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

priorytetu V. 

 
 

Szablon projektu dokumentacji Planu 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dzika Orlica PLH020061 w województwie 

dolnośląskim 

 

 
1 ETAP I WSTĘPNY  

1.1 Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dzika Orlica  

Kod obszaru PLH020061 

Opis granic obszaru Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Dzika Orlica PLH020061 w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 

SDF Plik PDF SDF obszaru Dzika Orlica PLH020061 

Położenie Województwo: dolnośląskie, powiat: kłodzki, gmina: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Szczytna 

Powierzchnia obszaru (w ha) 539,7 
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Status prawny Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Dzika Orlica PLH020061 został zatwierdzony Decyzją Komisji 

Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany 

wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:043:0063:0244:PL:PDF 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

9.08.2011 r. 

Termin zatwierdzenia Planu 09.05.2014 r. 

Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 71 711 70 80. 

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

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

71 340 68 07. 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 
sporządzania PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 

planistycznym 

1.  
Obszar Chronionego Krajobrazu "Góry 

Bystrzyckie i Orlickie" 

Brak Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 

ust. 11 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia (Dz. U z 2013 r. poz. 627, 628 i 

842.), które uzasadniałyby nieobejmowanie 

 

mailto:wojciech.lewandowski@urs.com
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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całości obszaru projektem planu, tzn. 

- dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica nie 

ustanowiono planu ochrony, 

- obszar nie pokrywa się w całości lub w 

części z obszarem parku narodowego, 

rezerwatu przyrody lub parku 

krajobrazowego, dla których ustanowiono 

plan ochrony, 

- obszar nie pokrywa się w całości lub części 

z obszarem nadleśnictwa dla którego 

ustanowiony plan urządzania lasu został 

poddany ocenie oddziaływania na 

środowisko1, 

- nie leży na terenie obszaru morskiego 

 
1.3 Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji planu. 

 
1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to 

obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 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.). 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dzika Orlica PLH020061 o powierzchni 539,7 ha został zatwierdzony na podstawie Decyzji Wykonawczej 

Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

                                                           
1
 W związku ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie realizacji projektu nr POIŚ.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski, planem zadań ochronnych objęto cały obszar. 
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składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278) (2012/14/UE) opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 stycznia 2012 r. (DZ.U.UE L 11/55 z dnia 13 stycznia 2012 r.) http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML 

Administracyjnie ostoja znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie kłodzkim, gminach: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, 

Szczytna. Jest to obszar usytuowany w granicach mezoregionu Góry Bystrzyckie, należący do makroregionu Sudety Środkowe, podprowincji 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim, prowincji Masyw Czeski. Obejmuje dolinę rzeki Dzikiej Orlicy.  

 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt (zgodnie z treścią SDF w momencie przystąpienia do 

opracowywania projektu planu obszaru): 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków  

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek  

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne Adenostylion alliariae, Convolvuletalia sepium 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion 

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji  

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska Scheuchzerio-Caricetea 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe Androsacion vandelii 

9110 Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion 

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

91D0 Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pinon 

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

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:011:SOM:PL:HTML
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1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius 

6179 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

1337 Bóbr europejski Castor fiber 

1355 Wydra europejska Lutra lutra 

Lista przedmiotów ochrony jest weryfikowana w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych i może ulec zmianie.  

 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2013 r. poz. 627, 628 i 842.). Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem, którym w 

przypadku obszaru Dzika Orlica PLH020061 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Dzika Orlica PLH020061 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dzika 

Orlica PLH020061. 

Struktura i zawartość planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności 
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działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 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, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dzika Orlica PLH020061; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Podstawowym celem opracowania projektu planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty Dzika Orlica PLH020061, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, których wyznaczono 

obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne jest: 

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze, 

• ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

• uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 

Ochrona obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dzika Orlica PLH020061 będzie trwała tylko wtedy, jeżeli będzie oparta na  „wspólnym 

zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanych. Dlatego w procesie sporządzania projektu planu, 

za kluczowe należy uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu planistycznego. Stąd też, 

utworzona zostanie specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących praktyczne 

założenia do sporządzanego projektu planu. Każda z grup, której plan dotyczy, powinna móc uczestniczyć w jego tworzeniu.  

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej, organy administracji samorządowej i 
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terenowe organy administracji rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie 

których występują przedmioty ochrony obszaru, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze oraz przedsiębiorców 

zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Dzika Orlica PLH020061.  

Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w 

kompetencjach organów władzy publicznej np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw. 

Powstający projekt planu zadań ochronnych będzie udostępniany na bieżąco na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu i/lub stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym będzie istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 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.) do materiałów gromadzonych podczas 

prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. 

 

1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry–

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. wpisu 

S1 3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

 1,17    A A C A Mała powierzchnia, lecz 
ogólnie dobry stan 

zachowania. Siedlisko 
skrajnie rzadkie w regionie 

kontynentalnym, wystąpienia 
w obszarze są istotne. W 
kilku miejscach również 

pionierskie zarośla Salicetum 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry–

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. wpisu 

purpureae na kamienisto–
żwirowych łachach, których 
część płatów klasyfikowana 
była wcześniej jako siedlisko 

3240. 

S2 3260 Nizinne i 
podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczni-ków 

Ranunculion 
fluitantis 

4,90    A A C A Rzeka Dzika Orlica i ujściowy 
odcinek Tartacznego Potoku 

w Rudawie. Siedlisko 
kluczowe dla obszaru i istotny 

przedmiot ochrony w 
obszarze. 

S3 3270 Zalewane 
muliste brzegi 

rzek 

 0,00    C C C C Siedlisko występuje tylko 
efemerycznie i przejściowo, 
nie jest stałym składnikiem 
obszaru, błędnie zostało 

uznane za przedmiot ochrony 
obszaru. 

S4 6230 Górskie i niżowe 
murawy 

bliźniczkowe 

Nardetalia 7,23    A A C A Mała powierzchnia, lecz 
ogólnie dobry stan 

zachowania, bogactwo 
florystyczne i doskonała 

reprezentatywność. Istotny 
przedmiot ochrony w 
obszarze, siedlisko 

priorytetowe. 

S5 6430 Ziołorośla 
górskie i 
ziołorośla 

Adenostylion 
alliariae, 

Convolvuletalia 

0,53    A A C B Wystąpienia w obszarze są 
istotne – ziołorośla górskie i 

nadrzeczne ziołorośla 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry–

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. wpisu 

nadrzeczne sepium lepiężnikowe. 

S6 6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 
elatioris 

4,74    B B C B Siedlisko wymienione w SDF, 
jednak nie występuje w 

obszarze. Wszystkie łąki w 
obszarze zaklasyfikowano w 

trakcie badań terenowych 
dosiedliska 6520. 

S7 6520 Górskie łąki 
konietlicowe 
użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono–
Trisetion 

37,97    A A C A Duża powierzchnia na 
zboczach doliny. Wystąpienia 

w obszarze są istotne z 
punktu widzenia zachowana 

zasobów siedliska w sieci 
Natura 2000. 

S8 7120 Torfowiska 
wysokie 

zdegradowane, 
lecz zdolne do 

naturalnej i 
stymulowanej 
regeneracji 

 3,32    A A C A Siedlisko nie występuje w 
obszarze, a jego podanie w w 

SDF było wynikiem błędnej 
interpretacji typu siedliska. 

Płaty w Lasówce w 
rzeczywistości należą do 

siedliska 7140. 

S9 7140 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 

Scheuchzerio–
Caricetea 

3,55    A A C A Relatywnie duża 
powierzchnia, lecz 
zróżnicowany stan 

zachowania. Wystąpienia w 
obszarze są istotne, stąd 

siedlisko uznano za 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry–

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. wpisu 

przedmiot ochrony w 
obszarze. Występowanie i 
stan zachowania zasobów 

siedliska w obszarze wymaga 
rewizji w toku prac nad 

planem. 

S10 8220 Ściany skalne i 
urwiska 

krzemianowe 

Androsacion 
vandelii 

0,06    A A C A Pojedyncze i słabo 
reprezentatywne wystąpienia 

w obszarze, zajmujące 
znikomą powierzchnię są 
nieistotne dla zachowania 

zasobów siedliska. Typ 
siedliska błędnie uznany za 

przedmiot ochrony w 
obszarze. 

S11 9110 Kwaśne buczyny Luzulo–Fagenion 0,45    D – – – Jeden płat w złym stanie 
zachowania jest nieistotny dla 

zachowania zasobów 
siedliska. Występowanie i 

istotność zasobów siedliska 
w obszarze były ponownie 

rewidowane w toku prac nad 
planem. 

S12 9180 Jaworzyny i lasy 
klonowo–lipowe 

na stokach i 
zboczach 

Tilio 
plathyphyllis–

Acerion 
pseudoplatani 

0,12    A A C B Jeden płat w złym stanie 
zachowania jest nieistotny dla 

zachowania zasobów 
siedliska. Występowanie i 

istotność zasobów siedliska 
w obszarze zostały 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry–

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. wpisu 

zrewidowane w toku prac nad 
planem. Siedlisko pierwotnie 

zostało błędnie uznane za 
przedmiot ochrony w 

obszarze. 

S13 91D0 Bory i lasy 
bagienne 

Vaccinio 
uliginosi–
Betuletum 

pubescentis, 
Vaccinio 
uliginosi–

Pinetum, Pino 

0,49    A A C C Siedlisko nie występuje w 
obecnych granicach obszaru. 

W trakcie procedury 
aktualizacji granic i SDF 
obszaru w 2008 roku, 

informacje o siedlisku dodano 
do SDF, jednak nie włączono 

jego płatów do obszaru. 
Pilnie wymagana korekta 

granic obszaru w celu 
faktycznego włączenia płatów 
siedliska do obszaru. Istotny 

przedmiot ochrony w 
obszarze. Cała powierzchnia 
na terenie administrowanym 

przez LP Nadleśnictwo 
Zdroje. 

S14 91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

Salicetum albo–
fragilis, 

Populetum 
albae, Alnenion 

4,36    A A C A Siedlisko kluczowe dla 
obszaru, priorytetowe i 

zachowane w dość dobrym 
stanie i na dużej powierzchni. 
Istotny przedmiot ochrony w 

obszarze. 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry–

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. wpisu 

Z1 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus 
cecilia 

 2 loc.   C A C B Należy przeprowadzić 
badania w celu potwierdzenia 

występowania gatunku w 
obszarze. 

Z2 1060 Czerwończyk 
nieparek 

Lycaena dispar  1 loc.   C A C B Występowanie i istotność 
zasobów gatunku w obszarze 
zostały zrewidowane w toku 

prac nad planem. Brak 
potwierdzonych danych o 
występowaniu gatunku w 

obszarze. Gatunek uznany za 
przedmiot ochrony na 

podstawie pierwotnego błędu 
naukowego. 

Z3 6177 Modraszek 
telejus 

Phengaris teleius 

 

 13 loc.   C A C B Należy przeprowadzić 
badania w celu potwierdzenia 

występowania gatunku w 
obszarze. 

Z4 6179 Modraszek 
nausitous 

Phengaris 

nausithous 

 

 15 loc.   C A C B Występowanie i istotność 
zasobów gatunku w obszarze 
zrewidowane w toku prac nad 

planem. Istotny przedmiot 
ochrony obszaru. 

Z5 1096 Minóg 
strumieniowy 

Lampetra planeri  R   C A C B Istotny przedmiot ochrony w 
obszarze. Gatunek 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% pokry–

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 

Reprez. 

Ocena  

St. zach.. 

Ocena 

Izol./Wzg

l. pow. 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. wpisu 

stwierdzony na większości 
punktów badawczych w 
trakcie prac nad planem. 

Z6 1163 Głowacz 
białopłetwy 

Cottus gobio  R   C A C B Istotny przedmiot ochrony w 
obszarze. Gatunek 

stwierdzony na większości 
punktów badawczych w 
trakcie prac nad planem. 

Z7 1337 Bóbr europejski Castor fiber  3 loc.   C A C B Występowanie i istotność 
zasobów gatunku w obszarze 
zrewidowane w toku prac nad 

planem. Zasoby gatunku 
nieistotne za zachowania 

gatunku w sieci Natura 2000. 
Gatunek błędnie uznany za 

przedmiot ochrony w 
obszarze. 

Z8 1355 Wydra 
europejska 

Lutra lutra  4 loc.   C A C B Istotny przedmiot ochrony w 
obszarze. Występowanie i 

stan siedlisk zweryfikowane 
w toku prac nad projektem 

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

 
 
1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

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

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

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

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

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

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz  w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: dolnośląskim, lubuskim, 

opolskim  i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). 

Obwieszczenie zostało przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów Miast i Gmin: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Szczytna.  

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił 9 sierpnia 2011 r. Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach 

przyrodniczych Obszaru i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony przedmiotów 

ochrony, wszystkie strony (podmioty prawne, osoby fizyczne) potencjalnie zainteresowane ochroną Obszaru. Listę stron przekazano Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która informowała listownie wszystkich interesariuszy o planowanych spotkaniach z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Do chwili obecnej w trakcie tworzenia projektu PZO zorganizowano dwa spotkania z udziałem kluczowych grup interesu dla 

obszaru, w tym zarządców i właścicieli gruntów położonych w jego granicach.  

 

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 lutego 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcy projektu PZO, wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych i Skarbu Państwa (które 
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są właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru): Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka. W trakcie spotkania poinformowano kluczowe grupy interesariuszy o przystąpieniu do opracowywania PZO, 

trybie jego sporządzania i zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem planu. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie 

przedstawicieli jednostek samorządowych i Skarbu Państwa w sporządzanie PZO jest kluczowe dla powodzenia procesu tworzenia dokumentu i 

zaplanowania odpowiednich, skutecznych działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru. Spotkanie przeprowadzono 

właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup interesu w 

proces tworzenia projektu planu.  

 

Kolejne spotkanie w ramach prac nad projektem PZO, będące pierwszym spotkaniem Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się 29 czerwca 2012 r. 

w siedzibie Nadleśnictwa Międzylesie. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie, uprzednio zidentyfikowane, strony zainteresowane projektem 

Planu, tzn. podmioty prawne (instytucje, stowarzyszenia, inne organizacje) i najważniejsze osoby fizyczne prowadzące działalność w obrębie 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony w obszarze. W trakcie spotkanie zaprezentowano aktualny 

stan wiedzy o poszczególnych przedmiotach ochrony wraz z krótką informacją o ich wymaganiach ekologicznych i korzystnych dla zachowania 

właściwego stanu ochrony formach użytkowania/ochrony. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Republiki Czeskiej tzn. Povodi Labe 

(jednostki rządowej odpowiedzialnej za gospodarowanie wodami) oraz Agentury Ochrany Prirody a krajiny CR (jednostki rządowej odpowiedzialnej 

za zachowanie obszarów objętych ochroną). Po spotkaniu w siedzibie Nadleśnictwa przeprowadzono także wizję terenową w granicach obszaru, 

podczas której zaprezentowano metody połowu ryb i minogów na potrzeby oceny ich stanu ochrony oraz scharakteryzowano siedliska 

przyrodnicze i gatunki zwierząt bezpośrednio związane z korytem rzeki: 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 3220 Pionierska 

roślinność na kamieńcach górskich potoków, 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri, 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio.  

 

Drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy zorganizowano 26.02.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szczytnej. Założono, iż w trakcie spotkania 

zaprezentowane zostaną działania ochronne dla poszczególnych przedmiotów ochrony oraz propozycja korekty granicy obszaru. Eksperci 

Wykonawcy projektu planu przedstawili informacje o stanie ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony oraz zaplanowane działania ochronne. 
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W przypadku gatunków bezkręgowców uznano, iż po weryfikacji terenowej jedynie populacja modraszka nausitousa może zostać uznana za 

przedmiot ochrony w obszarze, w przypadku pozostałych gatunków (modraszek telejus, czerwończyk nieparek, trzepla zielona) uznanie za 

przedmiot ochrony stanowi pierwotny błąd naukowy, gdyż gatunki te nie występują w granicach obszaru lub ich występowanie jest sporadyczne w 

związku z czym nie można uznać ich za przedmiot ochrony obszaru. Dla minoga strumieniowego i głowacza białopłetwego obszar Dzika Orlica jest 

jednym z najważniejszych w Sudetach. Populacje obu gatunków wymagają ochrony zachowawczej całego ekosystemu rzecznego. Takie same 

zadania ochronne przypisane zostały dla wydry, w przypadku bobra prace terenowe wykazały obecność pojedynczych osobników w granicach 

obszaru w związku z czym nie ma podstaw, aby gatunek stanowił przedmiot ochrony obszaru. Siedliska przyrodnicze uznane za przedmioty 

ochrony obszaru wymagają stałego, ekstensywnego użytkowania (murawy bliźniczkowe, łąki świeże i konietlicowe) lub zachowania całych układów 

przyrodniczych obejmujących poszczególne płaty i ich otoczenie wpływające na warunki wodne, troficzne, itd. (torfowiska, siedliska leśne). 

Podczas prezentacji projektu korekty granicy obszaru zwrócono uwagę na konieczność włączenia w obręb ostoi płatów priorytetowego siedliska 

91D0 Bory i lasy bagienne, które stanowi przedmiot ochrony obszaru, a położone jest poza jego aktualnymi granicami. Przedstawiono także do 

dyskusji propozycję powiększenia obszaru o płat siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska w okolicach Lesicy. Uznano, iż powiększenie 

obszaru zostanie ujęte w projekcie planu, wymaga jednak konsultacji z właścicielem gruntów.  

 

 

1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i 

innymi objętymi ochroną na terenie woj., 

promocja i udostępnianie informacji w 

tym zakresie 

Pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

 Tel. 71 340 68 07, 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Norwida 34 

50 - 950 Wrocław 

Tel. (071) 337 88 88 

fax. (071) 328 50 48 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej, 

Region Wodny w Kłodzku 

Zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Kościuszki 1 

57-300 Kłodzko 

Tel. (074) 867-44-94 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Urząd realizuje m. in. zadania z zakresu 

ochrony środowiska i modernizacji 

terenów wiejskich, transportu, 

zagospodarowania przestrzennego i 

rozwoju regionalnego 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław 

Tel. 71 776-93-29, fax. 

