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PROJEKT 

ZARZĄDZENIE NR ……… 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 

z dnia ……… 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry 

Orlickie PLH020060 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.
1
), zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Orlickie 

PLH020060, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000  

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony określa załącznik 3 do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie 

i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy, planach zagospodarowania dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                           

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 

i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 

208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. Nr 985. 
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Załączniki do zarządzenia Nr    

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w       

z dnia    r. 

 

Załącznik nr 1 

Opis granicy obszaru Natura 2000. 

Załącznik nr 2 

Mapa obszaru Natura 2000. 

 

Załącznik nr 3 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących 

przedmiotami ochrony. 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Nr 

stano

wiska 

Zagrożenia istniejące Zagrożenia potencjalne 

1 6230 Górskie 

i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion – 

1 A03.03 - Płat prawdopodobnie od 

dłuższego czasu nie jest użytkowany – 

brak koszenia i wypasu 
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płaty bogate 

florystycznie) 

   K02.01 - Początek procesu zarastania 

płatu krzewami i podrostem drzew od 

strony ściany lasu 

 

  2 K02.01 - Zarastanie płatu krzewami i 

podrostem drzew 

 

  3 K04.01 - W płacie na skutek naruszania 

pokrywy roślinnej liczny stał się łubin 

trwały Lupinus polyphyllus 

A03.03 - Możliwe zaprzestanie koszenia 

   K04.01 - Utworzenie rynny 

snowboardowej (prace ziemne na stoku) 

zniszczyło częściowo strukturę siedliska. 

Przygotowanie stoku narciarskiego – 

tworzenie siedlisk inicjalnych z 

odsłoniętym podłożem 

 

  4 K04.01 - Przygotowanie stoku 

narciarskiego – prace ziemne na stoku 

uszkadzają pokrywę roślinną (np. pędy 

widłaka goździstego) i tworzą miejsca  

inicjalne z odsłoniętym podłożem 

A03.03 - Możliwe zaprzestanie koszenia 

   K04.01 - W płacie na skutek naruszania 

pokrywy roślinnej pojawił się łubin 

trwały Lupinus polyphyllus 

 

  5 A03.03 - Płat od dłuższego czasu nie jest 

użytkowany – brak koszenia i wypasu 

 

   K02.01 - Zarastanie płatu krzewami i 

podrostem drzew 

 

  6 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

A03.03 - Możliwe zaprzestanie wypasu 

    A04.01 - Możliwa intensyfikacja wypasu 

(niekorzystna) 

2 6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuleta

lia sepium) 

1 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.01 - Brzegiem płatu biegnie droga 

leśna, jej konserwacja lub zmiana przebiegu 

może spowodować zniszczenia w siedlisku 

    B07 - Obok miejsce zwózki drewna i 

mocno rozjeżdżona droga leśna – 

możliwość zniszczeń w płacie siedliska 

  2 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub K04.01 - Możliwość wycinki krzewów na 

pasie dawnej drogi granicznej – ziołorośle 
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zagrożenia nieznane wokół krzewiastej wierzby 

    D01.01 - Możliwość wycinki krzewów na 

pasie dawnej drogi granicznej / szlaku 

turystycznym – ziołorośle wokół 

krzewiastej wierzby 

  3 K04.01 - W płacie niecierpek 

gruczołowaty Impatiens glandulifera – 

umiarkowane nasilenie ekspansji 

D01.02 - Płat na brzegu szosy asfaltowej, 

możliwe prace konserwacyjne pobocza, 

wycinka drzew itp. 

  4 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  5 K04.01 - W płacie niecierpek 

gruczołowaty Impatiens glandulifera – 

niewielkie nasilenie ekspansji 

D01.02 - Płat na brzegu szosy, możliwe 

prace konserwacyjne pobocza i niszczenie 

płatu siedliska 

  6 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  7 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  8 H01.08 - Dopływ ścieków bytowych z 

domostwa powyżej na stoku powoduje 

zanieczyszczenie i nadmierną 

eutrofizację 

K04.01 - Użytkowane jako teren narciarski 

w ziemie - możliwość wycinki drzew 

ocieniających płaty siedliska lub prace 

ziemne powodujące zniszczenie w siedlisku 

/ zmiana sposobu użytkowania 

  9 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.02 - Płat na brzegu szosy, możliwe 

prace konserwacyjne pobocza i niszczenie 

płatu siedliska 

  10 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  11 J02.03 - Jeden z brzegów Młynówki na 

całej długości ujęty w murek oporowy 

chroniący drogę gruntową do zabudowań 

powyżej – niewielkie zagrożenie 

K04.01 - W płacie może postępować 

ekspansja gatunków obcych związana z 

bliskością Zieleńca – na razie pojedyncze 

osobniki 

  12 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

A03 - Możliwość koszenia razem z 

przyległym płatem łąki 

  13 D01.02 - Płat miejscami na brzegu szosy, 

prace konserwacyjne szosy i pobocza 

powodują zniszczenia siedliska 

 

   K04.01 - W płacie stała lecz sporadyczna 

obecność gatunków obcych (na razie 

pojedyncze osobniki niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 

 

  14 K04.01 - W płacie stała lecz sporadyczna 

obecność gatunków obcych (na razie 

pojedyncze osobniki niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 

D01.02 - Płat w bliskości szosy, prace 

konserwacyjne szosy i pobocza mogą 

powodować zniszczenia siedliska 
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  15 D01.02 - Płat miejscami na brzegu szosy, 

prace konserwacyjne szosy i pobocza 

powodują zniszczenia siedliska 

 

   K04.01 - W płacie stała lecz sporadyczna 

obecność gatunków obcych (na razie 

pojedyncze osobniki niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 

 

  16 D01.02 - Płat miejscami na brzegu szosy, 

prace konserwacyjne szosy i pobocza 

powodują zniszczenia siedliska 

 

   K04.01 - W płacie stała lecz sporadyczna 

obecność gatunków obcych (na razie 

pojedyncze osobniki niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora) 

 

  17 D01.02 - Płat na brzegu szosy, prace 

konserwacyjne szosy i pobocza powodują 

zniszczenia siedliska 

 

  18 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.01 - Płat na brzegu zarośli przy drodze 

gruntowej – wycinka krzewów zmieni 

warunki świetlne 

  19 D01.02 - Płat na brzegu szosy, prace 

konserwacyjne szosy i pobocza powodują 

zniszczenia siedliska 

 

