb Zdrój 242/1-242/2, 242/7-

242/17; obręb Wapienniki, działka ewidencyjna 3 (część). 

Rejon Czarnego Stawu w Podgórzu w Dusznikach-Zdroju: gmina Duszniki-Zdrój, obręb Zdrój, działki ewidencyjne 

140, 152 (część działki), 177 (część), 179, 180, 181, 190. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

1.  
Uwagi przekazane przez Generalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska (GDOŚ) dotyczyły nadanego numeru zarządzeniu,  

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska  
Uwzględniono uwagę dotyczącą nie wpisywania 

numeru zarządzenia 

 

2.  

Uwagi dotyczyły również kwalifikacji siedlisk przyrodniczych                         

w poszczególnych wydzieleniach: 

 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

1. Uwzględniono uwagę dotyczącą 

wpisania w przypadku występowania 

siedlisk przyrodniczych jedynie we 

fragmencie danego wydzielenia- 

poprzez dopisanie w tych miejscach 

słowa „ część wydzieleń”.  

2. Usunięto wydzielenie 120 c z wykazu 

wydzieleń, w których występuje 

siedlisko 9110 kwaśna buczyna.  

3. Pozostałych uwag nie uwzględniono 

ponieważ we wszystkich wymienionych 

w uwagach wydzieleniach leśnych 

zostało zidentyfikowane w trakcie 

terenowych prac inwentaryzacyjnych 

nad planem zadań ochronnych w latach 

2012-2013 występowanie jednego z 

leśnych siedlisk przyrodniczych 9110, 

9130 oraz *9180. Identyfikacja danego 

siedliska przyrodniczego opierała się 

przede wszystkim na właściwościach 

ekologicznych danego ekosystemu, 
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składzie gatunkowym roślinności 

(drzewostan, podszyt, runo), 

przypisaniu do danej jednostki 

fitosocjologicznej, a przy określeniu 

stanu zachowania uwzględniono 

zachodzące procesy i tendencje 

dynamiczne, również związane z 

zabiegami gospodarki leśnej. W 

szczególności płaty siedlisk 

przyrodniczych buczyn i jaworzyn ze 

zniekształconym drzewostanem i będące 

w stadium odnowienia nadal stanowią 

siedlisko przyrodnicze (niezależnie od 

wieku i stanu drzewostanu). Różnice te 

wynikają więc z różnej metodyki i 

interpretacji stosowanej przy 

identyfikacji siedlisk przyrodniczych i 

typologii siedlisk leśnych. Ponadto fakt, 

iż dane siedlisko przyrodnicze nie jest 

wykazywane w danym wydzieleniu w 

materiałach będących w posiadaniu 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych lub Nadleśnictwa Zdroje 

(inwentaryzacja 2007 roku lub PUL) nie 

oznacza, iż siedlisko to w 

rzeczywistości tam nie występuje  – w 

ramach prac nad Planem prowadzone 

były badania terenowe weryfikacyjne i 

inwentaryzacyjne, uwzględnione zostały 

również inne badania z lat 2007-2013. 

Zabiegi gospodarki leśnej powiązane z 

granicami wydzieleń leśnych powodują, 



216 

że w większości przypadków granice 

wydzieleń leśnych są jednocześnie 

granicami płatów siedlisk 

przyrodniczych. Jednak, w 

przedmiotowym obszarze, w kilku 

przypadkach granice te nie pokrywają 

się  np. płat siedliska *9180 w 

wydzieleniu 378g przekracza jego 

granicę i występuje również w 

przyległej części wydzielenia 378h.  

4. Nie uwzględniono również uwag 

dotyczących płatów siedliska, ponieważ 

we wszystkich przypisanych do 

siedliska 6520 wydzieleniach, 

stwierdzono występowanie 

przedmiotowego siedliska w trakcie 

terenowych prac inwentaryzacyjnych 

nad Planem w latach 2012-2013. 

Występujące tam ewentualnie 

drzewostany to wyłącznie młode 

nasadzenia lub spontaniczny nalot, 

występujące w większości na 

fragmentach tych wydzieleń. Metodyka 

prac terenowych opierała się na tych 

samych zasadach co w przypadku 

siedlisk leśnych. 

 
Moduł B 

  

3.  Uwagi dotyczyły wskazanych zagrożeń i ich opisów, 

monitoringu oraz działań ochronnych, a także podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie wskazanych działań 

ochronnych. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 
  Nie uwzględniono uwagi dotyczącej usunięcia z 

zagrożeń potencjalnych tych zagrożeń, które 

zostały zidentyfikowane również jako zagrożenia 

istniejące. Wynika to z faktu, iż dane zagrożenie 
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może być zarówno zagrożeniem istniejącym – 

zaobserwowanym w trakcie prac terenowych nad 

planem zadań ochronnych, w odniesieniu do 

części płatów siedliska lub gatunku, jak również 

zagrożeniem potencjalnym w odniesieniu do 

pozostałych płatów danego siedliska lub gatunku, 

które obecnie nie występuje.   