71 776 93 13, e-mail: 

umwd@dolnyslask.pl. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Grunwaldzka 90 

50-950 Wrocław 

71 377 17 00; 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Bystrzyca 

Kłodzka 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Międzyleśna 3,  

57- 500 Bystrzyca Kłodzka  

 

tel. (74)8110504 

fax (74)8113958 

e-mail 

bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Międzylesie 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

57-530 Międzylesie 

tel: (074) 812 63 42 

fax: (074) 812 63 85 

e-mail: 

miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Zdroje 
Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

ul. Krótka 5 

57-330 Szczytna 

tel: /074/ 8683 270 

fax: /074/8684 172 

mailto:umwd@dolnyslask.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

przedmioty ochrony w obszarach 

Natura 2000, edukacja ekologiczna i 

promocja 

e-mail: 

zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Wałbrzychu 

Wędkarsko-rybacki użytkownik wód 

Dzikiej Orlicy 

ul. Kościelna 6a 

58-300 

(74) 842-28-18 

(74) 849-90-84 fax 

pzw.walbrzych@wp.pl 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Monitoring stanu środowiska w obszarze 
ul. Paprotna 14  

51-117 Wrocław 

tel. (071) 372-13-06 

(071) 327-30-00 

fax (071) 327-30-09 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, Delegatura w 

Wałbrzychu 

Monitoring stanu środowiska w obszarze 
ul. A. Mickiewicza 16 

58-300 Wałbrzych 

tel. (074) 842-33-22 

fax (074) 842-33-05 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych oddz. terenowy we 

Wrocławiu 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 

ul.Mińska 60 

54-610 Wrocław 

(71) 356 39 00, e-mail: 

wroclaw@anr.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 

Doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją 

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 

Tel. (71) 339 80 21,22; fax (71) 

339 79 12, e-mail: 

sekretariat@dodr.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w  Kłodzku 

doradztwo rolnicze w zakresie rozwoju 

wsi, rynków rolnych, w szczególności 

bezpośrednie wsparcie rolników w 

ramach WPR w obszarach tematycznych: 

zdrowie i dobrostan zwierząt, 

zdrowotność roślin, ochrona środowiska, 

upowszechnianie programów rolno 

środowiskowych i zasad cross-

ul.Okrzei 6 

57-300 Kłodzko 

(74) 867 38 01, e-mail: 

pzd.klodzko@dodr.pl 

mailto:zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

complience 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Kłodzko 

reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo w zakresie rozwoju 

gospodarstw rolniczych, różnicowania ich 

działalności, pozyskiwania środków 

finansowych 

ul. Wojska Polskiego 18; 57-300 

Kłodzko 

74 8671450, 

klodzko@izbarolnicza.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji 

i promocja regionu 

Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23, 

fax 74 867 32 32 

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl 

Urząd Miasta i Gminy Szczytna 

Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze gminy, promocja regionu, 

udostępniania informacji 

ul. Wolności 42 

57-330 Szczytna 

szczytna@szczytna.pl 

Tel. (74) 868 33 05 

Fax. (74) 868 30 20 

Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze gminy, promocja regionu, 

udostępniania informacji 

ul. Henryka Sienkiewicza 6 

 

57 - 500 Bystrzyca Kłodzka 

Tel. (74) 8 117-600 

sekretariat (74) 8 117-605 

Fax (74) 8 111-588 

e-mail: 

burmistrz@bystrzycaklodzka.pl 

Urząd Miasta i Gminy 

Międzylesie 

Planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na 

obszarze gminy, promocja regionu, 

udostępniania informacji 

Kościelna 6a 

58-300 Wałbrzych 

(74) 842-28-18 

(74) 849-90-84 fax 

e-mail.: pzw.walbrzych@wp.pl 

Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Polskich Euroregionu Glacensis 

Promocja i wspieranie lokalnej ludności 

w tym producentów rolnych i 

przedsiębiorców, promocja regionu w 

zakresie walorów kulturowych i 

ul. Łukasiewicza 4a/2 

57-300 Kłodzko 

 

Tel (74) 867 71 30 

Fax: (74) 865 91 66 

mailto:klodzko@izbarolnicza.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

przyrodniczych 

Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR Správa Chráněné 

krajinné oblasti Orlické hory a 

krajské středisko Hradec 

Králové 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i 

innymi objętymi ochroną, promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie 

Dobrovského 332 , Rychnov nad 

Kněžnou 516 01 
orlhory@nature.cz 

Povodi Labe 

Zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

Vita Nejedleho 951, Hradec Kralove 

500 03 
420 495 088 111, labe@pla.cz 

Stowarzyszenie LGD Zielona 

Wstęga Sudetów 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, 

tworzenie i wdrażanie strategie rozwoju 

lokalnego 

Lutynia 24, 57-540 Lądek-Zdrój 74 814 81 59, biuro@kws.org.pl 

Instytut Rozwoju Terytorialnego  

we Wrocławiu 

Realizacja prac z zakresu planowania 

przestrzennego na poziomie 

województwa 

ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław 
tel. 71-344-52-45, fax 71-344-52-

45, irt@irt.wroc.pl 

 

 

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Wojciech 
Lewandowski 

Koordynator Planu 
URS Polska Sp. z o.o. – Wykonawca projektu 

planu zadań ochronnych 
wojciech.lewandowski@urs.com 

mailto:labe@pla.cz
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Andrzej 
Ruszlewicz 

Planista Regionalny 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 
aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

Rafał Diug Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Wałbrzychu 

(74) 842 28 18 

pzw.walbrzych@wp.pl 

Ireneusz Kiszka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 
(74) 811 76 00 

burmistrz@bystrzycaklodzka.pl 

Vaćlav Jirásek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy POVODI LABE, Státní Podnik 
Vita Nejedleho 951, 500 03 Hradec 
Kralove, tel. 00420 495 088 610, 

jirasek@pla.cz 

Andrzej 
Wolniaczyk 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Sołtys wsi Lesica 

Lesica 30, 57-530 Międzylesie, tel. 748 
119 140, 

awolniaczyk@gmail.com 

Michał Smoczyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
URS Polska Sp. z.o.o., wykonawca projektu 

planu, ekspert botanik 

606224681 

msmoczyk@wp.pl 

Magdalena 
Surmacz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Stała Polsko-Czeska Komisja Graniczna przy 

MSWiA 

ul. Niepodległości 100, 02-514 
Warszawa, tel. 22 500 40 93, 

magdalena.surmacz@strazgraniczna.pl 

Paweł Kmiecik Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
URS Polska Sp. z.o.o., wykonawca, ekspert 

chiropterolog 

692 377 363 

kmiecik_p@poczta.onet.pl 

Bogusława Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, tel. 71 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Jesionek Wrocławiu 33 78 924, 

utrzymanie@wroclaw.rzgw.gov.pl 

Zbigniew 
Romankiewicz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy tłumacz tel. 420 726 052 727, czeski@atlas.cz 

Petr Hudousek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Euroregion Glacensis 

ul. Łukasiewicza 4a/2,57-300 Kłodzko, 
tel. 420 736 752 217 

petr.hudousek@post.cz 

Renata Sierżant Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 
Wrocław, tel. 71 340 68 88; 

rsierzant@rdos.wroclaw.pl 

Rafał Klodek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 
Wrocław, tel. 71 340 68 23; 

rklodek@rdos.wroclaw.pl 

Grażyna Góral Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Grunwaldzka 90 50-357 Wrocław,tel. 
71 377 17 33, 502 783 918; 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

Ludmiła Janiak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i 

Rolnictwa Wrocław 

ul. Giełdowa 8,52-438 Wrocław, tel. 71 
369 74 00, ludmila.janiak@armir.gov.pl 

Anna Madalińska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i 

Rolnictwa Wrocław 

ul. Giełdowa 8,52-438 Wrocław, tel. 71 
369 74 00, 

anna.madalinska@armir.gov.pl 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Jan Deresz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy DODR Wrocław tel. 791 230 558, jan.deresz@op.pl 

Anna Pogońska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Zdroje 

ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna, tel. 74 
868 32 70 

anna.pogonska@wroclaw.lasy.gov.pl 

Arkadiusz Fiślak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

ul. Senatorska 10, 57-500 Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 74 811 05 04, 510 099 

757; 

arkadiusz.fislak@wroclaw.lasy.gov.pl 

Magdalena Mal Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Międzylesie 

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
,57-530 Międzylesie, tel. 695 420 651, 

magdalena.mal@wroclaw.lasy.gov.pl 

Osoba prywatna Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Mieszkaniec wsi Lesica  

Krzysztof Żak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Szczytna zamowienia.publiczne@szczytna.pl 

Dariusz 
Jesionowski 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Międzylesie fraxinus1@poczta.onet.pl 

Anna Kmiecik Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, ekspert 

chiropterolog 
ania.bartnik@autograf.pl 

Alzbeta Cajkova Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agentura ochrany prirody a krajiny CR, 

SCHKO Orlicke Hory 

Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

alzbeta.cejkova@natura.cz 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Dariusz Kosacz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Miedzylesie 

ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, 
tel. 607 159 309 

urzad@miedzylesie.pl 

Jan Błachuta Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
URS Polska Sp. z.o.o., wykonawca projektu 

planu, ekspert ichtiolog 
jan.blachuta@wp.pl 

Michał Błachuta Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
URS Polska Sp. z.o.o., wykonawca projektu 

planu, ekspert ichtiolog 
krocionorzec@gmail.com 

Maciej Matraj Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ekspert entomolog 

maciej.matraj@wp.pl 

Krzysztof Ważgint Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Międzylesie itech3@wp.pl, (74) 812 63 27 

Sylwia Rogalska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, tel. 74 
86 44 494 

nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl 

Tomasz Woś Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, 74 86 
57 541 

 t.wos@powiat.klodzko.pl 

Piotr Traczewski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Leśnictwo 

Lasówka 

ul. Senatorska 10, 57-500 Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 783 909 956, 

piotr.traczewski@wroclaw.lasy.gov.pl 

Jerzy Karasek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Szczytna ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna, tel. 
74 868 33 05; 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

ochrona.srodowiska@szczytna.pl 

− Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu 
tel. 71-344-52-45, fax 71-344-52-45 

Łukasz Rapa Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 
Tel. 669418577 

lukasz.rapa@wroclaw.lasy.gov.pl 

Kazimierz Stolarz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Okręg PZW Wałbrzych, Prezes Koła PZW 

Kudowa Zdrój 
Tel. 695370703 

Ewa Bartczak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

ul. Harcerzy 6, 57-300 Kłodzko, 

epbartczak@tlen.pl, Tel. 748653174 

Piotr Mirek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PGL LP Nadleśnictwo Zdroje 
Tel. 515 199 118 

piotr.mirek@wroclaw.lasy.gov.pl 

Monika Kotulak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Klub Przyrodników monika.kotulak@kp.org.pl 

 

 

 

 

 

 

mailto:epbartczak@tlen.pl
mailto:piotr.mirek@wroclaw.lasy.gov.pl
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2 ETAP II OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU 

 

MODUŁ A 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 
publikowane 

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. 197-235. 

Dane o występowaniu nietoperzy w 
południowo-zachodniej Polsce, w tym 

opis stanowisk w Obszarze 

Niezadowalają
-ca2 

Powszechny PTPP  

Wojtaszyn G., Kmiecik P., Bartnik A. 
2008. Nowe letnie stanowiska mopka 
Barbastella barbastellus (Schreber, 

1774) w obiektach antropogenicznych 
w południowozachodniej Polsce. 

Nietoperze 9 (2):239-240. 

Dane o występowaniu kolonii mopka 
w sąsiedztwie Obszaru. 

Niezadowalają
-ca 

Plik PDF 

Kmiecik P., Kmiecik A. 2010. 
Stwierdzenie nocka Bechsteina Myotis 
bechsteinii (Kuhl, 1817) w skrzynkach 
dla nietoperzy w Górach Bystrzyckich. 

Nietoperze 11 (1-2): 48-50. 

Dane o występowaniu nocka 
Bechsteina w sąsiedztwie Obszaru. 

Niezadowalają
-ca 

Plik PDF 

                                                           
2
 Niewystarczająca do dokonania oceny stanu zachowania przedmiotów ochrony 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Smoczyk M. 2011. Rzadkie i 
zagrożone rośliny naczyniowe Gór 

Bystrzyckich i Orlickich (Sudety 
Środkowe) – część 4. Przyroda 

Sudetów 14: 17–26. 

stanowiska roślin zagrożonych i 
chronionych w obszarze 

Niezadowalają
-ca 

http://www.psz.eko.or
g.pl/ 

Smoczyk M., Gębura K. 2009. 
Rzadkie i zagrożone rośliny 

naczyniowe Gór Bystrzyckich i 
Orlickich (Sudety Środkowe) – część 

3. Przyroda Sudetów 12: 13–38. 

Stanowiska roślin zagrożonych i 
chronionych w obszarze 

Niezadowalają
-ca 

http://www.psz.eko.or
g.pl/ 

Smoczyk M., Wierzcholska S. 2008. 
Wyniki badań botanicznych jako 
podstawa do rozszerzenia sieci 

obszarów Natura 2000 zw zachodniej 
części Ziemi Kłodzkiej. W: M. 

Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera 
(red.). Problemy wdrażania sieci 

Natura 2000 na obszarze Sudetów, 
ss. 101–117. Muzeum Przyrodnicze w 

Jeleniej Górze, Jelenia Góra. 

ogólne informacje o obszarze i 
siedliskach przyrodniczych 

Niezadowalają
-ca 

Muzeum Przyrodnicze 
w Jeleniej Górze 

Smoczyk M. 2004 Rzadkie i 
zagrożone gatunki roślin 

naczyniowych Gór Bystrzyckich i 
Orlickich (Sudety Środkowe). Przyr. 

Sudetów 7: 19-28. 

stanowiska roślin zagrożonych i 
chronionych w obszarze 

Niezadowalają
-ca 

http://www.psz.eko.or
g.pl/ 

Smoczyk M. 2005. Rzadkie i 
zagrożone gatunki roślin 

stanowiska roślin zagrożonych i Niezadowalają http://www.psz.eko.or
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

naczyniowych Gór Bystrzyckich i 
Orlickich (Sudety Środkowe) – cz. 2. 

Przyr. Sudetów 8: 16-34. 

chronionych w obszarze -ca g.pl/ 

Smoczyk M. 2008. Dolina Dzikiej 
Orlicy: Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk europejskiej Sieci Natura 

2000. Wydawnictwo Klubu 
Przyrodników, Świebodzin. 

informacje o gatunkach i siedliskach 
przyrodniczych w obszarze, 

charakterystyka obszaru 

Niezadowalają
-ca 

Klub Przyrodników 

Malkiewicz A., Smolis A., Kadej M., 
Tarnawski D., Stelmarczyk R., Zając 
K., Masłowski J., Matraj M. 2009. 
Nowe dane o rozmieszczeniu 
modraszków z rodzaju Phengaris 
(=Maculinea) (Lepidoptera: 
Lycaenidae) w dolnośląskiej części 
Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. 
Przyroda Sudetów, 12: 61-74. 

Podsumowanie wiedzy na temat 
występowania modraszków z rodzaju 

Phengaris na Dolnym Śląsku. Spis 
stanowisk znanych autorom – stan na 

2009 r. 

Niezadowalają
cy. Informacje 
przydatne przy 

ocenie 
ogólnego 

stanu populacji 
na Dolnym 
Śląsku oraz 
zmian jakie 

zaszły w 
Obszarze od 

czasu 
publikacji. 

http://www.psz.eko.or
g.pl/ 

Sielezniew M. 2012. Modraszek 
nausitous Phengaris (Maculinea) 

nausithous (1061) i modraszek telejus 
Phengaris (Maculinea) teleius (1059) 

w: Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

Ocena stanu populacji i siedlisk 
modraszków w Polsce. 

Niezadowalają
cy. Przydatna 
przy pracach 

nad projektem 
Planu. 

http://www.gios.gov.pl
/siedliska/default.asp?
nazwa=wyniki_szczeg
olowe_2009_2011_zw

ierzeta&je=pl 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 
2000. 

A.Malkiewicz, A.Smolis, 
R.Stelmaszczyk, M.Kadej, 

J.Masłowski, M.Matraj. 2008. 
Przeplatka maturna 

Euphydryas maturna (Linnaeus 1758) 
na Dolnym Śląsku – stan obecny i 

możliwości ochrony. Przyroda 
Sudetów. 

Vol.11:77-86. 

Podsumowanie wiedzy na temat 
występowania przeplatki maturna na 

Dolnym Śląsku. Spis stanowisk. 

Niezadowalają
cy. Przydatna 
przy pracach 

nad projektem 
Planu. 

http://www.psz.eko.or
g.pl/ 

Warecki A. 2010. Motyle dzienne 
Polski. Atlas bionomii. Wydawnictwo 

Koliber. 

Dokładny opis biologii wszystkich 
gatunków motyli dziennych 
występujących w Polsce. 

Niezadowalają
cy. Przydatna 
przy pracach 

nad projektem 
Planu. 

Powszechny 

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., 
Wendzonka J. 2009. Atlas 

rozmieszczenia ważek (Odonata) w 
Polsce. Bogucki Wydawnictwo 

Naukowe, Poznań. 256 pp. 

Mapy rozmieszczenia poszczególnych 
gatunków ważek oraz wykaz 

najnowszych (stan na 2009 r.) 
znanych stanowisk. 

Niezadowalają
cy. Przydatna 
przy pracach 

nad projektem 
Planu. 

 

Lewandowski W. 2009. Nowe dane o 
występowaniu wydry Lutra Lutra w 

Sudetach w latach 2006-2008. 
Przyroda Sudetów t. 12 (2009): 75-86. 

Informacje nt. występowania gatunku 
w obrębie Sudetów, w tym na Dzikiej 

Orlicy. 

Niezadowalają
ca. 

Pojedyncza 
informacja o 

występowaniu 

Powszechny. 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

gatunku w 
granicach 
obszaru.  

Romanowski J., Zając T., Orłowska L. 
2010. Wydra. Ambasador czystych 
wód. Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Ekologicznych, Kraków. 

Popularnonaukowa monografia 
gatunku. 

Niezadowalają
-ca. 

http://wspolistnienie.e
co.pl/main.php?id=20

# 

Romanowski J., Zając T., Orlowska L. 
2011. Program ochrony wydry Lutra 

lutra w Polsce. Krajowa strategia 
gospodarowania wydrą. SGGW, 

Warszawa. 

Krajowy program działań dla ochrony 
gatunku. 

Niezadowalają
-ca. 

http://smz.waw.pl/files
-

gatunki/program_ochr
ony_wydry_PROJEKT

_28_11_2011.pdf 

Materiały 
niepublikowane 

Kmiecik P. 2007. Inwentaryzacja 
chiropterologiczna. Nadleśnictwo 

Bystrzyca Kłodzka. 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej – 
chiropterologicznej. 

Niezadowalają
-ca. 

Zasoby Regionalnej 
Dyrekcji Lasów 

Państwowych we 
Wrocławiu. 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. 
Ekspertyza chiropterologiczna  
dla określenia przyrodniczych 

uwarunkowań  
lokalizacji elektrowni wiatrowych  
w województwie dolnośląskim. 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 
Wrocławiu, Wrocław. 

 

Wyznaczenie obszarów 
nieodpowiednich lub konfliktowych do 

lokalizacji farm wiatrowych w 
województwie dolnośląskim ze 
względu na ich znaczenie dla 

chiropterofauny. 

Niezadowalają
-ca. 

http://www.wbu.wroc.
pl/pliki/SEW_eksperty

za%20Chiro.pdf 

Plan urządzenia lasu dla Inwentaryzacja walorów Niezadowalają Nadleśnictwo 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na 
okres od 1 stycznia 2010r. do 31 
grudnia 2019 r. Program ochrony 

przyrody. 

przyrodniczych, identyfikacja 
zagrożeń i propozycje działań 

ochronnych na terenie Nadleśnictwa 
Bystrzyca Kłodzka. 

-ca. Przydatna 
do 

opracowania 
części projektu 

Planu. 

Bystrzyca Kłodzka 

Plan urządzenia lasu 

dla Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka 
na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 

grudnia 2019 r. 

Prognoza Oddziaływania na 
Środowisko i obszary Natura 2000. 

Analiza wpływu zapisów planu 
urządzenia lasu Nadleśnictwa 

Bystrzyca Kłodzka na stan 
środowiska. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu. 

Nadleśnictwo 
Bystrzyca Kłodzka 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Międzylesie na okres od 
1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2019 

r. Program ochrony przyrody. 

Inwentaryzacja walorów 
przyrodniczych, identyfikacja 
zagrożeń i propozycje działań 

ochronnych na terenie Nadleśnictwa 
Międzylesie. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu. 

Nadleśnictwo 
Międzylesie 

Plan urządzenia lasu 

dla Nadleśnictwa Międzylesie na 
okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 

grudnia 2019 r. 

Prognoza Oddziaływania na 
Środowisko i obszary Natura 2000. 

Analiza wpływu zapisów planu 
urządzenia lasu Nadleśnictwa 

Międzylesie na stan środowiska. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu. 