  20 D01.02 - Płat na brzegu lasu i szosy, 

prace konserwacyjne szosy i pobocza 

powodują zniszczenia siedliska 

K04.01 - W płacie może postępować 

ekspansja gatunków obcych związana z 

bliskością zabudowań Koziej Hali i 

synantropizacji roślinności 

   J02.03 - W sąsiedztwie płatów 

uregulowane kanały odprowadzające 

wody opadowe 

 

  21 K04.01 - Wzrasta udział gatunków 

synantropijnych nitrofitów, głównie 

świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum 

A04.01 - Możliwa intensyfikacja wypasu 

(niekorzystna) 

  22 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

E01.04 - Płat rozwinął się w starym 

wapienniku, obok stacja paliw – możliwa 

wycinka zarośli w wyrobisku wapienniku 

  23 K04.01 - Wzrasta udział gatunków 

synantropijnych nitrofitów, głównie 

świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum oraz występują gatunki obce, 

np. niecierpek gruczołowaty Impatiens 

glandulifera i tojeść kropkowana 

Lysimachia punctata 

J02.03 - Możliwość modyfikacji koryta 

potoku 

    D01.02 - Płat na brzegu szosy, prace 

konserwacyjne szosy i pobocza  mogą w 

przyszłości powodować zniszczenia 
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siedliska 

  24 K04.01 - Wzrasta udział gatunków 

synantropijnych nitrofitów, głównie 

świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum oraz występują gatunki obce, 

m.in. barszcz Sosnowskiego Heracleum 

sosnowskyi (kilka osobników) – płat przy 

ruchliwym parkingu, istnieje zagrożenie 

dla zdrowia ludzi 

A03 - Możliwość koszenia razem z 

przyległym płatem łąki 

  25 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.01 - Płat na brzegu lasu przy  leśnej 

drodze gruntowej i szlaku turystycznym – 

możliwość niszczenia przy pracach 

konserwacyjnych drogi 

    D01.02 - Płat na brzegu szosy, prace 

konserwacyjne szosy i pobocza powodują i 

mogą w przyszłości powodować 

zniszczenia siedliska 

  26 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

K04.01 - Użytkowane jako teren narciarski 

w ziemie - możliwość wycinki drzew 

ocieniających płaty siedliska lub prace 

ziemne powodujące zniszczenie w siedlisku 

/ zmiana sposobu użytkowania 

  27 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

J02.03 - Możliwość modyfikacji koryta 

potoku 

    K04.01 - W płacie może postępować 

ekspansja gatunków obcych związana z 

bliskością zabudowań i synantropizacji 

roślinności 

  28 D01.02 - Płat na brzegu lasu i szosy, 

prace konserwacyjne szosy i pobocza 

powodują zniszczenia siedliska 

K04.01 - W płacie może postępować 

ekspansja gatunków obcych związana z 

bliskością zabudowań Koziej Hali i 

synantropizacji roślinności 

   J02.03 - W sąsiedztwie płatów 

uregulowane kanały odprowadzające 

wody opadowe 

 

  29 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

G01.06 - W sąsiedztwie tereny narciarskie 

– możliwość zajęcia powierzchni siedliska, 

wycinki zadrzewienia etc. 

  30 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.01 - W sąsiedztwie drogi leśne, w 

trakcie remontu może nastąpić zniszczenie 

płatu 

    G01.06 - W sąsiedztwie tereny narciarskie 

– możliwość zajęcia i zniszczenia 

powierzchni siedliska 

  31 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.02 - W sąsiedztwie droga wojewódzka 

nr 386 
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3 6520 Górskie 

łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

1 K02.01 - Początek procesu zarastania 

płatu krzewami i podrostem drzew 

G04 - Teren wojskowy, możliwa zmiana 

sposobu użytkowania 

   K04.01 - Na skutek nieregularnego 

koszenia wzrasta udział gatunków 

synantropijnych nitrofitów, głównie 

świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum oraz występują gatunki obce, 

np. łubin trwały Lupinus polyphyllus 

 

  2 A03.03 - Większość powierzchni płatu 

nie jest użytkowana rolniczo od 

dłuższego czasu 

B01.01 - W sąsiedztwie duże powierzchnie 

sztucznie zalesionych łąk, możliwe 

zalesienie 

   K04.01 - 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 

C01.04 - Wewnątrz płatu funkcjonuje mały 

kamieniołom – dalsza eksploatacja będzie 

powodowała zmniejszenie powierzchni 

siedliska 

  3 A03.03 - Część powierzchni  nie jest 

użytkowana rolniczo 

B01.01 - Możliwe zalesienie 

   K02.01 - Początek procesu zarastania 

płatu krzewami i podrostem drzew 

 

  4 A03.03 - Część powierzchni  nie jest 

użytkowana rolniczo, wzrasta udział 

gatunków nitrofilnych bylin 

 

   K02.01 - Początek procesu zarastania 

płatu krzewami i podrostem drzew 

 

  5 K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus 

K02.01 - Początek procesu zarastania płatu 

krzewami i podrostem drzew 

    G01.06 - Łąka w zimie użytkowana jako 

stok narciarski, wyciąg narciarski, 

możliwość intensyfikacji użytkowania 

  6 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

E01.03 - Łąka wokół gospodarstwa, 

aktualnie budowa domu 

  7 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

G01.06 - Łąka w zimie użytkowana jako 

stok narciarski, wyciąg narciarski 

orczykowy planowany do modernizacji na 

kolej linową, możliwość intensyfikacji 

użytkowania 

  8 G01.06 - Łąka w zimie użytkowana jako 

stok narciarski, narciarska kolej linowa 
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   K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus 

 

  9 A03.03 - Powierzchnia 

najprawdopodobniej nie jest użytkowana 

rolniczo, wzrasta udział gatunków 

nitrofilnych bylin i zarasta nalotem 

krzewów i drzew 

 

   K02.01 - Miejscami zaawansowany  

proces zarastania płatu krzewami i 

podrostem drzew 

 

  10 K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus – niewielkie 

nasilenie 

A04.01 - Możliwa intensyfikacja wypasu 

(niekorzystna) 

  11 K02.01 - Miejscami zaawansowany  

proces zarastania płatu krzewami i 

podrostem drzew 

 

   A03.03 - Powierzchnia 

najprawdopodobniej nie jest użytkowana 

rolniczo, wzrasta udział gatunków 

nitrofilnych bylin i zarasta nalotem 

krzewów i drzew 

 