Nie uwzględniono również uwagi dotyczącej 

opisów zagrożeń dotyczących występowania 

obcych gatunków inwazyjnych. W odniesieniu do 

części gatunków obcych - z uwagi na ich biologię 

i charakter - nie jest możliwe ich  

wyeliminowanie, dlatego bezcelowe jest 

planowanie działań ochronnych związanych z 

próbami ich usuwania (rozszerzony opis 

zagrożenia uzasadnia brak zaproponowanych 

działań ochronnych). 

4.  

Uwaga dotyczyła opisu zagrożenia związanego ze 

zmniejszeniem lub utratą określonych cech siedliska z uwagi 

na zbyt małą ilość martwego drewna w płatach siedlisk: 9110 

kwaśne buczyny, 9130 żyzne buczyny, *9180 jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach oraz *91E0 

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu  

Uwaga nie została uwzględniona. Skorygowano 

jednak przedmiotowy zapis: „Zbyt mała ilość 

stojących lub leżących martwych lub 

obumierających drzew (w niektórych płatach 

siedliska)..(…)”. W ocenie ekspertów wskaźnik 

martwego drewna oceniany według parametrów 

Państwowego Monitoringu Środowiska nie jest 

osiągnięty w części płatów leśnych siedlisk 

przyrodniczych w obszarze. 

5.  

Uwaga związana z zagrożeniami siedlisk leśnych dotyczyła 

wykreślenia zagrożenia związanego z wycinką lasu, gdyż na 

terenie Lasów Państwowych nie jest realizowana wycinka 

wielkopowierzchniowa 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

. Uwagi nie uwzględniono ponieważ część płatów 

siedlisk leśnych nie znajduje się w zarządzie 

Lasów Państwowych i  w obrębie tych płatów, w 

poprzednich latach,  przeprowadzone były 

wycinki dużymi powierzchniami.  
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Moduł C 

  

6.  Uwagi dotyczyły działań ochronnych, a także podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie wskazanych działań 

ochronnych. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 
Uwzględniono uwagę dotyczącą rozszerzenia 

zapisów dotyczących podmiotów 

odpowiedzialnych za działania ochronne dla 

goryczuszki czeskiej Gentianella bohemica. 

Rozszerzono również zapisy dotyczące 

podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

działań związanych kształtowaniem siedlisk 

leśnych, ponieważ część gruntów znajduje się na 

terenach nie będących w zarządzie Lasów 

Państwowych.   

 

7.  Uwaga dotycząyła modyfikacji obszarów wdrażania działań 

ochronnych dla siedliska 6520 górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie i 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Uwzględniono uwagę i dopisano wydzielenia 

znajdujące się w zarządzie Nadleśnictwo Zdroje.  

 

8.  Uwagę dotyczyła usunięcia wydzielenia 312f z działań 

obligatoryjnych dla  siedliska 7230 górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk uwzględniono częściowo.  

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z ewidencją gruntów 

teren ten oznaczony jest jako Ls i nie stanowi 

trwałego użytku zielonego, usunięto ww. 

wydzielenie z działań obligatoryjnych i 

fakultatywnych, w których zaplanowano działania 

dla trwałych użytków zielonych. Zaplanowano 

natomiast osobne działanie ochronne dla płatu 

siedliska znajdującego się w tym wydzieleniu - 

stanowi jeden z najcenniejszych płatów tego 

siedliska w obszarze. Płat ten wykształcił się na 

polanie leśnej (luka). W jego obrębie występuje  

liczna populacja tłustosza pospolitego Pinguicula 

vulgaris – gatunku na skraju wymarcia na 

Dolnym Śląsku. Siedlisko przyrodnicze 7230 jest 

siedliskiem nieleśnym, jednak wykształciło się 
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tutaj w obrębie lasu przy źródliskowych 

wysiękach wód na polanie. Z tego względu 

istotna jest ochrona tego płatu siedliska.  

9.  Uwaga dotyczyła podmiotu odpowiedzialnego za działanie 

ochronne dla siedliska 8210 wapienne ściany skalne ze 

zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis w zakresie 

wpisania w pierwszej kolejności jako odpowiedzialnego 

organu sprawującego nadzór nad obszarem oraz dopisaniu, iż 

działanie będzie realizowane przez Nadleśnictwo Zdroje po 

zawarciu umowy z organem sprawującym nadzór nad 

obszarem.  