Nadleśnictwo 
Międzylesie 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Zdroje na okres od 1 

styczna 2010r. do 31 grudnia 2019r. 

Inwentaryzacja walorów 
przyrodniczych, identyfikacja 
zagrożeń i propozycje działań 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 

Nadleśnictwo Zdroje 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Program ochrony przyrody. ochronnych na terenie Nadleśnictwa 
Zdroje. 

opracowania 
części projektu 

Planu. 

Plan urządzenia lasu 

dla Nadleśnictwa Zdroje na okres od 1 
styczni a 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Prognoza Oddziaływania na 
Środowisko i obszary Natura 2000. 

Analiza wpływu zapisów planu 
urządzenia lasu Nadleśnictwa Zdroje 

na stan środowiska. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu. 

Nadleśnictwo Zdroje 

IOP PAN. 2012. Sprawozdanie z 
realizacji dziesiątego etapu prac nad 

opracowaniem tekstów przewodników 
metodycznych dla gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Tom III. Cz.1 

Przedstawienie metodyki monitoringu 
dla poszczególnych gatunków. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu. 

 

„Ocena stanu zachowania gatunków 
zwierząt w regionie biogeograficznym 
kontynentalnym. Bezkręgowce” 
Projekty raportów do Komisji 
Europejskiej. Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk Natura 2000.” 2009. 

Podsumowanie stanu zachowania 
populacji i siedliska m. in. modraszka 

telejusa, modraszka nausitousa, 
trzepli zielonej oraz czerwończyka 

nieparka. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu. 

http://www.gios.gov.pl
/siedliska/pdf/ocena_s
tanu_zachowania_gat
unkow_zwierzat_con.

pdf 

Waloryzacja 
przyrodnicza 

(województwa, 

Bobrowicz G., Gottfried I., Gottfried T., 
Jankowski W., Kisiel P., Smoczyk M., 

Zając T. 2012. Inwentaryzacja 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej – 
chiropterologicznej. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 

Zasoby Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

gminy) Przyrodnicza gminy Bystrzyca 
Kłodzka. Fulica Jankowski Wojciech. 

Wrocław. 

opracowania 
części projektu 

Planu. 

Wrocławiu. 

Kokurewicz T., Furmankiewicz J., 
Telatyński S. Dudek I., Gottfried T., 

Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 2002. 
Nietoperze. Str. 61-84 w: 

Inwentaryzacja przyrodnicza 
województwa dolnośląskiego. Gmina 

Bystrzyca Kłodzka. Opracowanie 
tekstowe. Rośliny i grzyby, zwierzęta 

oraz zieleń wysoka – podworskie 
parki, cmentarze i aleje. Fulica 
Jankowski Wojciech. Wrocław. 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej – 
chiropterologicznej. 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu.. 

Przydatna do 
opracowania 

części projektu 
Planu. 

Zasoby Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we 

Wrocławiu. 

W. Jankowski (red.). 2002. 
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy 

Szczytna. „Fulica” Jankowski 
Wojciech na zlecenie Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Ochrony Przyrody we Wrocławiu. 
Wrocław. 

stanowiska gatunków roślin i 
wystąpienia niektórych siedlisk 

przyrodniczych w północnej części 
obszaru 

Niezadowalają
-ca. Przydatna 

do 
opracowania 

części projektu 
Planu., 

georeferency-
jne (mapy 
rastrowe), 

granica gminy 
przechodzi 

przez obszar 

 

W. Jankowski (red.). 2002. 
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy 

stanowiska gatunków roślin i 
wystąpienia niektórych siedlisk 

Niezadowalają
-ca, 

 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

35 
 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Międzylesie. „Fulica” Jankowski 
Wojciech na zlecenie Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Ochrony Przyrody we Wrocławiu. 
Wrocław. 

przyrodniczych w południowej części 
obszaru 

georeferency-
jne (mapy 
rastrowe), 

granica gminy 
przechodzi 

przez obszar 

Jankowski W. (red.). 2011. 
Uzupełnienie inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy Bystrzyca 
Kłodzka. Na zlecenie Urzędu Gminy 

Bystrzyca Kłodzka. [Mscr. w Urzędzie 
Gminy Bystrzyca Kłodzka] 

Stanowiska gatunków roślin i 
wystąpienia niektórych siedlisk 

przyrodniczych w obszarze 

Zadowalająca3

, 
georeferencyjn

e (warstwy 
cyfrowe GIS i 

mapy 
rastrowe), 

granica gminy 
przechodzi 

przez obszar 

 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Smoczyk M. 2008. Inwentaryzacja 
siedlisk przyrodniczych w Specjalnym 
Obszarze Ochrony PLH020061 Dzika 
Orlica. Wykonano na zlecenie Klubu 

Przyrodników w ramach projektu 
„Wzmocnienie ochrony obszarów 

Natura 2000 – podniesienie 
świadomości społecznej na ich temat i 

wzmocnienie rzecznictwa osób i 
organizacji zaangażowanych w 

ochronę przyrody”, finansowanego 
przez Fundację Fundusz Współpracy. 

szczegółowe kartowanie siedlisk 
przyrodniczych w obszarze na 

potrzeby projektu z 2008 roku – 
rozszerzenie granic obszaru, ogólna 
ocena stanu zachowania w skali A-C. 

Zadowalająca, 
georeferencyjn

e (warstwy 
cyfrowe GIS) 

 

                                                           
3
 Wystarczająca do dokonania oceny stanu zachowania przedmiotu ochrony na wybranym stanowisku 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Mscr. Rzepin. ss. 41. 

Smoczyk M. 2009. Zintegrowany 
monitoring terenowy siedlisk 

przyrodniczych 6510 i 6520 w 
obszarze Dzika Orlica. Na zlecenie 
Instytutu Ochrony PAN w Krakowie 

(Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000). 

6510: 4 monitorowane stanowiska w 
obszarze: Kolonia Lesica, Lesica 1, 

Lesica 2, Mostowice, 6520: 3 
monitorowane stanowiska w 

obszarze: Rudawa, Mostowice, 
Lasówka, ocena ogólna stanu 

zachowania i szczegółowa 
parametrów oraz wskaźników 

struktury i funkcji siedliska 

Zadowalająca, 
georeferency-

jne 
 

Smoczyk M. 2008. Zintegrowany 
monitoring terenowy siedliska 

przyrodniczego 91E0 w obszarze 
Dzika Orlica. Na zlecenie Instytutu 

Ochrony PAN w Krakowie (Monitoring 
gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem 
specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000). 

4 monitorowane stanowiska w 
obszarze: Czarny Potok, Klecko, 

Rudawa 1, Rudawa 2, ocena ogólna 
stanu zachowania i szczegółowa 

parametrów oraz wskaźników 
struktury i funkcji siedliska 

Zadowalająca, 
georeferency-

jne 
 

Świerkosz K., Reczyńska K. 2011. 
Zintegrowany monitoring terenowy 
siedliska przyrodniczego 6430 w 

obszarze Dzika Orlica. Na zlecenie 
Instytutu Ochrony PAN w Krakowie 

(Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

1 monitorowane stanowisko w 
obszarze: Dzika Orlica, ocena ogólna 

stanu zachowania i szczegółowa 
parametrów oraz wskaźników 

struktury i funkcji siedliska 

Zadowalająca, 
georeferency-

jne 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 
2000). 

Smoczyk M., Krukowski M. 2007. 
Inwentaryzacja siedlisk leśnych i 
nieleśnych oraz gatunków roślin 

Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa 
Bystrzyca Kłodzka. 

Gołąb Z., Smoczyk M. 2007. 
Inwentaryzacja siedlisk leśnych i 
nieleśnych oraz gatunków roślin 

Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa 
Zdroje. Na zlecenie Nadleśnictwa 

Zdroje w Szczytnej. Mscr. 

Kilkanaście płatów siedlisk 
przyrodniczych wykazanych z obszaru 

(91D0, 91E0, 6430, 7140, 6520), 
ogólna ocena stanu zachowania w 

skali A-C. 

Zadowalająca, 
georeferency-

jne 
 

 
 
 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Dzika Orlica PLH020061 

 

Położenie 

Obszar - zajmujący według SDF powierzchnię 539,7 ha - położony jest  w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w granicach administracyjnych gmin: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i 

Szczytna wchodzących w skład powiatu kłodzkiego. 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (według Kondrackiego), obszar położony jest w Prowincji: Masyw Czeski (33), 

Podprowincji: Sudety i Przedgórze Sudeckie (332), Makroregionie: Sudety Środkowe (332.4-5), Mezoregionie: Gór Bystrzyckich (332.53).  

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Tramplera i in.) teren obszaru specjalnej ochrony siedlisk leży jest Krainie Sudeckiej, Dzielnicy: 
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Sudetów Środkowych, Mezoregionie Gór Bystrzyckich.  

Według jednostek podziału geobotanicznego, charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej (według Szafera Geobotaniczny podział Polski) 

teren obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dzika Orlica PLH020016 należy do Państwa: Holarktyka, Obszaru: Euro-Syberyjskiego, 

Prowincji: Subatlantycko-Górskiej, Podprowincji: Hercyńsko-Czeskiej, Krainy Sudeckiej, Okręgu Wewnętrznych Pasm Sudetów Środkowych, Gór 

Bystrzyckich. 

 

Geologia i gleby 

Najliczniej występującym typem gleby są gleby brunatne, innymi często występującymi typami gleb są: gleby bielicowe,  gleby opadowo-glejowe i 

lokalnie bezpośrednio w obniżeniu rzeki – mady.  

Gleby brunatne są typowe dla klimatu umiarkowanego oraz strefy lasów mieszanych i liściastych. Powstają one z różnego rodzaju skal 

macierzystych takich jak: gliny zwałowe, lessy, piaski gliniaste, zwietrzeliny piaskowcow i łupkow ilastych oraz zwietrzeliny skał magmowych i 

metamorficznych. Procesowi bielicowania gleb, oprócz klimatu umiarkowanego, sprzyja obecność lasów iglastych oraz budowane przez piaski i 

żwiry podłoże (na terenie obszaru gleby bielicowe zajmują jednak niewielkie powierzchnie).  

 

Klimat 

W ciągu roku w regionie dominują wilgotne masy powietrza polarno-morskiego (46%), podczas gdy powietrze polarno-kontynentalne stanowi 

przeciętnie 38%. Sytuacje z napływem chłodnych mas arktycznych stanowią tylko 10% dni w roku. Ciśnienie atmosferyczne jest wyrównane przez 

cały rok z wyraźnie zaznaczonym maksimum w zimie.  

Średnia wieloletnia temperatura powietrza wynosi ok. 5-6°C i jest nieco niższa od średniej wieloletniej notowanej w stacji meteorologicznej 

Bystrzyca Kłodzka. Seria danych zbierana w tej stacji wskazuje, że najcieplejszym miesiącem na tym obszarze jest zazwyczaj lipiec (16,8°C), zaś 

najchłodniejszym styczeń (-2,8°C).  

Roczna suma opadów atmosferycznych jest najprawdopodobniej zbliżona do wielkości notowanych w najwyżej położonych częściach 

nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, na terenie leśnictw Poręba i Spalona Górna,  gdzie wynosi odpowiednio: 1008mm i 999mm. 

 

Wody powierzchniowe 

Obszar Specjalnej ochrony siedlisk Dzika Orlica PLH020061 rozciąga się w kierunku NW-SE wzdłuż rzeki Dzika Orlica stanowiącej prawobrzeżny 

dopływ II-go rzędu rzeki Łaby, uchodzącej do Morza Północnego. W granicach obszaru do Dzikiej Orlicy wpływa kilka niewielkich potoków, które 

zbierają wody z zachodniej części Gór Bystrzyckich.  

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 
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Cały obszar położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie. W Obszarze brak innych form ochrony 

przyrody, aktualnie nie planuje się także ustanawiania innych obszarów i obiektów objętych ochroną.  

 

Struktura krajobrazu 

Obszar ma kształt wąskiego pasa wyciągniętego w kierunku NW-SE obejmującego fragment doliny rzeki Dzikiej Orlicy w jej górnym biegu, która 

na całym tym odcinku stanowi granicę państwową z Republiką Czeską. W granicach obszaru znajdują się głównie terasy zalewowe i 

nadzalewowe rzeki oraz dolne partie zboczy doliny o ekspozycji głównie SW.  

Szata roślinna obszaru należy do piętra regla dolnego, lecz została w znacznym stopniu przekształcona przez człowieka. Wyjątkowo dobrze 

wzdłuż Dzikiej Orlicy zachowały się rzadkie w Sudetach siedliska olszyny górskiej. Jest to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów tych 

zbiorowisk leśnych w Sudetach. Lokalnie nad dopływami, rzadziej nad samą Dziką Orlicą można spotkać naturalne podgórskie łęgi jesionowe. 

Występują tu również zbiorowiska ziołoroślowych łąk wilgotnych i świeżych łąk górskich o dużym stopniu naturalności. Na skrzydłach doliny 

występują niewielkie powierzchniowo torfowiska niskie. Mozaikowo występują również zbiorowiska szuwarowe oraz zarośla wierzbowe.  

 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Obszar Dzika Orlica PLH020061 w swojej północnej części niewielkim fragmentem graniczy z obszarem Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym 

Góry Orlickie PLH020060. Ponadto w niedalekiej odległości zlokalizowane są obszary o znaczeniu wspólnotowym: Torfowisko pod Zieleńcem 

PLH020014 (ok. 2 km w kierunku północnym) oraz Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083 (ok. 3 km w kierunku wschodnim). OZW Dzika Orlica 

tworzy spójny układ obszarów chronionych z ostojami położonymi w Republice Czeskiej: Zaorlicko CZ0523267 (Specjalny obszar ochrony 

siedlisk), Orlicke Zahori CZ0521015 (Obszar specjalnej ochrony ptaków) oraz Trckov CZ0520600 (Specjalny obszar ochrony siedlisk). 

Obszar Dzika Orlica PLH020061 stanowi korytarz ekologiczny na poziomie krajowym (wyznaczony w ramach krajowej sieci ekologicznej Econet 

Polska). 

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  

Obszar zaludniony w okresie powojennym ludnością z zza aktualnej wschodniej granicy kraju. Następnie na przestrzeni drugiej połowy XX w. 

obserwowany powolny proces wyludnienia obszaru, zaniku dawnej gospodarki rolnej i tym samym renaturalizacji wielu obszarów. W  pierwszej 

dekadzie XXI w. obserwowany wzrost zainteresowania obszarem objawiający się większym wykorzystaniem turystycznym jak i stopniowym 

rozwojem zabudowy letniskowej i obiektów rekreacyjnych (głównie wsie Lasówka i Mostowice).. W okresie obowiązywania PZO przewidywany 

dalszy wzrost znaczenia turystycznego obszaru i rozwój zabudowy indywidualnej. 
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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   

 84,1291 15,59% 

Łąki trwałe Własność prywatna 87,0674 16,13% 

 Skarb Państwa 

Pastwiska trwałe Własność prywatna 245,8041 45,54% 

Nieużytki Własność prywatna 6,7871 1,26% 

Wody płynące Skarb Państwa 22,1887 4,11% 

Wody stojące  0,0815 0,02% 

Grunty zabudowane Własność prywatna 30,4574 5,64% 

Grunty pod stawami  0,0000 0,00% 

Grunty orne  11,8345 2,19% 

Sady  0,0000 0,00% 

Inne Rowy + tereny różne 24,7421 4,58% 

 
 
2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu 
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Lasy brak 

Sady  brak 

Trwałe użytki zielone   39,8246  ha 3.1 

 12,7177 5.7 

Wody brak 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

brak 

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

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 
mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Międzylesie 

Uchwała Nr 
XXVIII/183/05 z dnia 
31 maja 2005 r. w 
sprawie miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
i Gminy Międzylesie 

Rada Miejska w Międzylesiu/ 
Burmistrz Miasta Międzylesie 

Lesica, 

- teren lasów i zadrzewień, dopuszcza się 
częściowe przeznaczenie dla celów rekreacji: dz. 
nr 20/2, 20/3,  

– tereny usług sportu i rekreacji,  

- użytki rolne i uprawy polowe (R) 

- Zabudowa mieszkaniowa: dz. nr 1/4 

6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe, 

6520 Górskie 

łąki konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie, 

6179 Modraszek 

Brak. W obrębie dz. 
20/2, 20/3 obr. Lesica 

należy utrzymać 
siedliska łąkowe w 

przypadku użytkowania 
rekreacyjnego.  

W obrębie dz.1/4 należy 
ograniczyć zabudowę do 

obszaru aktualnie 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 
mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemojów, 

15 U1/UT, 15 U2/UT – zabudowa usługowa, 
usługi turystyczne,  

- tereny administracji leśnej i usług związanych z 
gospodarką leśną (RU) 

- zabudowa mieszkaniowa (MN) dz. nr 34, 36/1, 
36/2, 38/2, 40, część 42/2 i 43, 87 

- zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna (ME) 

- użytki rolne i uprawy polowe (R) 

- teren projektowanych lasów i zadrzewień (ZLp) 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 

 

zagospodarowanego w 
ten sposób lub do terenu 

bezpośrednio 
przylegającego do 

istniejącej zabudowy od 
strony drogi Lesica – 

Niemojów.  

 

 

Wyłączyć dz. nr 43 obr. 
Niemojów spod 

zabudowy.  

Studium uwarunkowań 
i kierunków 

Rada Miejska w Międzylesiu/ 
Burmistrz Miasta Międzylesie 

Brak. Brak. Brak. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 
mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
i Gminy Międzylesie 
uchwalonego Uchwałą 
Nr XVII/38/2000 z dnia 
11 lipca 2000 r. 

Uchwała Nr XV/90/07  
z dnia 27 listopada 
2007 r. w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
i Gminy Międzylesie.  

Rada Miejska w Międzylesiu/ 
Burmistrz Miasta Międzylesie 

Wnioskowana lokalizacja farm wiatrowych, 
zmiana studium nie uchwalona, treść dla m.  
Domaszków, Lesica, Kamieńczyk, Gajnik, 

Gniewoszów, Smreczyna, Międzylesie 

Brak. Brak. 

Strategia rozwoju 
gminy na lata 2009-
2015, uchwalona 25 
sierpnia 2009 r 

Rada Miejska w Międzylesiu/ 
Burmistrz Miasta Międzylesie 

Zwiększenie udziału usług turystyczno - 
rekreacyjnych w gospodarce gminy, 

Brak. Brak. 

Gmina Bystrzyca Kłodzka 

Plan rozwoju lokalnego 
na lata 2004-2006 z 
perspektywą 
realizacyjną do 2013 

Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej/ Burmistrz Miasta 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Założenia dalszego kanalizowania, budowy i 
modernizacji oczyszczalni ścieków, przez co 
zostanie osiągnięta poprawa jakość wód 
płynących na terenie Gminy. 

Brak. Brak. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 
mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

roku 

Strategia rozwoju 
gminy Bystrzyca 
Kłodzka (marzec 2009) 

Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Ogólne zapisy wyznaczające kierunki rozwoju 
Gminy i priorytetowe obszaru inwestycji. 
Założenia dalszego kanalizowania i poprawy 
jakość wód płynących na terenie Gminy. 

Brak. Brak. 

Uchwała Nr LIII/476/10 
z dnia 26 lutego 2010 r.  
w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej/Burmistrz Miasta 

Bystrzycy Kłodzkiej 

- rozwój funkcji rekreacyjnych i sportowych w 
m.in.  miejscowościach Lasówka, Mostowice, 
Poniatów, 

- przeznaczenie terenów pod zabudowę we 
wsiach  

 Brak. 