  12 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

E01.03 - W sąsiedztwie zabudowa 

jednorodzinna, letniskowa i pensjonatowa, 

możliwe zajęcie działki pod zabudowę 

  13 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B01.01 - Możliwe zalesienie 

   K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus 

 

   A03.03 - Powierzchnia 

najprawdopodobniej nie jest użytkowana 

rolniczo, wzrasta udział gatunków 

nitrofilnych bylin i zarasta nalotem 

krzewów i drzew 

 

  14 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B01.01 - Możliwe zalesienie, w sąsiedztwie 

kompleksu niektóre powierzchnie zostały 

zalesione lub spontaniczne zarosły 

  15 K02.01 - Zaawansowany  proces 

zarastania płatu krzewami i podrostem 

drzew 

B01.01 - Możliwe zalesienie 

   A03.03 - Powierzchnia nie jest od 

dłuższego czasu użytkowana rolniczo, 

wzrasta udział gatunków nitrofilnych 

bylin i zarasta nalotem krzewów i drzew 

 

  16 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

A04.01 - Możliwa intensyfikacja wypasu 

(niekorzystna), na części powierzchni 

siedliska jest prowadzony umiarkowany 
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wypas krów i koni 

  17 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  18 K02.01 - Na części powierzchni  proces 

zarastania płatu krzewami i podrostem 

drzew 

B01.01 - Możliwe zalesienie 

   A03.03 - Część powierzchni nie jest 

użytkowana rolniczo, wzrasta udział 

gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew 

 

  19 K02.01 - Na części powierzchni  proces 

zarastania płatu krzewami i podrostem 

drzew 

B01.01 - Możliwe zalesienie 

   A03.03 - Część powierzchni nie jest 

użytkowana rolniczo, wzrasta udział 

gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew 

 

  20 G01.06 - Łąka w zimie użytkowana jako 

stok narciarski, narciarska kolej linowa 

 

   K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus 

 

  21 G01.06 - Łąka w zimie użytkowana jako 

stok narciarski, narciarska kolej linowa 

E01.03 - W sąsiedztwie płatu na tej samej 

działce planowana jest budowa obiektu 

hotelowego 

   K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus 

 

  22 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

E01.03 - W sąsiedztwie aktualnie budowy 

obiektów pensjonatowych itp., teren 

planowany do zabudowy 

    G01.06 - Część powierzchni w zimie 

użytkowana jako stok narciarski 

  23 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  24 K04.01 - Zaawansowana ekspansja 

łubinu trwałego Lupinus polyphyllus 

K02.01 - Jeśli nie zostanie przywrócone 

koszenie co najmniej co kilka lat w płacie 

pojawi się nalot drzew i krzewów 

   A03.03 - Cały płat nie jest użytkowany 

rolniczo od co najmniej kilku-kilkunastu 

lat, wzrasta udział gatunków nitrofilnych 

bylin 

 

  25 A03.03 - Część powierzchni nie jest 

użytkowana rolniczo, wzrasta udział 

gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew 

K02.01 - Jeśli nie zostanie przywrócone 

koszenie co najmniej co kilka lat proces 

zarastania będzie postępował 
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   K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus – niewielkie 

nasilenie procesu 

 

  26 A03.03 - Część powierzchni nie jest 

użytkowana rolniczo, wzrasta udział 

gatunków nitrofilnych bylin i zarasta 

nalotem krzewów i drzew 

E01.03 - W sąsiedztwie aktualnie budowy 

obiektów pensjonatowych itp., możliwe 

zajęcie pod  zabudowę 

   K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus – różne nasilenie 

procesu w różnych częściach płatu 

G01.06 - Część powierzchni w zimie 

użytkowana jako stok narciarski 

  27 K04.01 - Miejscami w płacie agregacje 

trzcinnika piaskowego Calamagrostis 

epigejos 

 

   A03.03 - 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 

K02.01 - Jeśli nie zostanie przywrócone 

trwale koszenie raz na co najmniej co kilka 

lat proces zarastania będzie postępował 

  28 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  29 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

A04.01 - Możliwa intensyfikacja wypasu 

(niekorzystna), na części powierzchni 

siedliska jest prowadzony umiarkowany 

wypas 

  30 K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego 

Lupinus polyphyllus – różne nasilenie 

procesu w różnych częściach płatu 

A04.01 - Możliwa intensyfikacja wypasu 

(niekorzystna), na części powierzchni 

siedliska jest prowadzony umiarkowany 

wypas koni i bydła (gospodarstwo 

agroturystyczne Relaks w Wapiennikach) 

  31 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

A04.01 - Możliwa dalsza intensyfikacja 

wypasu koni (niekorzystna) lub 

zajmowanie kolejnych powierzchni łąk na 

pastwiska (ranczo Panderoza w Granicznej) 

    G01.02 - Część powierzchni siedliska 

zajęta na tereny do jazdy konnej, 

przeszkody, place do jazdy konnej itp. 

  32 A03.03 - Północna część powierzchni nie 

jest koszona co najmniej od 5 lat, wzrasta 

udział gatunków nitrofilnych bylin i 

zarasta nalotem krzewów i drzew od 

strony lasu 

 

  33 A03.03 - Część powierzchni nie jest 

koszona co najmniej od 5 lat, wzrasta 

udział gatunków nitrofilnych i pojawia 

się nalot gatunków drzewiastych 

A04.01 - Możliwa intensyfikacja wypasu 

koni 
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  34 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

4 7230 Górskie 

i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

1 G01.06 - Część powierzchni w zimie 

użytkowana jako stok narciarski, kilka lat 

temu w bezpośrednim sąsiedztwie płatu 

wykonano roboty ziemne – miejsce 

wyjazdu narciarzy z górnej stacji 

wyciągu, które nieznacznie przekroczyły 

granice płatu 

 

  2 B01.01 - W 2011 roku dokonano 

zalesienia polany, w młace węglanowej 

posadzono kilkanaście sadzonek świerka 

G01.02 - Przez północny fragment płatu 

siedliska przebiega drewniana rampa – 

trasa zjazdowa dla rowerów typu downhill, 

remont lub modernizacja trasy może 

zagrażać strukturze siedliska 

   K04.05 - W latach 2009-2010 

stwierdzono duże szkody w populacji 

stoplamka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii 

spowodowane buchtowaniem dzików 

 