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Nie uwzględniono uwagi. Jako działanie 

wskazano: „Utrzymać ocienienie płatów siedliska 

na poziomie pozwalającym na utrzymanie stanu 

siedliska, w przypadku wycinki drzew pozostawić 

grupy drzew wokół wychodni skalnych z płatami 

siedliska”. Realizacja tego działania przez 

Nadleśnictwo Zdroje wynikać będzie z 

prowadzonej gospodarki leśnej i nie będzie 

generowało dodatkowych kosztów. 

10.  Uwaga dotyczyła zapisów związanych z działaniami 

ochronnymi dla siedlisk leśnych: 9110 kwaśne buczyny, 9130 

żyzne buczyny, *9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stromych stokach i zboczach oraz *91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe. Wskazano, iż procentowane 

podawanie udziału poszczególnych gatunków w drzewostanie 

może doprowadzić do uproszczenia składu siedliska. Ponadto 

wskazano, iż zapis dotyczący niepomniejszania udziału 

martwego drewna będzie trudny do zrealizowania z uwagi na 

różne podmioty gospodarujące w siedliskach. Zaproponowano 

zapisy, które nie zawierają szczegółowych wskazań na temat 

składu gatunkowego drzew w poszczególnych typach siedlisk, 

martwego drewna oraz wpisanie w zarządzeniu informacji o 

przyjęciu w  nowym planie urządzenia typów drzewostanów 

zgodnych ze składem siedliska.  

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Uwagę uwzględniono częściowo. Usunięto 

procentowe udziały poszczególnych gatunków 

drzew w siedliskach.. Zmieniono również zapisy 

dotyczące martwego drewna, ze wskazaniem na 

konieczność zachowania istotnych zasobów 

martwego drewna. Nie uwzględniono uwagi 

dotyczącej wpisania informacji o nowym planie 

urządzenia lasu, ponieważ będzie on podlegał 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

i na tym etapie będzie oceniany jego wpływ na 

obszar Natura 2000.  

 

11.  Uwaga dotyczyła dopisania, iż działanie związane z 

usuwaniem gatunku inwazyjnego barszczu Sosnowskiego z 

siedliska *91E0 oraz działaniami ochronnymi dla gatunku 

goryczuszka czeska Gentianella bohemica, realizowane będzie 

w oparciu o umowę z podmiotem sprawującym nadzór nad 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Uwzględniono uwagę, dopisano, iż działanie 

realizowane będzie w oparciu o umowę z 

podmiotem sprawującym nadzór nad obszarem. 
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obszarem. 

 

12.  Uwagę dotyczącą treści działania ochronnego dla gatunku 

1324 nocek duży Myotis myotis przedłożono – w części 

odnoszącej się do zachowania starodrzewu i dziuplastych 

drzew. Zaproponowano, aby wpisać zapis związany z 

użytkowaniem drzewostanu zgodnie  z planem urządzenia lasu 

poddanym ocenie oddziaływania na środowisko.  

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Z uwagi na fakt,  iż pzo nie powinien opierać się 

o zapisy innego dokumentu planistycznego, 

sformułowano działanie  o pozostawianiu 

przestojów i biogrup starodrzewu i dziuplastych 

drzew. 

13.  Dla siedliska *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stromych stokach i zboczach wskazano, iż z uwagi na jego 

niewielką powierzchnię w skali Nadleśnictwa Zdroje w 

odniesieniu do siedliska nie należy planować działań 

gospodarczych z wyjątkiem usuwania zakażonych jaworów. 

Osoba fizyczna Uwaga nie została uwzględniona ze względu na 

fakt, siedlisko to nie jest w dobrym stanie 

zachowania i jego skład gatunkowy 

zniekształcony jest dużym udziałem świerka. Stąd 

wskazane  jest prowadzenie zabiegów mających 

na celu preferowanie gatunków 

charakterystycznych dla siedliska, zwiększanie 

udziału martwego drewna i usuwanie drzew 

zarażonych patogenami, 

 

14.  Dla siedliska 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis 

część – zbiorowiska górskie), dla którego w zarządzeniu 

zaproponowano zmianę oceny ogólnej siedliska z C na D – 

nieistotna wskazano, iż należy utrzymać ocenę ogólną 

siedliska C.  Zdaniem autora uwag, siedlisko występuje w 

obszarze, więc powinno być włączone do przedmiotów 

ochrony - jest to jedno z dwóch znanych stanowisk w 

Sudetach. 

Osoba fizyczna Uwagę uwzględniono i dla siedliska zaplanowano 

uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów 

siedliska.   
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