Uchwała Nr LII/460/10 
z dnia 28 stycznia 2010 
r. w sprawie 
uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego we wsi 
Lasówka na działkach 
nr 6/1, 8/1, 9, 19 

Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej/ Burmistrz Miasta 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Teren w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 o przeznaczeniu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, letniskową, 
usługową wraz z wewnętrznymi drogami 
dojazdowymi, ciągiem pieszo-jezdnym i terenem 
zieleni. 

Brak. Brak. 

Uchwała Nr VIII/58/07 
z dnia 2 kwietnia 2007 

Rada Miejska w Bystrzycy 
Kłodzkiej / realizacja: 

Działki, których dotyczy mpzp znajdują się w 
obrębie „Dzikiej Orlicy”, przeznaczenie: 

Brak. Brak. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 
mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

r. w sprawie 
uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego we wsi 
Lasówka (działki nr 68, 
70/1-70/9, 95) 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - teren zabudowy mieszkaniowej i letniskowej, 

- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami 
turystyczno-hotelowymi 

- tereny rolne i tereny zielone z wodami otwartymi 

- teren komunikacji  

Uchwała Nr VIII/57/07 
z dnia 2 kwietnia 2007 
r. w sprawie 
uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
położonego we wsi 
Lasówka (działka nr 
20/10) 

Rada Miejska w Bystrzycy 
Kłodzkiej / realizacja: 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 

Przeznaczenie działki: teren zabudowy 
mieszkalno-pensjonatowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami turystyczno-
hotelowymi wraz z wewnętrzną drogą dojazdową,  

Brak. 

- wewnętrzne drogi 
wykonać należy jako 
utwardzone 

- ścieki należy 
odprowadzać do 
szczelnych zbiorników 
lub biologiczno-
mechanicznej 
oczyszczalni ścieków 

Uchwała Nr 
XXXVII/303/2001 w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego we 
wsi Lasówka. 

Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej/ Burmistrz Miasta 

Bystrzycy Kłodzkiej 

- usługi związane z obsługą ruchu turystycznego 
(ośrodek usługowy o charakterze 
centrotwórczym, budowa hotelu/domu 
wycieczkowego) 

- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, letniskowa 
i usługowa  

- usługi turystyki, sportu, rekreacji,  

wraz z budową nowych dróg i modernizacją 

Brak. Brak. 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

46 
 

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 

istniejących, parkingiem, budową nowej stacji 
transformatorowej 

Projekt Studium 
uwarunkowań i 
kierunków zabudowy 
miasta i gminy 
Bystrzyca Kłodzka, 
przedstawiony do 
publicznego wglądu w 
maju 2012 r. 

Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej/ Burmistrz Miasta 

Bystrzycy Kłodzkiej 

- „W granicach obszaru N2000 należy 
przestrzegać priorytetu ochrony środowiska 
przyrodniczego, 

konieczności utrzymania i przywracania do 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został on powołany, a sposób 

zagospodarowania winien być zgodny z 
wymogami i ograniczeniami wynikającymi z 

aktualnych przepisów prawa, w szczególności 
dotyczących ustanowienia obszaru.” 

- na terenie gminy wyklucza się lokalizację 
elektrowni wiatrowych 

- gmina została podzielona na 4 obszary 
funkcjonalno-przestrzenne; obszar obejmujący 
zachodnią część: turystyczno-uzdrowiskowy:  w 
rejonie wsi Poręba, Ponikwa, Wyszki, Nowa 
Bystrzyca, Zalesie, Wójtowice, Wójtowice 

Huta, Spalona, Młoty, Paszków, Starkówek, 
Pokrzywno, Lasówka, Mostowice, 

Piaskowice, Rudawa, Długopole-Zdrój. 

 

Brak. Brak. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 
mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Duszniki Zdrój 

Uchwała Nr 
XVIII/73/2012 z dnia 26 
stycznia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Duszniki-Zdrój 

Rada Miejska w Dusznikach-
Zdroju 

Brak. Brak. Brak. 

Strategia rozwoju 
gminy – Plan Rozwoju 
Lokalnego Miasta 
Duszniki Zdrój, 
publikacja: luty 2009r. 

Burmistrz Miasta Duszniki-
Zdrój 

Brak. Brak. Brak. 

Gmina Szczytna 

Uchwała Nr 
XLIV/296/2010 Rady 
Miejskiej w Szczytnej z 
dnia 30 września 2010 
r.  o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 

Rada Miejska w Szczytnej Brak. Brak. Brak. 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 
projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 
mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizujących lub 

kompensujących 

przestrzennego miasta 
i gminy Szczytna 

Uchwała Nr XXI/165/04 
z dnia 29 października 
2004 r. Plan Rozwoju 
Lokalnego Miasta i 
Gminy Szczytna na 
lata 2004-2013, 
październik 2004 

Rada Miejska w Szczytnej 

Zakłada budowę wodociągów i kanalizowanie 
terenów wiejskich Gminy Szczytna. 

 

Brak. Brak. 

Uchwała Nr 
XV/107/2004 z dnia 30 
stycznia 2004 r. w 
sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Szczytna 

Rada Miejska w Szczytnej Brak. Brak. Brak. 
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2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane 

zweryfikowane 

 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3220 Pionierska 
roślinność na kamieńcach 

górskich potoków 
A 0,27 4 

W kilku miejscach nad Dziką Orlicą na 

całej długości obszaru 
Średni (M) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

latach 2008-2012. 

Prawdopodobnie w 

obszarze występują dalsze 

płaty, wymagane badania 

nad rozmieszczeniem 

siedliska w obszarze. 

3270 Zalewane muliste 
brzegi rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. i 

Bidention p.p. 

D - - Siedlisko nie występuje w obszarze.  

Prace terenowe w 

potencjalnych siedliskach 

przeprowadzono w sezonie 

2012 r. 

3260 Nizinne i podgórskie 
rzeki ze zbiorowiskami 

A 21,81 3 Całe koryto Dzikiej Orlicy w obszarze Dobry (G) Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

włosieniczników siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

latach 2011-2012 r. 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych z lat 2007-

2010. 

6230 Górskie i niżowe 
murawy bliźniczkowe 

(Nardion – płaty bogate 
florystycznie) 

B 34,91 8 

Rozproszone i rzadkie na całym 

obszarze na zboczach doliny Dzikiej 

Orlicy 

Średni (M) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

sierpniu 2012 r. 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2007-2011. 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

A 4,97 16 

Siedlisko częste na całym obszarze 

wzdłuż koryta Dzikiej Orlicy i potoków 

będących bocznymi dopływami 

Dobry (G) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

latach 2011-2012 r. 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

51 
 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2006-2011. Dla 1 płatu 

wykorzystano wyniki 

monitoringu siedliska z 

2011 roku. 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

D - 
Pojedyncze 
wystąpienia 

Większość płatów wcześniej 

sklasyfikowanych błędnie jako 

siedlisko 6510, obecnie 

przekwalifikowano na 6520 

Dobry (G) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

latach 2011-2012 r. 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2006-2011 oraz 

inwentaryzacji leśnej z 

2007 roku.  

6520 Górskie łąki 
konietlicowe (Polygono-

Trisetion) 
B 57,74 16 

Siedlisko częste na całym obszarze w 

otoczeniu obecnych i dawnych 

terenów osadniczych, prawie 

wyłącznie na zboczach doliny 

Dobry (G) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

latach 2011-2012 r. 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2006-2011 oraz 

inwentaryzacji leśnej z 

2007 roku. Dla 7 płatów 

wykorzystano wyniki 

monitoringu siedlisk 

przyrodniczych z 2009 

roku. 

7120 Torfowiska wysokie 
zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej i 
stymulowanej regeneracji 

D - - Siedlisko nie występuje w obszarze Dobry (G) 

Prace terenowe w 

potencjalnych siedliskach 

przeprowadzono w sezonie 

2012 r. 

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

B 18,13 15 

Największa koncentracja w północnej 

części obszaru w rejonie Lasówki. 

Poza tym torfowiska zboczowe w 

obszarach źródliskowych bocznych 

dopływów Dzikiej Orlicy i rzadko na 

terasie zalewowej rzeki. 

Dobry (G) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

latach 2011-2012 r. 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

2006-2011. 

8220 Ściany skalne i 
urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 
Androsacion vandelii 

D -  

Pojedyncze i słabo reprezentatywne 

wystąpienia w obszarze, zajmujące 

znikomą powierzchnię są nieistotne 

dla zachowania zasobów siedliska. 

Typ siedliska błędnie uznany za 

przedmiot ochrony w obszarze. 

Dobry (G) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

latach 2011-2012 r. 

9110 Kwaśne buczyny 
Luzulo-Fagenion 

D 0.38 1 

Jeden płat w złym stanie zachowania 

jest nieistotny dla zachowania 

zasobów siedliska. Siedlisko nie 

zostało uznane za przedmiot ochrony 

w obszarze, stąd dalej nie jest 

rozpatrywane. 

Dobry (G) 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2006-2011 oraz 

inwentaryzacji leśnej z 

2007 roku. 

91D0 Bory i lasy 
bagienne4 

B 4,23 1 
Tylko w północnej części na północ od 

Lasówki 
Dobry (G) 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2006-2011 oraz 

inwentaryzacji leśnej z 

2007 roku. 

                                                           
4
 Siedlisko nie występuje w aktualnych granicach obszaru, dane mają charakter informacyjny w związku z planowaną zmianą granic obszaru i przywróceniem 

siedliska na listę przedmiotów ochrony 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe, olsy 
źródliskowe 

B 39,83 25 

Często wzdłuż Dzikiej Orlicy na 
terasach zalewowych, rzadziej nad 

potokami będącymi bocznymi 
lewostronnymi dopływami rzeki 

Dobry (G) 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

we wszystkich 

odnalezionych płatach w 

latach 2011-2012 r. 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2006-2011 oraz 

inwentaryzacji leśnej z 

2007 roku. Dla 4 płatów 

wykorzystano wyniki 

monitoringu siedliska z 

2008 roku. 

9180 Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe 

D  1 

Jeden płat w złym stanie zachowania 
jest nieistotny dla zachowania 

zasobów siedliska. Siedlisko nie 
zostało uznane za przedmiot ochrony 

w obszarze, stąd dalej nie jest 
rozpatrywane. 

 

Wykorzystano wyniki 

wcześniejszych badań 

terenowych autora z lat 

2006-2011 oraz 

inwentaryzacji leśnej z 

2007 roku. 

Gatunki zwierząt 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

1096 Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri 
B  1 

Od stanowiska 2 (Lasówka) do 

południowej granicy obszaru) 
Dobry (G) 

Elektropołowy wg metodyki 

GIOŚ; weryfikacja 

przeprowadzona w roku 

2012 (5 st.) i 2011 (1 st.) 

1163 Głowacz 
białopłetwy 

Cottus gobio 

B  1 
Od stanowiska 3 (Mostowice do 

południowej granicy obszaru) 
Dobry (G) 

Elektropołowy wg metodyki 

GIOŚ; weryfikacja 

przeprowadzona w roku 

2012 (5 st.) i 2011 (1 st.) 

6179 Modraszek 
nausitous Phengaris 

nausithous 
B - 29 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obr. Lasówka 
dz. ewid. 269/4 (południowo-

zachodnia część działki), 70/3-70/8, 
70/19-70/36, 69/6, 69/9, 69/12, 69/13, 
72/1, 72/2, 72/7, 72/5, 72/6; 273 (dużo 

rośliny żywicielskiej, szczególnie w 
zachodniej części); 73/8 (przy rzece), 

73/1, 73/2, 73/3, 74, 76, 89. 

 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obr. 
Piaskowice, dz. ewid. nr  – 9, 11, 14, 

25,15 

 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obr. 
Mostowice, z. ewid. nr –, 5 (nieleśna 

Dobry (G) 

Prace terenowe 

prowadzono przed i w 

okresie występowania 

gatunku w postaci owadów 

dorosłych oraz częściowo 

gąsienic (1/VI-2/VIII). 

Weryfikacją objęto niemal 

100% płatów zbiorowisk 

trawiastych i 

ziołoroślowych obszaru. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

część południowa – krwiściągu wzdłuż 
rzeki), 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 55, 54/3-

54/5, 54/10, 54/8, 57/2,143/1, 77/4 
(południowa część); 78/3; 79; 80/3; 

81/2; 82/3 (część północna); 102/1 (w 
części północnej), 99/2 (część), 93/3, 
100, 101, 223/2, 102/1, 220/1 (część), 

218/2 (część), 221. 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obr. Poręba 
Lasy, dz. ewid. nr – 121/251, 110/227. 

 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obr. Rudawa, 
dz. ewid. nr – 3, 43, 10 (część), 9 

(część), 20, 21 (część), 60 (część), 
61, 63 (część), 98, 99 (część), 100 

(część), 101/2 (część), 101/6 (część), 
101/5 (część), 101/4 (część), 101/2 
(część), 102/2 (część), 103 (część).  

  

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obr. 
Poniatów, dz. ewid. nr – 28 (część), 
7/4 (część), 27, 35 (część), 26, 36 
(część), 25 (część), 23 (część), 38 

(część), 38/1 (część).  
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

Gm. Międzylesie, obr. Niemojów, dz. 
ewid. nr – 8 (część), 13 (część), 9 

(część), 13 (część), 44/1 (część), 83 
(część), 86 (część), 163, 164, 165, 

264, 192, 193.  

 

Gm. Międzylesie, obr. Lesica, dz. 
ewid. nr – 1/3, 1/4. 

6177 Modraszek telejus B X X Wymaga uzupełnienia stanu wiedzy niezadowalający 

Występowanie i istotność 

zasobów gatunku w 

obszarze wymaga 

uzupełnienia stanu wiedzy. 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 
D - - 

Brak odpowiednich siedlisk, stała 
populacja gatunku w obszarze nie 

występuje. 
Dobry (G) 

Badania terenowe do 

niniejszego PZO objęły 

jeden sezon, wszystkie 

okresy fenologiczne. 

1037 Trzepla zielona B X X Wymaga uzupełnienia stanu wiedzy niezadowalający 

Występowanie i istotność 

zasobów gatunku w 

obszarze wymaga 

uzupełnienia stanu wiedzy. 

1308 Mopek D  2 1 stanowisko w okolicy miejscowość 
Lesica, 1 stanowisko w okolicy 

Średni (M) Badania terenowe do 

niniejszego PZO objęły 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

Barbastella barbastellus zbiornika wodnego w Rudawie. jeden sezon, wszystkie 

okresy fenologicznych 

nietoperzy począwszy od 

jesieni 2011 roku do lata 

2012. Jesienią 2011 

podczas jesiennej migracji 

nietoperzy prowadzono 

nasłuchy detektorowe. W 

listopadzie 2011 

przeprowadzono pierwszą 

kontrolę potencjalnych 

zimowisk. W lutym 2012 

wykonano ponowną 

kontrolę potencjalnych 

zimowisk nietoperzy. W 

kwietniu i maju podczas 

wiosennej migracji 

prowadzono nasłuchy 

detektorowe. W czerwcu i 

lipcu wykonano odłowy w 

sieci połączone z 

nasłuchami detektorowymi 

oraz obserwacjami 

porannego rojenia się 

nietoperzy w 

miejscowościach 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

położonych na terenie 

Obszaru. W lipcu 

skontrolowano potencjalne, 

dzienne kryjówki 

nietoperzy. Nasłuchy 

detektorowe objęły 60% 

Obszaru. 

1324 Nocek duży 

Myotis myotis 
D  1 

 1 stanowisko literaturowe, 
niepotwierdzone podczas badań 

wykonanych w ramach prac nad PZO. 

 

Średni (M) 

Badania terenowe do 

niniejszego PZO objęły 

jeden sezon, wszystkie 

okresy fenologicznych 

nietoperzy począwszy od 

jesieni 2011 roku do lata 

2012. Jesienią 2011 

podczas jesiennej migracji 

nietoperzy prowadzono 

nasłuchy detektorowe. W 

listopadzie 2011 

przeprowadzono pierwszą 

kontrolę potencjalnych 

zimowisk. W lutym 2012 

wykonano ponowną 

kontrolę potencjalnych 

zimowisk nietoperzy. W 

kwietniu i maju podczas 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

wiosennej migracji 

prowadzono nasłuchy 

detektorowe. W czerwcu i 

lipcu wykonano odłowy w 

sieci połączone z 

nasłuchami detektorowymi 

oraz obserwacjami 

porannego rojenia się 

nietoperzy w 

miejscowościach 

położonych na terenie 

Obszaru. W lipcu 

skontrolowano potencjalne, 

dzienne kryjówki 

nietoperzy. Nasłuchy 

detektorowe objęły 60% 

Obszaru. 

1355 Wydra Lutra lutra B  6-10 i 

Gatunek występuje na całej długości 
Dzikiej Orlicy w granicach obszaru, 

stąd można potraktować je jako jedno 
„stanowisko”. Szacowana liczba 

osobników 6-10. 

Średni (M) 

Kontrole na transektach 

ukierunkowanych na 

wykrycie obecności 

gatunku, ocena stanu 

zachowania kluczowych 

dla gatunku cech 

środowiska. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 
wyłączenia z prac 

terenowych 

1337 Bóbr Castor fiber D  1 
Gatunek odnotowany na jednym 

stanowisku, brak stabilnej populacji. 
Średni (M) 

Kontrola na transekcie w 

obrębie znanego 

stanowiska gatunku.  

 
Siedlisko 6510 nie występuje w obszarze, w trakcie weryfikacji terenowej w 2012 roku wszystkie płaty łąk zaliczane wcześniej do typu 6510 

zakwalifikowano do typu 6520. Niektóre łąki w najniższych położeniach obszaru w Lesicy mają charakter przejściowy między łąkami rajgrasowymi 

a konietlicowymi, jednak i tam zaznacza się istotny udział gatunków diagnostycznych dla łąk konietlicowych. 

Siedlisko 7120 torfowiska wysokie zdegradowane podane zostało wcześniej na skutek błędu interpretacyjnego siedliska. Zaliczano tu 

podsuszone torfowisko w S części Lasówki, które po weryfikacji terenowej okazało się mieć w rzeczywistości charakter torfowiska przejściowego i 

zaliczono je do typu siedliska 7140. 
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Siedliska 9110, 9180 występują na pojedynczych stanowiskach i 

w złym stanie zachowania, stąd nie kwalifikują się na przedmioty 

ochrony w obszarze. Siedlisko 8220 ma kilka stanowisk, jednak 

jego różny stan zachowania, stopień wykształcenia mszysto-

paprociowej roślinności naskalnej i niewielka powierzchnia oraz 

brak znaczenia wystąpień w obszarze dla zachowania zasobów 

siedliska spowodowało przekwalifikowanie na kategorię D. 

Podawany wcześniej w niektórych materiałach źródłowych (w 

SDF nie) typ siedliska 3270 nie jest stałym składnikiem obszaru i 

występował efemerycznie na skutek złożenia się czynników 

antropogenicznych (niski poziom wody w zalewie w Rudawie) w 

danym roku.  

Zbiorowiska lepiężnika różowego i mozgi trzcinowatej na 

kamieńcach, głazowiskach i żwirowych łachach Dzikiej Orlicy 

zakwalifikowano do siedliska 3220 pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków, nie podawanego wcześnie w 

SDF obszaru i rzadko dotychczas wyróżnianego w Sudetach 

(ostatnio m.in. wyróżniono ten typ siedliska w ramach prac do 

PZO obszaru Piekielna Dolina koło Polanicy). Do tego typu 

siedliska zaliczono również wystąpienia zarośli wierzbowych 

Salicetum purpureae na piaszczysto-kamienistych łachach 

Dzikiej Orlicy w Lasówce, Mostowicach i Rudawie Rudawie (we 

wcześniejszych materiałach inwentaryzacyjnych w obszarze klasyfikowane były jako typ siedliska 3240). 