  3 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

K02.01 - Powolny proces zarastania 

nalotem krzewów i drzew w przypadku 

trwałego porzucenia koszenia 

  4 G01.03 - Wierzchnia warstwa gleby i 

pokrywa roślinna jest uszkadzana 

(głębokie bruzdy), przez nawracanie 

maszyn używanych do koszenia lub 

przejazdy quadów 

 

  5 A03.03 - Brak koszenia powoduje 

stopniowe zarastanie siedliska i 

przekształcenia w inne typy siedlisk 

 

  6 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.01 - Płat sąsiaduje z drogą gruntową i 

drogą leśną, ze względu na małą 

powierzchnię możliwe całkowite 

zniszczenie przy pracach konserwacyjnych 

5 8210 

Wapienne 

ściany skalne 

ze 

zbiorowiskam

i 

Potentilletalia 

caulescentis 

1 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - 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 G05.04 - Ze względu na bliskość 

zabudowań Dusznik-Zdroju teren często 
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zagrożenia nieznane odwiedzany. Ślady palenia ognisk w 

łomach, śmiecenie itp. 

  5 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  6 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.02 - W sąsiedztwie wychodni szosa 

asfaltowa i droga gruntowa 

  7 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.02 - W sąsiedztwie wychodni droga 

  8 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.02 - W sąsiedztwie wychodni szosa 

asfaltowa 

  9 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  10 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

6 9110 Kwaśne 

buczyny 

1 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 9110 

  2 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  3 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  4 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  5 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  6 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 



Wersja robocza przygotowana przez wykonawcę PZO do prac warsztatowych Zespołu  
Lokalnej Współpracy 
 

13 
 

wycinka dużymi powierzchniami 

  7 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 9110 

  8 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  9 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  10 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  11 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 9110 

  12 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  13 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  14 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    B07 - Północna część płatu na terenie nie 

należącym do LP, możliwe prowadzenie 

gospodarki niezgodne z wymogami 

siedliska 9110 
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    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  15 K04.01 - Wnikanie w runo niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– niewielkie nasilenie procesu 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  16 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  17 B02.02 - W 2012 roku w płacie zrąb dużą 

powierzchnią, teren nie należący do 

Lasów Państwowych 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

7 9130 Żyzne 

buczyny 

1 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B07 - Płat zregenerował spontanicznie na 

terenie nie należącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z 

wymogami siedliska 

  2 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B07 - Płat zregenerował spontanicznie na 

terenie nie należącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z 

wymogami siedliska 

  3 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B07 - Płat zregenerował spontanicznie na 

terenie nie należącym do LP, możliwe 

prowadzenie gospodarki niezgodne z 

wymogami siedliska 

  4 B07 - Drzewostan ze znacznym udziałem 

świerka, niezgodny z siedliskiem, 

konieczna stopniowa przebudowa 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  5 K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– niewielkie nasilenie procesu 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 
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stojących i leżących 

  6 B02.02 - W 2012 roku obserwowano w 

płacie zrąb dużą powierzchnią 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  7 B07 - Drzewostan ze znacznym udziałem 

świerka, niezgodny z siedliskiem, 

konieczna stopniowa przebudowa 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  8 K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– umiarkowane nasilenie procesu 

B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 

  9 K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– niewielkie nasilenie procesu 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  10 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  11 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  12 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  13 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  14 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

 

  15 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 
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8 9180 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stromych 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

platyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani

) 

1 K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– umiarkowane nasilenie procesu 

B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

  2 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

  3 B07 - Drzewostan ze znacznym udziałem 

świerka, niezgodny z siedliskiem, 

konieczna stopniowa przebudowa 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  4 B07 - Drzewostan ze znacznym udziałem 

świerka, niezgodny z siedliskiem, 

konieczna stopniowa przebudowa 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

   K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– umiarkowane nasilenie procesu 

K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  5 K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– umiarkowane nasilenie procesu 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 
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    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  6 K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– umiarkowane nasilenie procesu 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    D01.02 - W sąsiedztwie wychodni szosa 

asfaltowa 

  7 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

D01.02 - W sąsiedztwie wychodni szosa 

asfaltowa 

  8 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  9 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  10 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 
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niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  11 B07 - Drzewostan ze znacznym udziałem 

świerka, niezgodny z siedliskiem, 

konieczna stopniowa przebudowa 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

9 91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

1 B07 - W płacie miejsce składowania 

drewna po zrywce, niszczenie runa 

B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

   K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– niewielkie nasilenie procesu, 

pojedynczy osobnik barszczu 

Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi 

K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

  2 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 

  3 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B07 - Część płatu na terenie nie należącym 

do LP, możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 

    B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 
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    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

  4 B07 - Drzewostan ze znacznym udziałem 

świerka, niezgodny z siedliskiem, 

konieczna stopniowa przebudowa 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

  5 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B07 - Część płatu na terenie nie należącym 

do LP, możliwe prowadzenie gospodarki 

niezgodne z wymogami siedliska 

    J02.03 - Zmiana stosunków wodnych, np. 

regulacja koryta potoku, zwiększony pobór 

wód (na potoku są ujęcia wody dla Lewina 

Kłodzkiego) 

  6 D01.02 - Płat graniczy z szosą asfaltową 

– w trakcie jej remontu w poprzednich 

latach obserwowano zniszczenia runa w 

jej sąsiedztwie, narzucanie ziemi i 

budulca drogi 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

  7 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

J02.03 - Zmiana stosunków wodnych, np. 

regulacja koryta potoku i brak zalewów 

  8 U - brak rozpoznanych zagrożeń lub 

zagrożenia nieznane 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  9 K04.01 - Ekspansja w runie niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora 

– niewielkie nasilenie procesu 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
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jesionu i raka kory jawora 

    B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka dużymi powierzchniami 

  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 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – 

usuwanie martwych i umierających drzew 

stojących i leżących 

    K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

 

Załącznik nr 4 

Cele działań ochronnych. 

L.p. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1 6230 Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

(Nardion – płaty bogate 

florystycznie) 

Zachowanie co najmniej 90% obecnej powierzchni siedliska w niepogorszonym 

stanie. 

2 6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Zachowanie co najmniej 90% obecnej powierzchni siedliska w obszarze w 

niepogorszonym stanie przez utrzymanie nieużytkowania płatów siedliska oraz 

unikanie modyfikowania warunków wodnych (regulacja potoków na terenach wsi). 