Fot. 1. Widok ze stanowiska nr 2 na czeską stronę i skutki intensywnej 

gospodarki kośnej w czasie rozwoju gąsienic modraszka w kwiatostanach.      

(fot. M. Matraj) 
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Płaty siedlisk gatunku modraszka nausitousa  Phengaris nausithous ciągną się przede wszystkim wzdłuż koryta Dzikiej Orlicy. Szczególnie 

w północnej części obszaru tworzą zwarty ciąg łąk z rośliną żywicielską modraszka nausitousa – krwiściągiem lekarskim (Sanguisorba officinalis). 

Od przejścia granicznego w Mostowicach, posuwając się dalej na południe, krwiściągu jest coraz mniej mimo, iż w przeważającej większości 

siedliska nadal mają charakter użytków zielonych. Na południu obszaru zachowały się już tylko nieliczne, niewielkie płaty i pojedyncze kępy rośliny 

żywicielskiej w obrębie poszczególnych działek ewidencyjnych. Taki stan rzeczy spowodowany jest niewłaściwą gospodarką kośną w Obszarze. 

Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi tutaj ok. 600 m co sprawia, iż okres wegetacyjny jest skrócony. Nie pozwala to na szybki rozwój 

roślin wiosną i odpowiednio wczesny pokos, który umożliwiłby odbicie roślin jeszcze w tym samym sezonie wegetacyjnym. Przykładowo pierwsze 

krwiściągi zakwitają dopiero pod koniec lipca ( większość z nich ledwo zaczyna wtedy swój rozwój). Skutkiem tego, łąki są koszone w najmniej 

odpowiednim czasie dla rozrodu modraszków (które również są opóźnione względem populacji nizinnych) czyli w czasie składania jaj przez 

samice. Taki stan rzeczy jest szczególnie niebezpieczny dla tutejszej populacji, ponieważ złożone jaja i młode gąsienice giną bez szans na dalszy 

rozwój. Sytuacja ta jest gorsza niż brak roślin żywicielskich powodując sukcesywny odpływ puli genetycznej. Również sam krwiściąg nie znosi 

dobrze tego typu gospodarki i z wielu miejsc już ustąpił, w porównaniu ze stanowiskami wykazywanymi w trakcie tworzenia Obszaru . Szczególnie 

dobrze widać to na południu, co wskazuje na fakt, iż w tej części proces ten trwa dłużej niż na północy. Z kolei na północy obszaru (przede 

wszystkim stanowisko nr 2) głównym powodem zaniku siedlisk modraszka nausitousa jest zajmowanie miejsc pod zabudowę. W rezultacie, z 

podawanych wcześniej ok. 94 ha łąk, na których rozwijał się krwiściąg, w chwili obecnej pozostało ok. 40 ha, z czego 65% można zakwalifikować 

jako FV natomiast 35% jako U1 (w dużej mierze silnie zdegradowane).  

Wynika z tego, iż w Obszarze utracono ponad połowę (58%) dogodnych 

siedlisk rozwoju modraszka nausitousa – zupełne wycofanie się rośliny 

żywicielskiej na skutek zbyt intensywnej gospodarki kośnej, w kilku 

przypadkach zarośnięcia, w jednym zalesienia lub koszenia 

poszczególnych płatów z rachitycznym krwiściągiem w okresie składania 

jaj przez samice i rozwoju gąsienic. Skutkiem tego nie udało się 

potwierdzić w Obszarze występowania modraszka telejusa (Phengaris 

teleius), który podawany był wcześniej ze stanowiska nr 20. Rezultaty 

takiej gospodarki doskonale widać również po czeskiej stronie, gdzie łąki 

użytkowane są wyjątkowo intensywnie nie dając możliwości rozwoju 

modraszkom (Fot. 1).  

Wydra Lutra lutra zasiedla cały odcinek Dzikiej Orlicy w granicach 

obszaru. Rzeka na przeważającej długości posiada naturalne skarpy 

brzegowe, kształtowane przez spontaniczne procesy hydromorfologiczne. 
Fot.2 Łąki stanowiące siedlisko modraszkówpo obu stronach granicy. Na pierwszym 
planie łąka po stronie polskiej z kwitnącym krwiściągiem lekarskim, w głębie 

wykoszone zbyt szybko łąki na terenie Rep. Czeskiej. Fot. M. Matraj 
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W wielu miejscach brzegi porośnięte są wysoką roślinnością w tym starymi drzewami umożliwiającymi założenie kryjówki rozrodczej w 

zagłębieniach brzegu między korzeniami. Obszar posiada duże znaczenie dla gatunku ze względu na ochronę części populacji gatunku 

występującej w obrębia siedliska o wzorcowo zachowanych kluczowych cechach środowiska. Niewykluczone iż gatunek pośrednio i bezpośrednio 

korzysta ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na Dzikiej Orlicy, kilka kilometrów poniżej południowej granicy obszaru.  

Bóbr europejski Castor fiber dotychczas stwierdzony na pojedynczym stanowisku w obrębie obszaru. Określenie statusu gatunku wymaga 

poszerzenia prac terenowych przeprowadzonych do tej pory w ramach PZO.  

 

 

 

2.6.1 Typy siedlisk przyrodniczych  

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Krótka charakterystyka: W obszarze występuje bardzo rzadko notowana do tej pory w literaturze postać siedliska 3220 z dominacją lepiężnika różowego Petasites 

hybridus. Zbiorowiska lepiężnika różowego na kamieńcach i głazowiskach na brzegu koryta Dzikiej Orlicy nie należą do zespołu Phalarido-Petasitetum hybrydi 

(który należy do siedliska typu 6430), lecz stanowią specyficzną dla Sudetów postać siedliska 3220. Dominują w nim lepiężnik różowy Petasites hybridus oraz 

mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, a w zaawansowanych fazach sukcesyjnych wkracza wierzba purpurowa Salix purpurea tworząca niskie zarośla. Oprócz 

tych dominantów występują terofity oraz siewki różnych gatunków roślin charakteryzujące się niską żywotnością. Siedlisko „z natury” ma charakter efemeryczny, 

tzn. jego płaty szybko wykształcają się i ulegają zanikowi w obrębie koryta rzeki, w zależności od aktualnego kierunku procesu geomorfologicznego (akumulacja 

lub rozmywanie łach). W zbiorowisku pojawiają się także obce gatunki inwazyjne, takie jak barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum oraz niecierpek 

gruczołowaty Impatiens glandulifera, a także gatunki synantropijne. Część płatów siedliska była podawana we wcześniejszych materiałach inwentaryzacyjnych z 

obszaru jako typ siedliska 3240, w trakcie prac nad planem zaliczano je do typu 3220. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: W Polsce, zgodnie z wynikami zgodnie z wynikami sprawozdań z realizacji Dyrektywy Siedliskowej – 

raportem sporządzanym zgodnie z postanowieniami art. 17.1 tej Dyrektywy stan siedliska oceniono ogólnie na zły (U2). 

Ranga w obszarze: Zajmuje znikomo małą powierzchnię, jednak jest to jedno z kilku znanych stanowisk siedliska w regionie kontynentalnym, stąd jego ochrona w 

obszarze jest szczególnie istotna dla zachowania geograficznej zmienności siedliska.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.: Zachowane w stopniu właściwym (FV). Poszczególne płatów oceniano – w zależności od występowania gatunków 

inwazyjnych od stanu właściwego (FV) po stan niewłaściwy (U1), jednak większość płatów jest bez gatunków inwazyjnych. Podstawowe zagrożenia dla 

zachowania siedliska w obszarze to: inwazja gatunków obcych geograficznie (barszcz Mantegazziego Heracleum  mantegazzianum, niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera) – pojedyncze osobniki w niektórych płatach, zanieczyszczenie wód Dzikiej Orlicy wskutek eutrofizacji. 
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3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 

Krótka charakterystyka: Całe koryto rzeki na długości 29 km od Lasówki do Lesicy (gdzie rzeka opuszcza granice Polski) uznano za siedlisko 3260. Wg 

Puchalskiego (2008) bardziej adekwatne jest określanie długości rzeki niż powierzchni siedliska (która szacunkowo wynosi 11,6 ha). Również 2 potoki w 

sąsiedztwie obszaru będące lewobrzeżnymi dopływami Dzikiej Orlicy: Tartaczny Potok i Czarny Potok należy zaliczyć do tego typu siedliska w ich ujściowych 

odcinkach, ze względu na występowanie cech charakterystycznych siedliska (kamienisto-żwirowe dno, obecność zbiorowisk mszaków). Między Lasówką a 

Mostowicami oraz między Mostowicami i Rudawą występują niewielkie płaty biało kwitnących włosieniczników Batrachium sp. oraz rzęśli hakowatej Callitriche 

hamulata. Jednak ze względu na dużą szybkość przepływu wody roślinność naczyniowa jest w korycie Dzikiej Orlicy bardzo rzadka. Dominują zbiorowiska 

mszaków – rozpowszechniony, lecz rozproszony jest na całej długości rzeki zespół zdrojka wodnego (Fontinaletum antipyreticae). Mech dominujący w tym 

zbiorowisku – zdrojek wodny (Fontinalis antipyretica) uważany jest za wskaźnik czystej wody. Zespół ten występuje w przejrzystej wodzie, a przytwierdzone do 

kamieni na dnie oprócz zdrojka są również nitkowate zielenice i kilka gatunków wątrobowców, np. Chiloscyphus polyanthos i Scapania undulata. Zgodnie z 

propozycją Puchalskiego (2008) postać siedliska występującą nad Dziką Orlicą można zaliczyć do odmiany wyżynnej. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Właściwy (FV) na 11 spośród 12 monitorowanych w 2011 roku stanowisk w obszarach Natura 2000. 

Ranga w obszarze: Siedlisko kluczowe dla obszaru. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.: Dzika Orlica na odcinku granicznym w obszarze jest typową nieuregulowaną rzeką górska o niewielkim wciąż stopniu 

zanieczyszczenia i antropogenicznych zmian koryta rzeki (mimo wcześniejszych prac związanych ze stabilizacją granicy państwowej), z typowymi niezwykle 

dynamicznymi procesami akumulacji i niszczenia brzegów: tworząca piaszczyste, żwirowe i kamieniste łachy na zakolach, kamieńce na brzegach, małe wyspy w 

korycie opływane przez dwie odnogi rzeki. W obszarze istnieje kilka odcinków przełomowych rzeki oraz szczególnie malowniczy odcinek na południe od Mostowic 

z szerokimi meandrami koryta. Z uwagi na te cechy stan siedliska uznano za właściwy (FV). Zagrożenie mogą stanowić próby regulacji niektórych odcinków rzeki, 

gdzie przepływa przez wsie po stronie polskiej i czeskiej, w tym związane ze stabilizacją granicy państwowej. Tereny zamieszkane generują pewną ilość ścieków 

bytowych, które powodują (na razie nieznaczną) eutrofizację wód i ich zanieczyszczenie. Niewielkie i tylko lokalne zagrożenie  stanowi zajmowanie teras 

nadrzecznych pod zabudowę (np. w Mostowicach i Lasówce). 

 

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 suche i mezofilne 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 podłożu, reprezentujące 

zespół Festuco capillatae-Nardetum strictae (= Polygalo-Nardetum) lub Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis. Płaty takich muraw są często bogate 

florystycznie, w szczególności płaty suchych kwietnych muraw na zboczach doliny Dzikiej Orlicy, gdzie liczba gatunków w zdjęc iu fitosocjologicznym na 

powierzchni 25 m2 przekracza zwykle 30. W płatach dominują trawy: kostrzewa czerwona Festuca rubra, bliźniczka psia trawka Nardus stricta i mietlica pospolita 
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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 Polyga la vulgaris, macierzanka 

zwyczajna Thymus pulegioides, pięciornik kurze ziele Potentilla erecta, jastrzębce Hieracium spp. 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. W Lasówce 

stwierdzono także mokre psiary w kompleksie z torfowiskami przejściowymi, z udziałem cennych gatunków, np. gnidosza rozesłanego Pedicularis sylvatica. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Niewłaściwy (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 i zagrożenia: 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. 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 (Lasówka), częściej wypasane są krowy (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). 

 

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

Krótka charakterystyka: siedlisko występuje w obszarze często i na całej jego długości, zarówno na terasach zalewowych Dzikiej Orlicy (postać z lepiężnikiem 

różowym), jak i potoków będących jej lewobrzeżnymi dopływami (np. Tartaczny Potok w Rudawie), także na brzegach lasów i zarośli (postać z gatunkami 

górskimi) zwykle w postaci niewielkich powierzchniowo płatów lub długich i wąskich pasów. Siedlisko reprezentowane jest przez dwa różne podtypy: ziołorośla 

reglowe z gatunkami górskimi, np. parzydłem leśnym Aruncus sylvestris, omiegiem górskim Doronicum austriacum (stanowiska nad Dziką Orlicą są na północno-

zachodniej granicy ogólnego zasięgu gatunku), ciemiężycą zieloną Veratrum lobelianum, tojadem dzióbatym Aconitum variegatum. (podtyp 6430-1) oraz znacznie 

częściej występujące w obszarze nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe z lepiężnikiem różowym (Petasitetum hybridi, podtyp 6430-2). Ze względu na wyniesienie 

n.p.m. ziołorośla reglowe rozwinięte są jedynie fragmentarycznie i występują na niewielkich powierzchniach w rejonie Lasówki i Mostowic. 

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 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, siedlisko typowe dla dolin rzek górskich. 

Stan zachowania w obszarze i zagrożenia: Większość płatów jest zachowana w stanie właściwym, dla niektórych płatów w obrębie wsi stan określono jako 

niewłaściwy z powodu zwiększonego udziału ekspansywnych gatunków nitrofilnych ziół (głównie świerząbek korzenny Chaerophyllum aromaticum, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica), obecności gatunków obcych (rzadko pojedyncze osobniki barszczu Mantegazziego Heracleum mantegazzianum) lub też zaburzonej 

antropogenicznie powierzchni i niewłaściwych perspektyw ochrony. Niektóre płaty ziołorośli lepiężnikowych znajdujące się w sąsiedztwie szosy biegnącej doliną 

lub w obrębie wsi są lub mogą być niszczone w wyniku remontu dróg itp. działań. 
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6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 

Krótka charakterystyka: Siedlisko występuje na całym obszarze, głównie na zboczach doliny, ponieważ terasy rzeki zajęte są przez łąki na wilgotnych siedliskach 

reprezentujące związek Calthion palustris. Największe kompleksy łąk górskich znajdują się w obszarze w otoczeniu wsi Lasówka, Mostowice, Rudawa i Lesica. 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-Trisetion (konietlica łąkowa Trisetum flavescens, rzeżusznik Hallera Cardaminopsis halleri, pępawa 

czarcikęsolistna Crepis succisifolia, bodziszek leśny Geranium sylvaticum, chaber perukowy Centaurea pseudophrygia, chaber ostrołuskowy C. oxylepis, 

dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum. Analiza fitosocjologiczna wykazała, że podawane wcześniej z obszaru niżowe łąki rajgrasowe w najniższych 

położeniach (Lesica, Lesica Kolonia) w rzeczywistości również reprezentują typ siedliska 6520 – w ich płatach także zaznacza się istotny udział grupy gatunków 

diagnostycznych dla łąk konietlicowych. 

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: Istotna, ze względu na duże powierzchnie zachowane we właściwym stanie. 

Stan zachowania w obszarze i zagrożenia: ogólnie oceniono jako U1, ale występują duże kompleksy zachowane we właściwym stanie. Część powierzchni 

siedliska jest trwale użytkowana rolniczo (regularne koszenie, sporadyczny wypas), na części jednak zarzucono użytkowanie lub została w przeszłości zalesiona 

(rejon Niemojowa). Problem klasyfikacyjny stwarzają postacie łąk górskich 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. Obecnie w obszarze w związku z odpływem ludności i długoletnim porzuceniem użytkowania części powierzchni łąk, równowaga przesunięta jest 

w kierunku niekorzystnych procesów wzrostu udziału nitrofilnych bylin oraz rozwoju nalotu w nieużytkowanych płatach. Z drugie j strony, istnienie mozaiki 

przestrzennej zarówno stanów zachowania siedliska, jak i jego sposobów użytkowania, umożliwia realizowanie się różnych postaci siedlisk łąkowych i 

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

Zagrożenie stanowi zajmowanie niektórych płatów pod budownictwo mieszkaniowo-pensjonatowe, np. w Lasówce, Mostowicach, czy Lesicy Kolonii. 

 

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

Krótka charakterystyka:  

W obszarze torfowiska przejściowe i trzęsawiska występują głównie w północnej części obszaru w rejonie Lasówki, ma to związek z wododziałowym położeniem 

tej części obszaru i sąsiedztwem dużego obszaru Torfowiska pod Zieleńcem. Na północ od Lasówki duży kompleks leśnego torfowiska przejściowego w 
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kompleksie ze świerczynami na torfie. Mniejsze płaty siedliska występują w kilkunastu innych miejscach na zboczach doliny w obszarach źródliskowych potoków 

(Mostowice, Piaskowice, Niemojów), a także na terasach zalewowych rzeki (między Rudawą, a Poniatowem).  

Zbiorowiska na zidentyfikowanych płatach torfowisk należą głównie do związku Caricion nigrae (klasa Scheuchzerio-Caricetea): Sphagno-Caricetum rostratae, zb. 

Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax, zb. Calamagrostis canescens, Carici canescentis-Agrostietum caninae, Caricetum nigrae i charakteryzuje je duży udział 

torfowców (dominuje Sphagnum fallax, poza tym S. capillifolium, S. palustre, S. imbricatum) i innych mchów torfowiskowych (Straminergon stramineum, 

Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, P. strictum) oraz niewielkie bogactwo gatunkowe roślin naczyniowych (typowo Carex nigra, C. rostrata, C. 

canescens, Viola palustris, Eriophorum vaginatum. Charakterystyczną cechą torfowisk niskich i przejściowych w obszarze liczne występowanie szczawiu wodnego 

Rumex aquaticus oraz niekiedy szczawiu domowego R. longifolius). Niektóre płaty torfowisk źródliskowych na zboczach doliny cechuje mniej kwaśny odczyn 

gleby i udział gatunków kalcytolerancyjnych torfowców tj. Sphagnum teres i roślin naczyniowych tj. dziewięciornik błotny Parnassia palustris, turzyca pchla Carex 

pulicaris i koniczyna kasztanowata Trifolium spadiceum – charakter przejściowy do torfowisk zasadowych (siedlisko przyrodnicze 7230). W sąsiedztwie obszaru 

występuje kolejny duży obszar torfowisk przejściowych w obszarze wododziałowym na zboczach Bochniaka koło Lesicy, planowany do włączenia w granice 

obszaru. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000:  

Oceniając stanowiska w ramach monitoringu GIOŚ, w 16 przypadkach (dla dwóch obszarów Natura 2000) wstawiono ocenę FV. Stan pozostałych badanych 

obiektów był niezadowalający (U1 – 34 stanowiska i 13 obszarów) lub zdecydowanie zły (U2 – 26 stanowisk i 5 obszarów). Dlatego proponuje się ocenę ogólną 

dla regionu: U1 – niezadowalający stan zachowania, z zaznaczeniem, że sytuacja może się szybko pogarszać. 

Ranga w obszarze:  

Istotna. 

Stan zachowania w obszarze:  

Ogólny stan zachowania oceniono jako niezadowalający (U1). Taki stan zachowania jest konsekwencją znacznego przesuszenia torfowisk w rejonie Lasówki, 

które zostało spowodowane wykonanymi w przeszłości pracami odwadniającymi. Zapewne w przeszłości powierzchnia siedliska w obszarze była znacznie 

większa. Zagrożeniem dla płatów w Lasówce jest zajmowanie ich pod zabudowę pensjonatowo-letniskową, odwadnianie lub dopływ biogenów z zanieczyszczoną 

wodą. Polepszenie stanu torfowisk możliwe będzie dzięki ochronie czynnej. 

 

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

Krótka charakterystyka: Siedlisko priorytetowe. Występuje nad Dziką Orlicą głównie w jej środkowym odcinku w obszarze w postaci pasów podgórskiego łęgu 

jesionowego Carici remotae-Fraxinetum (podtyp 91E0-5),, rzadziej olszynki górskiej Alnetum incanae. Typowe dla doliny Dzikiej Orlicy są łęgi z przewagą olszy 

czarnej Alnus glutinosa (pochodząca zapewne w większości z nasadzeń), ale często regeneruje naturalnie olsza szara Alnus incana – naturalny składnik olszynek 

nadrzecznych Alnetum incanae na terenach górskich. Domieszkowo występują w drzewostanie klon jawor Acer pseudoplatanus i / lub jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior. Runo ma charakter ziołoroślowy z dużym udziałem gatunków górskich tj. omieg górski, ciemiężyca zielona, parzydło leśne, zerwa kłosowa, tojad 

dzióbaty, kozłek bzowy, jaskier platanolistny, śnieżyca wiosenna i inne. 
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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, siedlisko kluczowe dla obszaru. 

Stan zachowania w obszarze i zagrożenia: ogólnie niezadowalający (U1), mimo dużej powierzchni. Poszczególne płaty zachowane są w różnym stanie, od faz 

regeneracyjnych olszynki górskiej z młodymi olszami szarymi do postaci silnie zdegenerowanych łęgów tworzonych przez wąskie pasów olch czarnych wzdłuż 

brzegu rzeki. W większości płatów łęgów w obszarze zaznacza się istotny udział olszy czarnej w drzewostanie pochodzącej z dawnych nasadzeń i to właśnie 

wpłynęło najsilniej na obniżenie oceny struktury i funkcji płatów do stanu niezadowalającego (U1). W kilku miejscach stwierdzono dość dobrze zachowane płaty 

olszynki górskiej Alnetum incanae – podtypu siedliska rzadkiego już w Sudetach. Tylko nieznaczna część powierzchni siedliska w obszarze znajduje się na terenie 

administrowanym przez Lasy Państwowe (Nadleśnictwa Zdroje, Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie). Wydaje się, że perspektywy ochrony siedliska w obszarze są 

dobre i sukcesja będzie powodować powoli wzrost powierzchni siedliska oraz polepszanie się jego struktury i funkcji. Ewentualnym zagrożeniem dla części płatów 

może być sąsiadowanie z szosą biegnącą wzdłuż doliny i niszczenie siedliska w trakcie prac remontowych. W przeszłości część teras zalewowych została 

zalesiona świerkiem, np. między Mostowicami i Rudawą, czy między Mostowicami a Lasówką. 

 

91D0 Bory i lasy bagienne 

Krótka charakterystyka: Siedlisko priorytetowe. Występuje tylko w północnej części obszaru między Lasówką a Rozdrożem pod Hutniczą Kopą w kompleksie 

leśnego torfowiska przejściowego w obszarze wododziałowym. Zidentyfikowano tu świerczynę na torfie Sphagno-Piceetum przenikającą się z otwartym 

torfowiskiem przejściowym (siedlisko 7140). Drzewostan tworzą świerk z domieszką brzozy omszonej i sosny, a w runie występują m.in. borówka bagienna 

Vaccinium uliginosum, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i żurawina błotna Oxycoccus palustris, lity kożuch tworzą torfowce, głównie Sphagnum 

fallax, S. russowii i S. girgensohnii. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: W 23 monitorowanych krajowych obszarach sieci, najczęściej stan zachowania określano jako 

niezadowalający (U1), głównie z powodu niewłaściwej struktury i funkcji siedliska. 

Ranga w obszarze: Istotna, mimo że występuje tylko na jednym stanowisku. 

Stan zachowania w obszarze: Stan zachowania w obszarze jest niezadowalający (U1), przede wszystkim z powodu małej powierzchni  siedliska i wykonanych w 

przeszłości prac melioracyjnych (stwierdzono stare rowy odwadniające). Zmiana tego stanu możliwa jest wyłącznie w wyniku ochrony czynnej prowadzącej do 

poprawy stosunków wodnych. Cała powierzchnia na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zdroje. 
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Fot. 3. Zarośla wierzby purpurowej Salicetum purpureae na kamieńcu w Lasówce, 09.2008, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 4. Zarośla wierzby purpurowej Salicetum purpureae na kamieńcu między Mostowicami a dawną osadą Doszków, 08.2012, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 5. Zbiorowisko lepiężnika różowego na kamieńcu nad Dziką Orlicą w Rudawie, 08.2012, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 6. Dzika Orlica koło Mostowic – kwitnące włosieniczniki w korycie rzeki, 06.2011, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 7. Dzika Orlica w Niemojowie, 08.2012, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 8. Bogata florystycznie sucha murawa bliźniczkowa Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis (siedlisko 6230) w Niemojowie, 06.2012, fot. W. 

Lewandowski. 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

76 
 

Fot. 9. Ziołorośle lepiężnikowe Petasitetum hybridi (siedlisko 6430) nad Tartacznym Potokiem w Rudawie, 08.2007, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 10. Łąka konietlicowa w Lasówce, 07.2008, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 11. Torfowisko przejściowe na północ od Lasówki – świerczyna na torfie przenikająca się z otwartym torfowiskiem, 07.2007, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 12. Torfowisko w dolinie Mostowego Potoku w Lasówce – siedlisko 7140, 07.2008, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 13. Łęgi nad Dziką Orlicą w Rudawie, 08.2012, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 14. Olszynka górska Alnetum incanae nad Dziką Orlicą w Rudawie, 08.2012, fot. M. Smoczyk. 
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Fot. 15. Regenerująca na terasie Dzikiej Orlicy olszynka górska Alnetum incanae między Rudawą a Mostowicami, 08.2008, fot. M. Smoczyk. 

 

2.6.2 Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

W granicach obszaru Dzika Orlica PLH020061 nie występują gatunki roślin mogące stanowić przedmioty ochrony w obszarze. 

 

 

 

2.6.3  
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2.6.4 Gatunki zwierząt i ich siedliska na terenie obszaru 

 

 

6179 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

Krótka charakterystyka: 

Nieduży motyl dzienny należący do rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), w 

obrębie której jest jednym z większych przedstawicieli. Większość samców 

gatunków z rodzaju Phengaris najłatwiej odróżnić od innych niebieskich motyli 

dziennych dzięki obecności na niebieskim tle większych lub mniejszych czarnych 

plam (wyj. modraszek alkon). Dymorfizm płciowy w tym rodzaju jest wyraźnie 

zaznaczony, przy czym rysunek na wierzchniej stronie skrzydeł samic jest silniej 

rozbudowany przez co są one ciemniejsze, niekiedy zupełnie brązowe (jak 

modraszek nausithous). Cechą po której najłatwiej rozróżnić poszczególne gatunki 

w obrębie rodzaju Phengaris jest układ plam na spodniej stronie obu par skrzydeł. 

U modraszka nausitousa występuje tu tylko jeden rząd plam. Wierzch skrzydeł 

samic, jak już wspomniano, może być zupełnie brązowy z nieznacznym nalotem 

niebieskich łusek u podstawy skrzydeł. 

 

Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu rozciągniętym na nizinach na okres ok. 

dwóch miesięcy (VII-VIII). Ze względu na ostrzejszy klimat w badanym obszarze, 

okres ten skraca się tutaj do niespełna jednego miesiąca. Samice preferują 

bardziej rozwinięte kwiatostany, w których złożą jaja. Mogą one składać kilka jaj w 

jednym kwiatostanie. Młode gąsienice żerują wewnątrz, a po ok. dwóch 

tygodniach opuszczają kwiaty i schodzą na ziemię. Tak jak u modraszka telejusa i tutaj konieczna jest wtedy adopcja przez mrówki, które zanoszą je do mrowisk, 

gdzie po przezimowaniu odbywa się dalszy rozwój (gąsienica staje się drapieżna i zjada potomstwo gospodarzy). W przypadku tego gatunku mrówkami 

gospodarzami są niemal zawsze wścieklice zwyczajne (Myrmica rubra), bardzo rzadko wścieklice uszatki (M. scabrinodis). Osobniki dorosłe modraszka 

nausitousa w poszukiwaniu nektaru odwiedzają niemal wyłącznie krwiściąg lekarski. 

 

Zasiedla wilgotne łąki, obrzeża torfowisk niskich oraz inne siedliska otwarte, pod warunkiem występowania rośliny żywicielskiej wraz z przynajmniej jednym z 

gatunków mrówek gospodarzy. Siedlisko podobne do modraszka telejusa (często występują razem), jednak motyle wydają się być bardziej plastyczne pod 

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

Fot. 16. Samica modraszka nausitousa pijąca nektar z krwiściągu lekarskiego  
(fot. M. Matraj) 
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Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000: 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 w Polsce, w 

ramach „Oceny stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie 

biogeograficznym kontynentalnym” oceniono ogólnie na U1 (stan 

niezadowalający). Perspektywy zachowania, populację oraz zasięg na FV (stan 

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

 

Stan zachowania stanowisk w obszarze: 

Ogólnie siedliska gatunku na poziomie obszaru w złym stanie zachowania ze 

względu na niewłaściwe użytkowanie rolnicze prowadzące do zanikania rośliny 

żywicielskiej modraszka nausitous krwiściąga lekarskiego. Należy jednak 

podkreślić zróżnicowanie w stanie zachowania poszczególnych płatów siedlisk od 

właściwie wykształconych ze stabilnymi warunkami wodnymi do zdegradowanych 

w wyniku zaniechania użytkowania lub/i przesuszenia.  

 

Zagrożenia: 

Istniejące/realne:  

A03.01 – koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie, A03.03 – brak 

koszenia grożący zarastaniem łąk,  

B01.01 – plantacje świerka na stanowiskach dotychczas zasiedlonych przez 

modraszka nausitousa,  

E01.04 – rozbudowa infrastruktury turystycznej (agroturystyka - zajmowanie dużych powierzchni na jedno gospodarstwo). 

Potencjalne:  

A03.01 – koszenie zbyt intensywne i w nieodpowiednim terminie, A03.03 – brak koszenia grożący zarastaniem łąk,  

B01.01 – plantacje świerka na stanowiskach dotychczas zasiedlonych przez modraszka,  

E03.01 – brak odpowiedniej infrastruktury komunalnej przy jednoczesnym zwiększaniu się ruchu turystycznego,  

G01.03 – zwiększenie ruchu turystycznego grozi pojawieniem się użytkowników quadów – idealne warunki na tego typu sport w tym rejonie (strome podjazdy, 

tereny podmokłe),  

J02.01 – osuszanie terenu pod kolejne budynki,  

XO – niezwykle intensywne użytkowanie łąk po stronie czeskiej może być odbierane przez turystów jako bardziej estetyczne i prowadzić do podobnych tendencji 

po stronie polskiej (szczególnie w rozwijających się turystycznie miejscach – Lasówka, Mostowice). 

 

Fot. 17 Larwa gatunku w obrębie mrowiska mrówek z rodzaju Myrmica sp.  
(fot. M. Matraj) 
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1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek jednośrodowiskowy, z litofilnej grupy rozrodczej, zasiedla nizinne i wyżynne rzeki. Odbywa krótkie wędrówki potamodromiczne na tarło. Ikrę składa na 

dno żwirowe lub kamieniste. Ślepe larwy do okresu metamorfozy przebywają zagrzebane w drobnoziarnistych osadach (piasek/muł przemieszany z detrytusem). 

Okres życia larwalnego trwa od 3 do 6 lat. Minóg strumieniowy ma bardzo specyficzne wymagania siedliskowe – wymaga jednocześnie obecności w rzece 

odcinków z gruboziarnistym substratem dna (żwir, kamienie), niezbędnym do tarła i drobnoziarnistym (piasek, muł), w którym znajdują schronienie larwy. 

Przeobrażanie (metamorfoza) zaczyna się pod koniec lata, na okres zimy ulega zahamowaniu, kończy się tuż przed tarłem – w kwietniu. Tarło w kwietniu/maju, 

przy temperaturze wody około 6-12 °C. Dojrzałe płciowo osobniki mają do 20 cm. 

Występowanie w Polsce 

Małe i średnie rzeki nizinne oraz wyżynne, głównie na południu Polski, w obszarze gór i przedgórzy oraz na północy, w rzekach odwadniających wały morenowe.  

Ogólny stan zachowania na podstawie danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (stan na rok 2012) 

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na zbadanych i ocenionych 32 stanowiskach jest właściwa na 5 stanowiskach, niezadowalająca na 10 i zła na 

17 stanowiskach. 

Stan zachowania w obszarze. 

Stan zachowania gatunku w obszarze aktualnie jest właściwy. Liczebność przekracza 5 os./ar. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre, przy 

wyeliminowaniu zagrożeń.  

Podstawowe zagrożenia w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste:  

H01.08 rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych; J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na 

dużą skalę; J02.03.02 regulowanie, prostowanie koryt rzecznych; J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; K03.04 drapieżnictwo (miętus, węgorz, 

wydra); K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi (pstrąg tęczowy). 

Zagrożenia potencjalne: 

F01.01 intensywna hodowla ryb (wzrost liczby hodowli); H01.08 rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych; H04.01 kwaśne deszcze; J02.02.01 bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych; J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę; 

J02.03.02 regulowanie, prostowanie koryt rzecznych; J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; K03.04 drapieżnictwo (miętus, węgorz, wydra); 

K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi (pstrąg tęczowy). 

 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek rezydentny, z litofilnej grupy rozrodczej. Jego potamodromiczne wędrówki mają bardzo mały zasięg. Zasiedla nizinne, wyżynne i górskie rzeki o 

kamienistym lub żwirowym dnie. strefę nurtu dużych i bardzo dużych rzek. Ikrę składa na wiosnę, w marcu lub kwietniu, przy temperaturze wody około 7-13 °C, 

na kamienistym dnie. Rozwój embrionalny trwa około 20 dni. Osobniki tego gatunku żyją około 4-5 lat, osiągając rozmiar do 17 cm. 

Występowanie w Polsce 
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Małe i średnie rzeki nizinne oraz wyżynne, głównie na południu Polski, w obszarze gór i przedgórzy oraz na północy, w rzekach odwadniających wały morenowe.  

Ogólny stan zachowania na podstawie danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (stan na rok 2012) 

W kraju - ogólna ocena stanu zachowania w kraju na zbadanych i ocenionych 53 stanowiskach jest właściwa na 13 stanowiskach, niezadowalająca na 20 i zła na 

18 stanowiskach. Na dwu stanowiskach nie udało się ocenić aktualnego stanu. 

Stan zachowania w obszarze. 

Stan zachowania gatunku w obszarze aktualnie jest właściwy. Liczebność przekracza 3 os./ar. Perspektywy dla przetrwania gatunku są dobre, przy 

wyeliminowaniu zagrożeń.  

Podstawowe zagrożenia w obszarze 

Zagrożenia rzeczywiste:  

H01.08 rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych; J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na 

dużą skalę; J02.03.02 regulowanie, prostowanie koryt rzecznych; J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; K03.04 drapieżnictwo (miętus, węgorz, 

wydra); K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi (pstrąg tęczowy). 

Zagrożenia potencjalne: 

F01.01 intensywna hodowla ryb (wzrost liczby hodowli); H01.08 rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 

domowych; H04.01 kwaśne deszcze; J02.02.01 bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych; J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę; 

J02.03.02 regulowanie, prostowanie koryt rzecznych; J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy; K03.04 drapieżnictwo (miętus, węgorz, wydra); 

K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi (pstrąg tęczowy). 

 

1308 Mopek Barbastella barbastellus  

Status ochronny 

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

Status ochronny według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce: DD – gatunek o nieokreślonym zagrożeniu (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 

Mopek jest gatunkiem związanym z lasami, występuje w okolicach lesistych na nizinach oraz terenach podgórskich. W górach spotykany jest rzadko i lokalnie. 

Wiosną samice tworzą kolonie rozrodcze liczące od 5 do ponad 100 samic, które zajmują kryjówki w szczelinach drzew (także pod odstającą korą), rzadziej w 

budkach dla ptaków i szczelinach budynków. W tym czasie samce żyją z reguły samotnie lub tworzą niewielkie kolonie, czasem w pobliżu schronień kolonii 

rozrodczych. Mopki żerują najczęściej blisko roślinności, wśród drzew lub tuż nad ich koronami, na obrzeżach lasów, w parkach, ogrodach oraz w pobliżu domów, 

często pokonując odległości do 30 km między kryjówkami i żerowiskami. Mopek na zimowe schronienie wybiera miejsca chłodne, najczęściej w pobliżu otworów 

wejściowych jaskiń i piwnic. Zimowiska są miejscami intensywnego rojenia w okresie późnego lata i jesieni i być może także wiosny. Rojenie pełni funkcję 

godową, umożliwiając spotkanie się i kopulacje osobników z wielu przestrzennie rozdzielonych populacji letnich. Jest to gatunek przez jednych uznawany za 
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osiadły przez innych za krótkodystansowego migranta. Jego sezonowe wędrówki odbywają się najczęściej na odległość kilkunastu kilometrów, jednak niektóre 

osobniki pokonują trasy do 290 km (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). 

Zasięg mopka obejmuje cała Polskę. Najczęściej obserwowany jest w zimowiskach (w dużych skupieniach) i na żerowiskach. Największymi jego zimowiskami na 

Dolnym Śląsku są chłodnia w Cieszkowie, piwnice pałacu w Chobieni i klasztoru w Lubiążu, sztolnia w Młotach, sztolnia w Skałkach Stoleckich, sztolnia w 

Gilowie, Jaskinia Radochowska i Jaskinia Północna Duża. Zimowiska te są jednocześnie dużymi i cennymi miejscami rojenia tego gatunku. Ze względu na 

trudności w wykrywaniu, znanych jest zaledwie kilka stanowisk kolonii rozrodczych mopka, w Dolinie Baryczy, na Przedgórzu Sudeckim i na Ziemi Kłodzkiej. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Stan populacji rozrodczej mopka na badanych powierzchniach w kraju nie jest jednakowo dobry, chociaż najczęściej zadowalający. Stan siedliska wydaje się być 

na ogół w stanie niezadowalającym lub niewystarczająco poznanym, co wpływa na trudności we wnioskowaniu na temat perspektyw zachowania gatunku i 

ogólnej oceny. Zachowanie populacji zimujących osobników jest niezadowalające, głównie ze względu na stan siedlisk (Gottfried 2012). Ogó lny stan ochrony w 

regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1). 

Ranga w obszarze  

Nieistotna 

Stan zachowania w obszarze  

Nagrano jedną sekwencję echolokacyjną gatunku w okolicach zbiornika wodnego w miejscowości Rudawa. Odłowiono jednego osobnika w okolicach 

miejscowości Lesica. Z uwagi na to, że badania prowadzono tylko w jednym sezonie stan poznania gatunku w obszarze jest niezadawalający. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze  

 

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, 
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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  

Nieistotna. 