Lepsze rozpoznanie zasobów siedliska w słabo dotąd zbadanej zachodniej części 

obszaru. Weryfikacja w terenie powierzchni płatów na zboczach Orlicy. 

3 6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

Zachowanie 80% dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie go w co 

najmniej niepogorszonym stanie ochrony. 

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 etc. Na 

niewielkim procencie łąk (<10%) w obszarze dopuszczone jest intensywne 

użytkowanie rolnicze (np. intensywny wypas bydła). 

Weryfikacja w terenie powierzchni i stanu zachowania płatów wyznaczonych na 

podstawie ortofotomapy. 

4 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

Zachowanie całej dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie go w co 

najmniej niepogorszonym stanie ochrony. 
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turzycowisk i mechowisk 

5 8210 Wapienne ściany 

skalne ze zbiorowiskami 

Potentilletalia caulescentis 

Zachowanie całej dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie go w co 

najmniej niepogorszonym stanie ochrony. 

Weryfikacja lokalizacji w terenie, powierzchni i stanu zachowania płatu. 

6 9110 Kwaśne buczyny Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w co najmniej 

niepogorszonym stanie ochrony, najlepiej przez gospodarkę leśną zgodną z zasadami 

gospodarowania w ekosystemach rzadkich i zagrożonych w skali Europy: zgodność 

drzewostanu ze składem odpowiednim dla buczyny (tu: dominacja buka), 

niepomniejszanie ogólnego udziału starodrzewi oraz martwego i grubego drewna w 

obszarze (z wyjątkiem przewróconych drzew na stromych stokach bezpośrednio 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi), umiarkowane stosowanie cięć (z wyjątkiem 

zakażonych rakiem kory jaworów), odnowienia rębniami złożonymi. 

7 9130 Żyzne buczyny Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w co najmniej 

niepogorszonym stanie ochrony, najlepiej przez gospodarkę leśną zgodną z zasadami 

gospodarowania w ekosystemach rzadkich i zagrożonych w skali Europy: zgodność 

drzewostanu ze składem odpowiednim dla buczyny (tu: dominacja buka), 

niepomniejszanie ogólnego udziału starodrzewi oraz martwego i grubego drewna w 

obszarze (z wyjątkiem przewróconych drzew na stromych stokach bezpośrednio 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi), umiarkowane stosowanie cięć (z wyjątkiem 

zakażonych rakiem kory jaworów), odnowienia rębniami złożonymi. 

Weryfikacja w terenie powierzchni i stanu zachowania płatów wyznaczonych na 

podstawie ortofotomapy. 

8 9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stromych stokach i 

zboczach (Tilio 

platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) 

Zachowanie dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w co najmniej 

niepogorszonym stanie ochrony, najlepiej przez gospodarkę leśną zgodną z zasadami 

gospodarowania w ekosystemach skrajnie rzadkich i zagrożonych w skali Europy: 

zgodność drzewostanu ze składem odpowiednim dla siedliska (tu: dla jaworzyn 

dominacja jawora, wielogatunkowość), niepomniejszanie ogólnego udziału 

starodrzewi oraz martwego i grubego drewna w obszarze (z wyjątkiem 

przewróconych drzew na stromych stokach bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi), umiarkowane stosowanie cięć (z wyjątkiem jesionów w 

przypadku zamierania patogennego oraz zakażonych rakiem kory jaworów), 

odnowienia rębniami złożonymi. 

Weryfikacja w terenie powierzchni i stanu zachowania 1 płatu. 

9 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

Zachowanie 90% dotychczasowej powierzchni siedliska i utrzymanie w co najmniej 

niepogorszonym stanie ochrony. 

Polepszenie stanu ochrony płatów znajdujących się na terenach Lasów Państwowych, 

najlepiej przez gospodarkę leśną zgodną z zasadami gospodarowania w 

ekosystemach skrajnie rzadkich i zagrożonych w skali Europy: zgodność 

drzewostanu ze składem odpowiednim dla siedliska (tu: docelowo skład z przewagą 

jawora / jesionu / olszy szarej, niesadzenie olszy czarnej na siedliskach łęgów w 

obszarze), niepomniejszanie ogólnego udziału starodrzewi oraz martwego i grubego 

drewna w obszarze (z wyjątkiem przewróconych drzew na stromych stokach 

bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ludzi), umiarkowane stosowanie cięć (z 

wyjątkiem jesionów w przypadku zamierania patogennego oraz zakażonych rakiem 

kory jaworów), odnowienia rębniami złożonymi, brak modyfikacji reżimu wodnego. 

Weryfikacja w terenie powierzchni i stanu zachowania płatów wyznaczonych na 

podstawie ortofotomapy. 

10 4094 Goryczuszka czeska 

Gentianella bohemica 

Zachowanie istnienia populacji na stanowisku i jej liczebności w co najmniej 50% w 

stosunku do średniej liczebności z lat 2009-2011. 

Polepszenie stanu siedliska na stanowisku poprzez wycinkę nalotu świerkowego w 

areale populacji oraz mechaniczne usuwanie trzcinnika piaskowego. 

Poznanie dynamiki liczebności populacji (coroczny monitoring). 

 

Załącznik nr 5 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i 

obszarów ich wdrażania. 

Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

 N

r 
Nazwa Zakres prac 

Miejsce  

realizacji 

Termin 

wykona

nia 

Szacunk

owe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowie

dzialny 

za 

wykonan

ie 

6230 

Górskie i 

niżowe 

murawy 

bliźniczkow

e (Nardion – 

płaty bogate 

florystyczni

e) 

 Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

jako trwałe 

użytki 

zielone 

Utrzymanie trwałego ekstensywnego 

użytkowania pastwiskowego (obsada 

do 1 DJP/ha) lub kośno-

pastwiskowego (nie więcej niż jeden 

pokos rocznie, koszenie po 1 lipca) bez 

stosowania nawożenia ani środków 

ochrony roślin, orki ani podsiewania 

wysokoproduktywnymi gatunkami 

traw. 

Stanowiska 1-6 stale - właściciel

e gruntu, 

nadzór: 

RDOŚ we 

Wrocławi

u 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylio

n alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvulet

alia sepium) 

 Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

nieużytkow

ania płatów 

Utrzymanie nieużytkowania płatów 

siedliska oraz unikanie modyfikowania 

warunków wodnych (regulacja 

potoków na terenach wsi) 

Stanowiska 1-29 stale - właściciel

e gruntu, 

nadzór: 

RDOŚ we 

Wrocławi

u 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

D

1 

Lepsze 

rozpoznanie 

zasobów 

siedliska 

6430 w 

obszarze 

Weryfikacja w terenie powierzchni 

płatów na zboczach Orlicy. 