Stan zachowania w obszarze  

Gatunek podawany z kościoła w Lasówce. Podczas badań przeprowadzonych w ramach PZO nie potwierdzono obecności na tym stanowisku. Nie odłowiono 

żadnego osobnika gatunku. Nie nagrano sekwencji echolokacyjnych. Z uwagi na to, że badania prowadzono tylko w jednym sezonie stan poznania gatunku w 

obszarze jest niezadawalający. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze. 

Brak. 

 

1355 Wydra Lutra lutra 

Status ochronny 

Status ochronny IUCN: NT – gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożenia, trend populacyjny: spadkowy (IUCN ver. 3.1). 

Gatunek chroniony według: Dyrektywy 92/43/EWG (Załącznik II i IV) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych dzikiej fauny i flory, 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) – gatunek objęty ochroną częściową. 

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Wydra zasiedla rożnego rodzaju środowiska wodne i podmokłe; takie jak: jeziora, kompleksy stawów rybnych, starorzecza, zbiorn iki zaporowe, rzeki nizinne i 

górskie, kanały, bagna. Czynnikami determinującymi występowanie w danym siedlisku są przede wszystkim odpowiednia baza pokarmowa i dostępność 

schronień (kluczowa dostępność odpowiednich do wychowu młodych schronień, np. nor w skarpie brzegowej rzeki, wśród korzeni starego drzewa, brzegu stawu, 

itp.).  

Wydry odżywiają się głównie rybami preferując mniej mobilne gatunki o średniej wielkości, mniejszy udział w diecie mają płazy, na których wydry żerują głównie w 

okresie ich zimowej hibernacji (w warunkach górskich przede wszystkim żaba trawna Rana temporaria) oraz w czasie wiosennych godów. Kryjówki lokalizowane 

są głównie w obrębie naturalnie ukształtowanych skarp brzegowych rzek i jezior, ale także na powierzchni wśród gęstej roślinności, trzcin, itp.  

Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 

Gatunek obecnie rozpowszechniony na terenie całego kraju. W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej 

Dyrektywy) stan gatunku określono na FV. Na terenie OZW Dzika Orlica PLH020061 stan zachowania gatunku określono jako FV.  

Ranga w obszarze  

Istotny przedmiot ochrony w obszarze. Ochronie podlega części sudeckiej populacji gatunku występującej w optymalnych warunkach środowiskowych. 

Stan zachowania w obszarze  
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Siedliska wydry w obrębie Dzikiej Orlicy są zachowane w, na poszczególnych odcinkach, w stanie właściwym i niezadowalającym (ze względu na zróżnicowany 

charakter linii brzegowej – odcinki półnaturalne i umocnione „twardą” zabudową). W korycie rzeki występuje typowy dla górskich rzek zespół ichtiofauny 

stanowiący  dla wydry bazę żerowiskową o średniej zasobności.  

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze 

Potencjalne zagrożenia dla gatunku to prowadzenie prac umocnieniowych na skarpach brzegowych Dzikiej Orlicy oraz inne formy zabudowy hydrotechnicznej (w 

tym budowa przegród poprzecznych w korycie rzeki). Aktualnie nie ma potrzeby prowadzenia działań z zakresu ochrony czynnej dla poprawy lub zachowania 

stanu ochrony gatunku. Należy utrzymać aktualny stan mało przekształconych odcinków koryta rzeki i skarp brzegowych oraz dążyć do zachowania starych 

drzew występujących na skarpach brzegowych Białej Lądeckiej. Szczególnie istotny dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony w okresie 

obowiązywania PZO będzie monitoring administracyjny przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i regulacji wód w zakres ie ich potencjalnego 

wpływu na gatunek w obszarze i kierowanie do procedury odpowiedniej oceny oddziaływania na OZW Dzika Orlica PLH020061. 

 

 

Fot. 18 Siedlisko wydry w obrębie Dzikiej Orlicy (fot. W. Lewandowski) 
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MODUŁ B 

3 STAN OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBJĘTYCH PLANEM 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Siedliska przyrodnicze 

Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

3220 

3220-C48C 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Lesica, lepiężnik 
różowy na 
kamieńcu na 
brzegu Dzikiej 
Orlicy 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

FV 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Zwarcie 
krzewów w 

płacie 
XX FV 

Obecność 
kompleksu 

siedlisk 
nadrzecznych 
3220, 3240, 
3260, 91E0 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony  

XX  FV 

3220-324D 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 
FV 

Rudawa, 
kamienisto-żwirowa 
łacha w widłach Struktura i Gatunki XX FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

funkcje ekspansywne 
roślin zielnych 

nurtu rzeki 
porośnięta 
częściowo 
Salicetum 
purpureae i 
Petasites hybridus 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Zwarcie 
krzewów w 

płacie 
XX FV 

Obecność 
kompleksu 

siedlisk 
nadrzecznych 
3220, 3240, 
3260, 91E0 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony  

XX  FV 

3220- E621 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Doszków, 
kamienisto-
piaszczysta łacha 
nad Dziką Orlicą, 
Salicetum 
purpureae, 
Petasites hybridus 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

FV 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Zwarcie 
krzewów w 

płacie 
XX FV 

Obecność 
kompleksu 

siedlisk 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

nadrzecznych 
3220, 3240, 
3260, 91E0 

Perspektywy 
ochrony  

XX  FV 

3220- F3D6 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Lasówka, 
kamieniste łachy z 
Salicetum 
purpureae i 
Petasites hybridus 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

FV 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Zwarcie 
krzewów w 

płacie 
XX FV 

Obecność 
kompleksu 

siedlisk 
nadrzecznych 
3220, 3240, 
3260, 91E0 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony  

XX  FV 

Nizinne i 
podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

3260 3260-6C62 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Dzika Orlica między 
Lesicą a 
Poniatowem, brak 
włosieniczników, 
roślinność wodna: 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Naturalność 
koryta 

rzecznego 
XX FV 

Callitriche 
hamulata, Fontinalis 
antipyretica, 
Chiloscyphus 
polyanthos 

Gatunki 
włosieniczników 

XX U1 

Pokrycie 
transektu przez 

moczarkę 
kanadyjską 

XX FV 

Przepływy XX FV 

Materiał dna 
koryta 

XX FV 

Spiętrzenie wód 
rzeki 

XX FV 

Wskaźnik 
naturalności 

siedliska 
XX XX 

Wskaźnik 
przekształcenia 
siedliska rzeki 

XX XX 

Ocena stanu 
ekologicznego 

XX XX 

Perspektywy 
ochrony  

XX  FV 

3260- BCF7 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Dzika Orlica między 
Poniatowem a 
Rudawą, roślinność 
wodna: Callitriche 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

XX FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

e hamulata, Fontinalis 
antipyretica, 
Chiloscyphus 
polyanthos 

Naturalność 
koryta 

rzecznego 
XX FV 

Gatunki 
włosieniczników 

XX U1 

Pokrycie 
transektu przez 

moczarkę 
kanadyjską 

XX FV 

Przepływy XX FV 

Materiał dna 
koryta 

XX FV 

Spiętrzenie wód 
rzeki 

XX FV 

Wskaźnik 
naturalności 

siedliska 
XX XX 

Wskaźnik 
przekształcenia 
siedliska rzeki 

XX XX 

Ocena stanu 
ekologicznego 

XX XX 

Perspektywy 
ochrony  

XX  FV 

3260- C1F8 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 
FV 

Dzika Orlica między 
Rudawą a mostem 
drogowym w Struktura i Gatunki XX FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

funkcje charakterystyczn
e 

Lasówce, 
roślinność wodna: 
Batrachium sp., 
Callitriche 
hamulata, Fontinalis 
antipyretica, 
Chiloscyphus 
polyanthos, 
Scapania sp.; w 
Lasówce mały próg 
wodny planowany 
do likwidacji 

Naturalność 
koryta 

rzecznego 
XX FV 

Gatunki 
włosieniczników 

XX FV 

Pokrycie 
transektu przez 

moczarkę 
kanadyjską 

XX FV 

Przepływy XX FV 

Materiał dna 
koryta 

XX FV 

Spiętrzenie wód 
rzeki 

XX U1 

Wskaźnik 
naturalności 

siedliska 
XX XX 

Wskaźnik 
przekształcenia 
siedliska rzeki 

XX XX 

Ocena stanu 
ekologicznego 

XX XX 

Perspektywy 
ochrony  

XX  FV 

Górskie i niżowe 
murawy 

6230 6230-9092 
Powierzchnia 

siedliska 
 XX  FV U1 

wypas bydła, 
koszone, sucha 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

bliźniczkowe 
(Nardion – płaty 
bogate 
florystycznie) 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

murawa Campanulo 
rotundifoliae-
Dianthetum 
deltoidis Gatunki 

ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6230- 6DA2 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Rudawa, sucha 
murawa Campanulo 
rotundifoliae-
Dianthetum 
deltoidis 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6230- 3137 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Rudawa, sucha 
murawa Campanulo 
rotundifoliae-
Dianthetum 
deltoidis 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6230- E8B3 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Doszków, sucha 
murawa Campanulo 
rotundifoliae-
Dianthetum 
deltoidis z Lilium 
bulbiferum 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 
Gatunki 

ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja 
krzewów i 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

podrostu drzew 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6230-91FE 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Doszków, 
nieużytkowane i 
zarastające, droga 
dojazdowa do domu 
w głębi doliny 
Potoczka 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

6230-5D70 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

płat wyznaczony na 
postawie obserwacji 
ogólnej i 
ortofotomapy, stan i 
powierzchnia do 
weryfikacji w terenie 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

ekspansywne 
roślin zielnych 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6230- 04EE 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

murawa 
bliźniczkowa na 
stromym zboczu 
doliny 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6230- D78A 
Powierzchnia 

siedliska 
 XX  FV U1 

dość uboga 
murawa 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

bliźniczkowa, 
północna część 
płatu zarastająca, 
grunt prywatny Gatunki 

ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

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

6430 

6430-E5F7 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
nad Dziką Orlicą 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-C5CB 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV Petasitetum hybridi 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-CB4E 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
na kamienistej 
łasze 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-8093 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
nad Dziką Orlicą 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430- B2B7 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
z regenerującym 
łęgiem 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

dominujące 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-6327 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Petasitetum hybridi 
z gatunkami 
górskimi nad 
Tartacznym 
Potokiem 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-CFEB 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
nad Dziką Orlicą 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-63F3 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
nad Dziką Orlicą Struktura i 

funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-AB6E 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Petasitetum hybridi 
nad Dziką Orlicą, 
niewielka ilość 
gatunków 
synantropijnych np. 
Tanacetum vulgare 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-EB23 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Petasitetum hybridi 
nad Dziką Orlicą, 
zwiększony udział 
nitrofitów 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-6EB3 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

nad Dziką Orlicą w 
Mostowicach, 
niedaleko hotelu 
Korona 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy  XX  U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

6430-B6AA 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV  FV 

U1 

Petasitetum hybridi 
na terasie 
zalewowej Dzikiej 
Orlicy, dużo 
gatunków górskich, 
udział gatunków 
synantropijnych np. 
Tanacetum vulgare,  
w tym rejonie 
stanowisko Dzika 
Orlica monitoringu 
siedliska 6430 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

U1 

Gatunki 
dominujące 

FV U1 

Perspektywy 
ochrony 

 FV  FV 

6430-A6CE 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Petasitetum hybridi 
na terasie Dzikiej 
Orlicy w Lasówce, 
bezpośrednie 
sąsiedztwo szosy 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-0787 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 

Petasitetum hybridi, 
ujście Czarnego 
Potoku do Dzikiej 
Orlicy 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

dominujące 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-7E6E 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
nad Dziką Orlicą 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6430-2941 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Petasitetum hybridi 
nad Czarnym 
Potokiem 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
dominujące 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

Górskie łąki 
konietlicowe 
użytkowane 
ekstensywnie 
(Polygono-
Trisetion) 

6520 6520-51F05 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV  FV 

FV 

koszone, część 
większego 
kompleksu łąk 
między Lesicą a 
Lesicą Kolonia, 
część po W stronie 
szosy w gorszym 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

FV 

Ekspansja 
krzewów i 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

podrostu drzew stanie, stanowiska 
Lesica 1 i Lesica 2 
monitoringu 
siedliska 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

U1 FV 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
U1 FV 

Perspektywy 
ochrony 

 FV  FV 

6520- FEE3 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV  FV 

U1 

miejscami 
wilgotniejsze 
siedlisko, na S od 
szosy koszone 
(baloty), na N od 
szosy niekoszone i 
zarastające, tam 
Lupinus 
polyphyllus, 
stanowisko 
monitoringu 
siedliska Kolonia 
Lesica 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
U1 FV 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
FV U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

U1 U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
FV U1 

Perspektywy 
ochrony 

 FV  U1 

6520-8D74 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 
FV koszone, baloty 

Struktura i Gatunki XX FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

funkcje charakterystyczn
e 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6520-E8DD 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 
lekko wilgotne 
siedlisko 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy  XX  U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

6520-060D 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

na skarpie po W 
stronie szosy, mała 
część płatu rzadziej 
koszona 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

6520-78C4 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U2 
zarastające 
niekoszone Struktura i 

funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 U2 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U2  

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1  

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

6520-0367 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 
koszone, wypas 
krów, S część płatu 
zarastająca 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6520-0E33 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

łąka koło 
zabudowania przy 
szosie w 
Poniatowie 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

podrostu drzew 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

6520-1C11 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

między Rudawą i 
Poniatowem, 
zarastające i 
prawdopodobnie 
nie koszone, 
Lupinus 
polyphyllus, Rubus 
sp. 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

6520-3035 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 
U2 

Rudawa, 
nieużytkowane i 
zarastające, Struktura i Gatunki XX U1 U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

funkcje charakterystyczn
e 

ekspansja Lupinus 
polyphyllus 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U2 

6520-16B2 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Rudawa, koszone, 
przez S część płatu 
przebiega droga 
wyjazdowa z lasu, 
zwózka i 
składowanie 
drewna, częściowo 
w obszarze 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Perspektywy  XX  FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

6520-7765 

Powierzchnia 
siedliska 

 U1  FV 

U1 

stanowisko 
monitoringu siedlisk 
6520 Rudawa, 
poletko myśliwskie - 
możliwość orania i 
siania 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
U1 FV 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
FV U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

U1 U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
U1 FV 

Perspektywy 
ochrony 

 U1  U1 

6520-BBDF 

Powierzchnia 
siedliska 

 U1  U1 

U1 

przejściowe między 
6520 i 6230, 
stanowisko 
Mostowice 
monitoringu 
siedliska 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

U1 
Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
U1 U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

U1 U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
FV FV 

Perspektywy 
ochrony 

 U1  U1 

6520- D7B3 

Powierzchnia 
siedliska 

 U1  U1 

U1 

część powierzchni 
to ubogie 
gatunkowo łąki 
przejściowe do 
muraw 
bliźniczkowych, w 
sąsiedztwie 
zalesienia, 
stanowisko 
Mostowice 
monitoringu 
siedliska 6520 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
FV U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

U1 U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
U1 U1 

Perspektywy 
ochrony 

 U2  U1 

6520-C8FE 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 
Lasówka, łąki koło 
dawnej leśniczówki 
Dąbrowa 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Ekspansja 
krzewów i 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

podrostu drzew 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

6520-6204 

Powierzchnia 
siedliska 

 FV  FV 

U1 

planowane budowy 
domów, doskonale 
wykształcona łąka 
konietlicowa, 
stanowisko 
Lasówka 
monitoringu 
siedliska 6520 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

FV 

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew 
FV FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

FV FV 

Struktura 
przestrzenna 

płatów siedliska 
FV FV 

Perspektywy 
ochrony 

 U1  U1 

Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 

7140 7140-AD57 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 
U2 

Niemojów, mały 
podsuszony płat na 
terasie zalewowej, Struktura i Gatunki XX U1 U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-
Caricetea) 

funkcje charakterystyczn
e 

Caricion nigrae 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U2 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

7140-8917 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 
Niemojów, Caricion 
nigrae, duży udział 
torfowców 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX FV 

Pokrycie i XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

struktura 
gatunkowa 

mchów 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

7140-BC78 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

FV 
Niemojów, 
przejściowe do 
7230 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

FV 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX FV 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

7140-1D6E 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Rudawa, 
podsuszone 
torfowisko na 
terasie zalewowej, 
Caricion nigrae 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

7140-1189 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U2 

Rudawa, małe 
podsuszone 
torfowisko przy 
krawędzi zbocza 
doliny, Caricion 
nigrae 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U2 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U2 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

mchów 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U2 

7140-7F22 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Rudawa, 
podsuszone 
torfowisko przy 
krawędzi terasy 
zalewowej i zbocza, 
Caricion nigrae 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

7140-E6AC 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Rudawa, dolina 
Tartacznego 
Potoku, przejściowe 
do 7230, młaka 
niskoturzycowa z 
małą ilością 
torfowców 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U1 

Gatunki 
ekspansywne 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

roślin zielnych 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

7140-4490 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

lekko podsuszone 
na części 
powierzchni 
torfowisko na 
zboczu doliny w 
obszarze 
źródliskowym cieku, 
przejściowe do 
7230 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy  XX  FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

7140-37AB 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  XX 

XX 

potencjalny płat 
torfowiska na 
terasie zalewowej 
Dzikiej Orlicy, 
widziany z daleka, 
stan i powierzchnia 
do weryfikacji w 
terenie 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX XX 

XX 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX XX 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX XX 

Stopień 
uwodnienia 

XX XX 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX XX 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  XX 

7140-4377 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U2 

torfowisko w dolince 
niewielkiego cieku, 
duży udział 
torfowców, lekko 
podsuszone, 
Rumex aquaticus, 
R. longifolius 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 
Gatunki 

ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U2 

7140-2D23 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U2 

mały płat mocno 
podsuszonego 
torfowiska na 
terasie zalewowej 
Dzikiej Orlicy 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U2 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Stopień 
uwodnienia 

XX U2 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

7140-A83B 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Lasówka, 
podsuszone 
torfowisko 
przejściowe, rowy 
melioracyjne, 
miejscami lepszy 
stan i uwodnienie, 
dawniej wypas 
owiec 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

7140-6B5B 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Lasówka, koło pola 
biwakowego nad 
Dziką Orlicą, 
podsuszone 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 
Gatunki 

ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

7140-9524 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Lasówka, małe 
torfowisko, część 
powierzchni 
podsuszona 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

7140- AFBF 
Powierzchnia 

siedliska 
 XX  FV U1 

Lasówka, 
torfowisko w dolinie 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Mostowego Potoku, 
fragmenty 
podsuszone 

Gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych 

XX U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Pokrycie i 
struktura 

gatunkowa 
mchów 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

Bory i lasy 
bagienne 

91D0 91D0- E2CE 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 

U1 

bory bagienne na 
leśnym torfowisku 
przejściowym, w 
kompleksie 
przestrzennym z 
partiami otwartego 
torfowiska 7140 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Gatunki obce w 
drzewostanie 

XX FV 

Stopień 
uwodnienia 

XX U1 

Perspektywy  XX  FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

ochrony 

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

91E0 

91E0-7C60 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

ujściowy odcinek 
potoku Jelonik do 
Dzikiej Orlicy i 
Dzika Orlica koło 
ruin młyna, mały 
fragment w 
obszarze w 
gorszym stanie, 
drzewostan Salix 
fragilis, Alnus 
glutinosa, Fraxinus 
excelsior 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX U1 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

91E0-DB17 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 różny stan 
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-3BDA Powierzchnia  XX  FV U1 Niemojów, część to 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

siedliska regenerujący łęg na 
terasie zalewowej 
między szosą a 
korytem rzeki 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-3AD8 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

terasa zalewowa 
Dzikiej Orlicy w 
Niemojowie, gatunki 
górskie w runie 
drzewostan Alnus 
glutinosa, Alnus 
incana, Fraxinus, 
Acer 
pseudoplatanus, 
Salix fragilis 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