Poszukiwanie nowych niewykazanych 

dotąd płatów w słabo dotąd zbadanych 

częściach obszaru, gdzie są 

spodziewane: Witów, Jawornica, 

Zimne Wody. 

stanowiska 30-31; 

doliny potoków 

Wyżnik, Klikawa 

w rejonie wsi 

Jawornica, Witów, 

Zimne Wody 

w 

okresie 

obowiąz

ywania 

planu 

2 RDOŚ we 

Wrocławi

u 

6520 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywni

e 

(Polygono-

Trisetion) 

 Działania związane z ochroną czynną 

A

1 

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 

okresie 

marzec-

kwiecie

ń lub 

wrzesie

ń-

listopad 

1 

roboczo

dzień dla 

5 osób 

gmina lub 

właściciel

e działki 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

jako trwałe 

użytki 

zielone 

Utrzymanie trwałego ekstensywnego 

użytkowania kośnego (nie więcej niż 

jeden pokos rocznie, koszenie po 1 

lipca) lub kośno-pastwiskowego 

(obsada do 1 DJP/ha) bez stosowania 

nawożenia ani środków ochrony roślin, 

orki ani podsiewania 

wysokoproduktywnymi gatunkami 

traw. 

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 etc. Na niewielkim 

procencie łąk (<10%) w obszarze 

dopuszczone jest intensywne 

użytkowanie rolnicze (np. intensywny 

wypas bydła >1 DJP) 

Wszystkie 

stanowiska 

stale - właściciel

e gruntu, 

nadzór: 

RDOŚ we 

Wrocławi

u 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 

Kontrola 

administrac

yjna 

zabiegów 

ochrony 

Kontrola poprawności 

przeprowadzenia wycinki nalotu drzew 

i krzewów. 

Stanowisko 11: 

gmina Duszniki-

Zdrój, obręb 

Podgórze, całe 

działki 165-166. 

po 

wykona

niu 

zabiegu 

koszty 

administ

racyjne 

RDOŚ 

RDOŚ we 

Wrocławi

u 
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

czynnej Stanowisko 15: 

gmina Lewin 

Kłodzki, obręb 

Jawornica, części 

działek 66-67. 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D

1 

Lepsze 

rozpoznanie 

zasobów 

siedliska 

6520 w 

obszarze 

Weryfikacja w terenie stanu 

zachowania płatu na Pańskiej Górze 

wyznaczonego na podstawie 

ortofotomapy. 

Stanowisko 34: 

Gmina Lewin 

Kłodzki, obręb 

Zimne Wody, 

działka 2 (część 

południowa przy 

granicy 

państwowej) 

w 

okresie 

obowiąz

ywania 

planu 

0,5 RDOŚ we 

Wrocławi

u 

7230 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk 

i mechowisk 

 Działania związane z ochroną czynną 

A

1 

Usunięcie 

zalesienia 

świerkoweg

o 

Polepszenie stanu zachowania płatu z 

U1 na FV poprzez usunięcie zalesienia 

świerkowego z płatu młaki 

węglanowej na polanie leśnej. Są to 

młode osobniki świerka posadzone w 

2012 roku, które wystarczy wyrwać 

ręcznie (łącznie kilkanaście sztuk). 

Stanowisko 1: 

Nadleśnictwo 

Zdroje, oddział 

312f 

(południowo-

zachodnia część), 

gmina Duszniki-

Zdrój, obręb 

Zieleniec, działka 

2/1 

jak 

najszyb

ciej, nie 

później 

niż do 

końca 

2013 

roku 

0,5 Nadleśnic

two 

Zdroje 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

nieużytkow

ania płatów 

Utrzymanie nieużytkowania płatów 

torfowisk węglanowych lub 

sporadycznego ich użytkowania. W 

przypadku stanowisk 2 i 3 

dopuszczalne jest koszenie raz na kilka 

lat razem przyległymi łąkami – 

powstrzymujące sukcesję wtórną. 

Zakaz zmiany reżimu wodnego – 

osuszania (dotyczy również terenów 

przyległych), modyfikowania biegu 

cieków. Płat 2 znajduje się w 

sąsiedztwie górnej stacji wyciągu 

narciarskiego, gdzie były w 

poprzednich latach prowadzone prace 

ziemne związane z przygotowaniem 

stoku dla narciarzy i wyjazdu z 

wyciągu – absolutny zakaz 

prowadzenia prac w obrębie płatu, 

wjeżdżania sprzętem itp. działalności 

mogących prowadzić do uszkadzania 

Wszystkie 

stanowiska 

stale - właściciel

e gruntu, 

nadzór: 

RDOŚ we 

Wrocławi

u 
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

pokrywy roślinnej. 

B

2 

Zmniejszeni

e 

intensywno

ści 

użytkowani

a płatu 

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) 

stale 1/rok właściciel

/dzierżaw

ca gruntu 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 

Kontrola 

administrac

yjna 

zabiegów 

ochrony 

czynnej 

Kontrola poprawności 

przeprowadzenia usunięcia zalesienia 

świerkowego. Należy sporządzić 

protokół z kontroli. 

Stanowisko 1: 

Nadleśnictwo 

Zdroje, oddział 

312f 

(południowo-

zachodnia część) 

po 

wykona

niu 

zabiegu 

koszty 

administ

racyjne 

Nadleśni

ctwa 

Zdroje i 

RDOŚ 

Nadleśnic

two 

Zdroje, 

RDOŚ we 

Wrocławi

u 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

8210 

Wapienne 

ściany 

skalne ze 

zbiorowiska

mi 

Potentilletal

ia 

caulescentis 

 Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

obecnego 

stanu 

zachowania 

siedliska 

W miarę możliwości w bezpośrednim 

sąsiedztwie płatów utrzymanie 

ocienienia zbiorowiskiem leśnym, w 

przypadku wycinki zostawianie grup 

drzew wokół wychodni skalnych z 

płatami siedliska. 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

wydzielenia 127a, 

279a, 279c, 283a, 

283f, 291n, 296f, 

305a, 305b, 379d 

w częściach 

odpowiadających 

wyróżnionym 

płatom siedliska 

stale - Nadleśnic

two 

Zdroje 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Lepsze 

rozpoznanie 

zasobów 

siedliska 

8210 w 

Weryfikacja lokalizacji w terenie, 

powierzchni i stanu zachowania płatu 

nr 7 przy drodze gruntowej z doliny 

Bystrzycy Dusznickiej do Granicznej. 

Stanowisko 7: 

Nadleśnictwo 

Zdroje, północne 

skraje wydzieleń 

w 

okresie 

obowiąz

ywania 

0,5 RDOŚ we 

Wrocławi

u 



Wersja robocza przygotowana przez wykonawcę PZO do prac warsztatowych Zespołu  
Lokalnej Współpracy 
 

26 
 

Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

obszarze 279a, 279c przy 

drodze gruntowej 

planu 

(do 

2015 

roku) 

9110 

Kwaśne 

buczyny 

 Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

struktury i 

funkcji 

siedliska i 

polepszenie 

stanu 

zachowania 

siedliska. 

Gospodarka leśna zgodna z zasadami 

gospodarowania w ekosystemach 

rzadkich i zagrożonych w skali 

Europy: zgodność drzewostanu ze 

składem odpowiednim dla buczyny 

(tu: dominacja buka), 

niepomniejszanie ogólnego udziału 

starodrzewi oraz martwego i grubego 

drewna w obszarze (z wyjątkiem 

przewróconych drzew na stromych 

stokach bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi), umiarkowane 

stosowanie cięć (z wyjątkiem 

zakażonych rakiem kory jaworów), 

odnowienia rębniami złożonymi. 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

wydzielenia 120c, 

122k, 249f, 249i, 

250b, 250c, 312g, 

części wydzieleń 

120d, 120f, 184d, 

184i, 122j, 251a, 

251b, 289b, 292b, 

odpowiadające 

wyróżnionym 

płatom siedliska 

stale - Nadleśnic

two 

Zdroje 

B

2 

Polepszenie 

stanu 

zachowania 

przez 

stopniowe 

odtworzenie 

właściwej 

struktury 

drzewostan

u 

Polepszenie stanu zachowania przez 

stopniowe odtworzenie właściwej 

struktury drzewostanu. Przebudowa 

drzewostanu w kierunku docelowej 

dominacji buka i co najwyżej 10% 

udziału świerka. Możliwa domieszka 

jawora. W wydzieleniu 129a możliwa 

również domieszka jesionu. 

Stanowiska 6, 8, 

13, 14: 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

wydzielenia 187b, 

187c, 187i; 129a; 

315a, 315c, 315d, 

127b 

stale - Nadleśnic

two 

Zdroje 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

9130 Żyzne 

buczyny 

 Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

struktury i 

funkcji 

Gospodarka leśna zgodna z zasadami 

gospodarowania w ekosystemach 

rzadkich i zagrożonych w skali 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

wydzielenia 281k, 

stale - Nadleśnic

two 
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

siedliska i 

polepszenie 

stanu 

zachowania 

siedliska. 

Europy: zgodność drzewostanu ze 

składem odpowiednim dla buczyny 

(tu: dominacja buka), 

niepomniejszanie ogólnego udziału 

starodrzewi oraz martwego i grubego 

drewna w obszarze (z wyjątkiem 

przewróconych drzew na stromych 

stokach bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi), umiarkowane 

stosowanie cięć (z wyjątkiem 

zakażonych rakiem kory jaworów i 

patogennego zamierania jesionu), 

odnowienia rębniami złożonymi. 

288b, 290a, 290b, 

290c, 291n, 293a, 

293b, 294a, 296b, 

296c, 298a, 298b, 

298c, 298d, części 

wydzieleń 120b, 

120d,  281j, 288h, 

288i, 288k, 288l, 

291a, 291d, 292c, 

294b 295a, 295d, 

297a, 

odpowiadające 

wyróżnionym 

płatom siedliska 

Zdroje 

B

2 

Polepszenie 

stanu 

zachowania 

przez 

stopniowe 

odtworzenie 

właściwej 

struktury 

drzewostan

u 

Polepszenie stanu zachowania przez 

stopniowe odtworzenie właściwej 

struktury drzewostanu. Przebudowa 

drzewostanu w kierunku docelowej 

dominacji buka i co najwyżej 10% 

udziału świerka. Na wilgotniejszych 

siedliskach możliwa domieszka jawora 

i jesionu. 

Stanowiska 5-7: 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

wydzielenia 184c, 

184d; 186b, 187i; 

182c; 

stale - Nadleśnic

two 

Zdroje 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D

1 

Lepsze 

rozpoznanie 

zasobów 

siedliska 

9130/9110/

91E0 w 

obszarze 

Weryfikacja w terenie powierzchni i 

stanu zachowania płatów buczyn w 

kompleksie leśnym między Zieleńcem 

a Graniczną wyznaczonych na 

podstawie ortofotomapy. Również 

rozgraniczenie od siebie w tych 

płatach w terenie typów siedlisk 9110, 

9130 i 91E0 występujących 

mozaikowo. Szczególnie istotne 

działanie ochronne, gdyż spodziewany 

jest w jego wyniku istotny wzrost 

powierzchni siedlisk 9130 i 91E0 w 

obszarze. 

Stanowiska 10, 

13-15: 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

wydzielenia 295f; 

279c, 288a, 288d, 

288g, 288h, 288i, 

288j; 282b, 282c, 

300a, 300b, 301b; 

285h, 285j 

w 

okresie 

obowiąz

ywania 

planu, 

do 2015 

roku 

2 RDOŚ we 

Wrocławi

u 

9180 

Jaworzyny i 

lasy 

klonowo-

lipowe na 

stromych 

stokach i 

zboczach 

(Tilio 

platyphyllis-

 Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B Utrzymanie 

struktury i 

Zachowanie dotychczasowej 

powierzchni siedliska i utrzymanie w 

Nadleśnictwo stale - Nadleśnic
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

Acerion 

pseudoplata

ni) 

1 funkcji 

siedliska i 

polepszenie 

stanu 

zachowania 

siedliska. 

co najmniej niepogorszonym stanie 

ochrony, najlepiej przez gospodarkę 

leśną zgodną z zasadami 

gospodarowania w ekosystemach 

skrajnie rzadkich i zagrożonych w 

skali Europy: zgodność drzewostanu 

ze składem odpowiednim dla siedliska 

(dla jaworzyn jest to dominacja 

jawora), niepomniejszanie ogólnego 

udziału starodrzewi oraz martwego i 

grubego drewna w obszarze (z 

wyjątkiem przewróconych drzew na 

stromych stokach bezpośrednio 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi), 

umiarkowane stosowanie cięć (z 

wyjątkiem jesionów w przypadku 

zamierania patogennego oraz 

zakażonych rakiem kory jaworów), 

odnowienia rębniami złożonymi. 

Zdroje, 

wydzielenia 126f, 

182c, 184k, 186b, 

187c, 378g, 281j, 

288k, 289b, 289c, 

294c, 295d, 377g, 

378h w częściach 

odpowiadających 

wyróżnionym 

płatom siedliska 

two 

Zdroje 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D

1 

Weryfikacja 

stanu 

zachowania 

i 

powierzchni 

płatu 

siedliska 

9180 

Weryfikacja w terenie stanu 

zachowania (parametry i wskaźniki 

kardynalne) oraz powierzchni płatu nr 

7 siedliska przy Drodze Orlickiej 

niedaleko Złotej Sztolni. 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

wydzielenie 295g 

w 

okresie 

obowiąz

ywania 

planu 

0,5 RDOŚ we 

Wrocławi

u 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, 

olsy 

źródliskowe

) 

 Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

struktury i 

funkcji 

siedliska i 

polepszenie 

stanu 

zachowania 

siedliska. 

Polepszenie stanu ochrony płatów 

znajdujących się na terenach Lasów 

Państwowych, najlepiej przez 

gospodarkę leśną zgodną z zasadami 

gospodarowania w ekosystemach 

skrajnie rzadkich i zagrożonych w 

skali Europy: zgodność drzewostanu 

ze składem odpowiednim dla siedliska 

(tu: docelowo skład z przewagą jawora 

/ jesionu / olszy szarej, niesadzenie 

olszy czarnej na siedliskach łęgów w 

obszarze), niepomniejszanie ogólnego 

udziału starodrzewi oraz martwego i 

grubego drewna w obszarze (z 

wyjątkiem przewróconych drzew na 

stromych stokach bezpośrednio 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi), 

umiarkowane stosowanie cięć (z 

Nadleśnictwo 

Zdroje, części 

wydzieleń 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 

stale - Nadleśnic

two 

Zdroje 
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

wyjątkiem jesionów w przypadku 

zamierania patogennego oraz 

zakażonych rakiem kory jaworów), 

odnowienia rębniami złożonymi, brak 

modyfikacji reżimu wodnego. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D

1 

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, 105c, 375a, 

375b, 375d, 375f, 

375g. 

w 

okresie 

obowiąz

ywania 

planu 

2 RDOŚ we 

Wrocławi

u 

4094 

Goryczuszk

a czeska 

Gentianella 

bohemica 

 Działania związane z ochroną czynną 

A

1 

Polepszenie 

stanu 

siedliska na 

stanowisku 

Wycinka nalotu świerkowego w areale 

populacji, zarówno na skarpie, jak i na 

wypłaszczeniu pod skarpą. 

Nadleśnictwo 

Zdroje 

wydzielenie 284d 

w areale 

populacji; gmina 

Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, 

AM-4, działka nr 

38 

działani

a należy 

rozpocz

ąć jak 

najszyb

ciej, od 

razu po 

zatwier

dzeniu 

planu 

1 dzierżawc

a terenu 

A Usuwanie 

inwazyjneg

Mechaniczne usuwanie trzcinnika 

piaskowego Calamagrostis epigejos w 

Nadleśnictwo 

Zdroje 

działani

a należy 

1/rok dzierżawc
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

2 o gatunku 

konkurency

jnego 

areale populacji poprzez wyrywanie 

części nadziemnych z jak największą 

ilością części podziemnych (kłączy), 

ale bez nadmiernego uszkadzania 

wierzchniej warstwy gleby i 

roślinności (delikatnie). 

wydzielenie 284d 

w areale 

populacji; gmina 

Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, 

AM-4, działka nr 

38 

rozpocz

ąć jak 

najszyb

ciej, od 

razu po 

zatwier

dzeniu 

planu 

a terenu 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B

1 

Utrzymanie 

koszenia 

łąki 

Przywrócenie ekstensywnego sposobu 

użytkowania łąki i murawy na 

stanowisku polegającego na 

corocznym koszeniu z zabieraniem 

pozyskanego siana z areału populacji 

Nadleśnictwo 

Zdroje 

wydzielenie 284d, 

całe z wyjątkiem 

płatu ziołorośla 

lepiężnikowego 

6430 w obniżeniu 

terenu; gmina 

Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, 

AM-4, działka nr 

38 

każdego 

roku nie 

później 

niż 1 

lipca 

1/rok dzierżawc

a terenu 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C

1 

Monitoring 

liczebności 

populacji 

goryczuszki 

czeskiej 

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. 

Nadleśnictwo 

Zdroje 

wydzielenie 284d 

w areale 

populacji; gmina 

Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, 

AM-4, działka nr 

38 

każdego 

roku w 

okresie 

kwitnie

nia 

gatunku 

(wrzesie

ń) 

- (razem 

z 

działanie

m 

następny

m) 

RDOŚ we 

Wrocławi

u 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D

1 

Szczegółow

y 

monitoring 

populacji 

goryczuszki 

czeskiej 

Szczegółowe coroczne badania 

populacyjne wg metodyki monitoringu 

GIOŚ (Gołąb i Smoczyk 2007) – ocena 

ogólna, stan populacji (także 

wskaźniki kardynalne), stan siedliska 

(także wskaźniki kardynalne), bez 

parametru perspektywy ochrony. 

Pozwolą poznać dynamikę populacji i 

fluktuacje liczebności. 

Nadleśnictwo 

Zdroje 

wydzielenie 284d 

w areale 

populacji; gmina 

Duszniki-Zdrój, 

obręb Zieleniec, 

AM-4, działka nr 

38 

w 

okresie 

kwitnie

nia 

gatunku 

(wrzesie

ń); 

paramet

ry 

populac

ji 

każdego 

1/rok RDOŚ we 

Wrocławi

u 
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Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 

roku, 

siedlisk

a co 3 

lata 

 

Załącznik nr 6 

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, planach 

zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000. 

L.p. Nazwa dokumentu* Wskazanie do zmiany 

   

 