91E0-BDAA 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 
U1 

Niemojów, pas 
wzdłuż rzeki 
odgrodzony od Struktura i Gatunki XX FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

funkcje charakterystyczn
e 

pastwiska, 
drzewostan głównie 
Alnus glutinosa, 
gatunki górskie w 
runie 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0- D316 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U2 
nasadzenie Alnus 
glutinosa, młody 
wiek 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U2 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX U2 

Rytm zalewów XX U1 

Gatunki 
dominujące 

XX U2 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

91E0- D0C2 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1  
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0- F086 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 
Niemojów, 
drzewostan głównie 
Alnus glutinosa 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-5842 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Niemojów, wzdłuż 
niewielkiego cieku, 
dopływu Dzikiej 
Orlicy, teren 
prywatny, wokół 
duże powierzchnie 
sztucznych zalesień 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX U1 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U2 

91E0-88BD 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  XX 

XX 

Niemojów, płat 
wyznaczony na 
podstawie 
ortofotomapy i 
widziany z daleka, 
na terenie 
prywatnym 
zamkniętym, do 
weryfikacji w terenie 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX XX 

XX 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX XX 

Martwe drewno XX XX 

Rytm zalewów XX XX 

Gatunki 
dominujące 

XX XX 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  XX 

91E0-1499 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1  
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-25BD 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Rudawa, 
drzewostan Alnus 
glutinosa, Acer 
pseudoplatanus 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-6E2F 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Rudawa, 
drzewostan Salix 
fragilis, Alnus 
glutinosa, runo 
szuwarowe Phalaris 
arundinacea, dużo 
gatunków górskich 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-7646 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U2 

Rudawa, 
nasadzenia Alnus 
glutinosa, 
miejscami charakter 
olsowy 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U2 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX U2 

Gatunki 
dominujące 

XX U2 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0- B632 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Rudawa, fragmenty 
Alnetum incanae z 
udziałem A. 
glutinosa, dużo 
gatunków górskich 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX FV 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

91E0-7865 

Powierzchnia 
siedliska 

 U1  U1 

U1 

Rudawa, postać 
regeneracyjno-
degeneracyjna łęgu 
z Alnus glutinosa, 
A. incana i Salix 
fragilis, dużo 
gatunków górskich, 
stanowisko Rudawa 
2 monitoringu 
siedliska 91E0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV FV 

Martwe drewno U1 U1 

Rytm zalewów FV FV 

Gatunki 
dominujące 

U1 U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

91E0- EAC8 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  FV 

U1 

Rudawa, 
drzewostan Alnus 
glutinosa, A. 
incana, Salix 
fragilis, gatunki 
górskie w runie 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV  

91E0-1573 
Powierzchnia 

siedliska 
 U1  U1 U1 

Rudawa, 
regenerująca 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

U1 

olszynka Alnetum 
incanae nad Dziką 
Orlicą, stanowisko 
Rudawa 1 
monitoringu 
siedliska 91E0 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV U1 

Martwe drewno U2 U1 

Rytm zalewów FV FV 

Gatunki 
dominujące 

FV U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-464B 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Rudawa, pas wąski 
nad samą rzeką, 
postać 
regeneracyjno-
degeneracyjna 
olszynki Alnetum 
incanae, dużo 
gatunków górskich 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U1 

91E0- A349 

Powierzchnia 
siedliska 

 U1  FV 

U1 

Rudawa, 
regenerująca 
olszynka Alnetum 
incanae, 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

FV FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

e stanowisko Klecko 
monitoringu 
siedliska 91E0 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV FV 

Martwe drewno U2 U1 

Rytm zalewów U1 U1 

Gatunki 
dominujące 

U1 FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0- ADB4 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U2 

Mostowice, 
regenerujący łęg z 
Salix fragilis, S. 
pentandra 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U2 

U2 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX U2 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U2 

91E0- EF2B 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U2 

Mostowice, nad 
Dziką Orlicą we wsi, 
między szosą a 
rzeką 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U2 

Obce gatunki XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

inwazyjne 

Martwe drewno XX U2 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  U2 

91E0-245B 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 

Mostowice, faza 
regeneracyjna łęgu 
nad Dziką Orlicą z 
wierzbami, głównie 
Salix fragilis, także 
S. pentandra, S. 
purpurea, Alnus 
incana, duży udział 
gatunków górskich 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

91E0-1F10 

Powierzchnia 
siedliska 

 U1  U1 

U1 

Lasówka, 
Czynszówki nad 
Czarnym Potokiem, 
regenerujące 
Alnetum incanae, 
stanowisko Czarny 
Potok monitoringu 
siedliska 91E0 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
FV FV 

U1 
Obce gatunki 

inwazyjne 
FV FV 

Martwe drewno U1 U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Rytm zalewów FV FV 

Gatunki 
dominujące 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony 

 FV  FV 

91E0-EC0D 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX  U1 

U1 
nad Dziką Orlicą 
między Rudawą i 
Poniatowem 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterystyczn

e 
XX U1 

U1 

Obce gatunki 
inwazyjne 

XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Rytm zalewów XX FV 

Gatunki 
dominujące 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX  FV 

     

Gatunki zwierząt 

Minóg 
strumieniowy 

Lampetra 
planeri 

1096  

Parametry 
populacji 

Zagęszczenie XX FV 

FV 
 

FV 

 

Struktura 
wielkosciowa 

XX 
FV 

Dominacja XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Stan siedliska 
XX 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

XX 
FV FV 

Głowacz 
białopłetwy 

Cottus gobio 
1163  

Parametry 
populacji 

Zagęszczenie XX FV FV 

FV 

 

Struktura 
wielkościowa 

XX 
FV 

Dominacja XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Stan siedliska 
XX 

FV FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

XX 

FV FV 

Wydra 
Lutra lutra 

1335 1355- FE24 

parametr 
populacji 

liczebność XX FV FV 

U1 

 

paramatry 
siedliska 

pokrycie skarp 
brzegowych 

zwartą wysoką 
roślinnością 

XX U1 

U1 morfologia 
koryta  

XX U1 

dostępność 
kryjówek 

XX U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

baza 
pokarmowa  

XX XX 

szanse 
zachowania 

gatunku 
 FV FV FV 

1355-8BEF 

parametr 
populacji 

liczebność XX FV FV 

FV 
 

 

paramatry 
siedliska 

pokrycie skarp 
brzegowych 

zwartą wysoką 
roślinnością 

XX FV 

FV 

morfologia 
koryta  

XX FV 

dostępność 
kryjówek 

XX FV 

baza 
pokarmowa  

XX XX 

szanse 
zachowania 

gatunku 
 FV FV FV 

1355- DCCD 
parametr 
populacji 

liczebność XX FV FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

paramatry 
siedliska 

pokrycie skarp 
brzegowych 

zwartą wysoką 
roślinnością 

XX FV 

FV 

morfologia 
koryta  

XX FV 

dostępność 
kryjówek 

XX FV 

baza 
pokarmowa  

XX XX 

szanse 
zachowania 

gatunku 
 FV FV FV 

1355- A0D0 
 

parametr 
populacji 

liczebność XX FV FV 

FV 

 

paramatry 
siedliska 

pokrycie skarp 
brzegowych 

zwartą wysoką 
roślinnością 

XX FV 

FV 

morfologia 
koryta  

XX FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

dostępność 
kryjówek 

XX FV 

baza 
pokarmowa  

XX XX 

szanse 
zachowania 

gatunku 
 FV FV FV 

1355-60D2 

parametr 
populacji 

liczebność XX FV  

FV 

 

paramatry 
siedliska 

pokrycie skarp 
brzegowych 

zwartą wysoką 
roślinnością 

XX FV 

FV 

morfologia 
koryta  

XX FV 

dostępność 
kryjówek 

XX FV 

baza 
pokarmowa  

XX XX 

szanse 
zachowania 

gatunku 
 FV FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

1355- CAA7 

parametr 
populacji 

liczebność XX FV FV 

FV 

 

paramatry 
siedliska 

pokrycie skarp 
brzegowych 

zwartą wysoką 
roślinnością 

XX FV 

FV 

morfologia 
koryta  

XX FV 

dostępność 
kryjówek 

XX FV 

baza 
pokarmowa  

XX XX 

szanse 
zachowania 

gatunku 
 FV FV FV 

Modraszek 
nausitous 
Phengaris 
nausitous 

 

6179 6179- D283 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U1 

U1 

U1  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

FV 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-2088 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

FV 

U1 
Dostępność 

roślin 
żywicielskich 

Brak danych 

U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-0082 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

Brak danych 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

Brak danych 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-7ECC 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U1 

U1 

U1  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

FV 

FV 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

FV 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-02B0 
Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 U2 

U2  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-6D12 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-A81C 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 
Dostępność 

roślin 
żywicielskich 

Brak danych 

U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-7DC4 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U1 

U1 

U1  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

FV 

U1 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U1 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-540B 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2 Stanowisko 
wykaszane w 
okresie rozwoju 
gąsienic 
modraszka Izolacja 

przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-2934 
Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 U2 

U2  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

U2 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-A7A5 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

Brak danych 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

Brak danych 

U2 U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-7125 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

Brak danych 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

Brak danych 

U2 

U2 
Dostępność 

roślin 
żywicielskich 

Brak danych 

U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-D51C 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

U1 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-9723 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-049A 
Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 U2 

U2  



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

153 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-D8AE 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U1 

U1 

U1  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

FV U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U1 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-31F1 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

U1 

U2 

U2 
Dostępność 

roślin 
żywicielskich 

Brak danych 

U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-6413 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-23D4 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2 Stanowisko 
zalesiono 

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

U2 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-F682 
Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U1 U1 

U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

U1 

U1 

U1 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

FV 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

U1 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-F4A1 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U1 

U1 

U1  

Izolacja 
przestrzenna 

Brak danych 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

Brak danych 

U2 U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U1 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-0B45 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

U2 

U2 

U2 
Dostępność 

roślin 
żywicielskich 

Brak danych 

U2 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

159 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-26FE 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

6179-FFC8 

Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U2 

U2 

U2  

Izolacja 
przestrzenna 

FV 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

FV 

U2 

U2 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

U2 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

U2 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U2 U2 

6179-3685 
Parametry 
populacji 

Względna 
liczebność 

Brak danych 

U1 U1 

U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Przedmiot 
ochrony 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Izolacja 
przestrzenna 

Brak danych 

FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia 

Brak danych 

U2 

U1 

Dostępność 
roślin 

żywicielskich 

Brak danych 

FV 

Stopień 
zarośnięcia 
przez rośliny 

inwazyjne i/lub 
drzewa i 
krzewy 

Brak danych 

FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
 

Brak danych 

U1 U1 

 
Oceny stanu płatów siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych w prawie 

wszystkich płatach . Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną standardowo dla potrzeb monitoringu gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN (GIOŚ 2007−2009). 

Lokalizację stanowisk oraz granice płatów siedlisk ustalano przy pomocy odbiornika GPS z przeciętną dokładnością do 10 metrów. Dla 

pojedynczych stanowisk siedlisk 6230, 7140 i 91E0 wyznaczonych wstępnie na podstawie ortofotomapy należy zweryfikować w terenie ich 

granice, stan zachowania i zagrożenia w trakcie obowiązywania planu. 
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Na wybranych do badań stanowiskach dokonano oceny wskaźników i parametrów, charakteryzujących właściwości i stan siedlisk przyrodniczych, 

a także występujące lokalnie zagrożenia. W odniesieniu do każdego z uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny 

stanu siedlisk przyrodniczych, stosując trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły). W przypadku, kiedy 

dany typ siedliska nie miał opracowanej metodyki monitoringu, wskaźniki dobierano na podstawie metodyki dotyczącej siedliska o zbliżonych 

właściwościach ekologicznych, których zastosowanie było uprawnione merytorycznie. Przy określeniu parametru struktury i funkcji ograniczono się 

do wskaźników określanych w metodyce GIOŚ jako kardynalne (czyli decydujące dla określenia struktury i funkcji, w przypadku oceny innej niż 

właściwa FV przesądzają o obniżeniu oceny struktury i funkcji i oceny ogólnej). Pozwoliło to na objęcie weryfikacją terenową większej liczby płatów 

poszczególnych typów siedlisk (zmniejszenie pracochłonności) przy jednoczesnym zachowaniu możliwości oceny stanu zachowania siedlisk i 

zaplanowania ich odpowiedniej ochrony. Dla siedliska 3260 przyjęto następujące wskaźniki kardynalne struktury i funkcji (Szoszkiewicz i Gebler 

2012, zmienione): gatunki charakterystyczne, naturalność koryta rzecznego, pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską, przepływy, materiał 

dna koryta (określano ogólnie na podstawie wizualnej obserwacji), spiętrzenie wód rzeki. Wskaźniki: wskaźnik naturalności siedliska, wskaźnik 

przekształcenia siedliska rzeki oraz ocena stanu ekologicznego nie były określane w trakcie badań terenowych. Wskaźnika gatunki 

włosieniczników nie uznano za kardynalny, ale określano go dla każdego płatu siedliska 3260 – mam inne poglądy na lokalną specyfikę siedliska 

3260 w regionie i uważam że wystąpienia włosieniczników nie są niezbędne dla uznania rzeki za siedlisko 3260 i brak ich nie powinien obniżać 

oceny struktury i funkcji siedliska. Mimo, że na niektórych odcinkach Dzikiej Orlicy występują zbiorowiska włosieniczników Batrachium sp., bardziej 

typowa jest tu roślinność mszaków w korycie rzeki i ona także świadczy o dobrym stanie ochrony siedliska. Dla siedliska 6430 przyjęto 

następujące wskaźniki kardynalne: gatunki charakterystyczne, gatunki dominujące (w ramach tego wskaźnika określano także obce gatunki 

inwazyjne). Identyfikowano także czynniki oddziałujące na siedliska, zarówno obecnie, jak i zagrażające im w przyszłości. 

 

Oceny stanu zachowania modraszka nausitous Phengaris nausithous opierała się na opracowanej już metodyce monitoringu modraszków 

(Sielezniew, 2012), przeanalizowano poszczególne parametry według następującego klucza: 

 

Stan populacji: 

– względna liczebność: FV>8 os/100m; U1 4-8 os/100m; U2 <4 os/100m  

– izolacja przestrzenna: FV<1 km; U1 1-10 km; U2>10 km 

 

Stan siedliska: 

– powierzchnia: FV>1 ha; U1 0,5-1 ha; U2<0,5 ha  

– dostępność roślin żywicielskich: FV>20%; U1 5-20%; U2<5% 

– stopień zarośnięcia: FV<25%; U1 25-50%; U2>50%  
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Należy jednak zaznaczyć, iż przyjęta metodyka faworyzuje duże stanowiska. Tymczasem stanowiska punktowe, które ze względu na swój rozmiar, 

wg powyższej skali zawsze zostaną ocenione na poziomie U2, są równie ważne dla zachowania gatunku w Obszarze ze względu na pełnienie 

funkcji łącznika między większymi stanowiskami występowania gatunku. W trakcie prac terenowych potwierdzono występowanie tylko jednego z 

czterech gatunków wymienionych w SDF. 

 

Dzika Orlica podlega niewielkiej antropopresji i stan ochrony obu gatunków (minoga strumieniowego i głowacza białopłetwego jest właściwy. 

Weryfikacja stanu gatunków przeprowadzona w roku 2012 była zgodna z aktualną metodyką GIOŚ. Badania stanu populacji i stanu siedlisk 

wykazała, że są one zachowane dobrze. 

Ocenę stanu zachowania wydry przeprowadzono w kilku punktach monitoringowych w obrębie których skontrolowano występowanie gatunku oraz 

jakość środowiska pod kątem jego wymagań ekologicznych. Ocenę przeprowadzono zbiorczo dla transektów o długości 500-1000 m. Przy ocenie 

kluczowych parametrów środowiska opierano się na metodyce wykorzystywanej podczas oceny hydromorfologicznej rzek zgodnie z metodą River 

Habitat Survey. Stan zachowania bobra i istotność zasobów populacji występującej w obszarze wymaga dalszych prac terenowych w ramach prac 

nad projektem Planu.  

 

4 ANALIZA ZAGROŻEŃ 

L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1 3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 

górskich potoków 

3220-C48C 

X Brak zagrożeń  
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 – Ewentualna regulacja Dzikiej Orlicy 
na odcinku zajmowanym przez siedlisko 

X - W trakcie prac terenowych nie 
zidentyfikowano zagrożeń istniejących dla 

siedliska. 

 
K04.01. Konkurencja – pojawienie 
się obcego gatunku inwazyjnego  

K04.01 - Pojawienie się obcych gatunków 
inwazyjnych: niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera, barszcz 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Mantegazziego Heracleum 
mantegazzianum, smotrawa okazała Telekia 
speciosa, rudbekia naga Rudbeckia laciniata 

– pojedyncze okazy niektórych są w 
sąsiedztwie 

3220-324D 

X Brak zagrożeń  
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 – Ewentualna regulacja Dzikiej Orlicy 
na odcinku zajmowanym przez siedlisko 

 
K04.01. Konkurencja – pojawienie 
się obcego gatunku inwazyjnego  

K04.01 - Pojawienie się obcych gatunków 
inwazyjnych: niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera, barszcz 
Mantegazziego Heracleum 

mantegazzianum, pojedyncze okazy 
niektórych są w sąsiedztwie i 

prawdopodobnie pojawiają się na 
kamieniskach i żwirowiskach, choć w trakcie 

badań nie stwierdzono 

3220- E621 

X Brak zagrożeń 

K04.01. Konkurencja – pojawienie 
się obcego gatunku inwazyjnego  

 

K04.01 – Pojawienie się obcego gatunku 
inwazyjnego niecierpek gruczołowaty 

Impatiens glandulifera, pojedyncze okazy z 
obniżoną żywotnością stwierdzono w płacie 
siedliska. Bez eliminacji większych populacji 
tego gatunku występujących powyżej biegu 
rzeki w rejonie Lasówki i Orlickeho Zahori 
usuwanie mechaniczne w płacie będzie 

bezskuteczne.  

 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Ewentualna regulacja Dzikiej Orlicy 
na odcinku zajmowanym przez siedlisko 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

3220- F3D6 X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

  3220-C48C,  

3220-324D, 

3220- E621, 

3220- F3D6 

 

 

X Brak zagrożeń 

H01.08 Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

domowych 

Zwiększenie stopnia zanieczyszczanie wód 
Dzikiej Orlicy, głównie ściekami bytowymi z 

gospodarstw domowych. 

  

3220- F3D6 

H01.08 - Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

domowych 

J02.03 - Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych 

H01.08 Zwiększenie stopnia 
zanieczyszczanie wód Dzikiej Orlicy, głównie 

ściekami bytowymi z gospodarstw 
domowych. 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko,  

2 3260 Nizinne i 
podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

    

3260-6C62 

3260- C1F8 

X Brak zagrożeń 
J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych 

J02.03 – Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 

H01.08 - Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

H01.08 Zanieczyszczanie wód Dzikiej Orlicy, 
głównie ściekami bytowymi z gospodarstw 

domowych – źródła punktowe. 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

3260- BCF7 

H01.08 - Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

domowych 

J02.03 - Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych  

H01.08 Zanieczyszczanie wód Dzikiej Orlicy, 
głównie ściekami bytowymi z gospodarstw 

domowych 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

3 6230 Górskie i 
niżowe murawy 

bliźniczkowe 
(Nardion – płaty 

bogate 
florystycznie) 

6230-9092 X Brak zagrożeń   

6230- 6DA2 X Brak zagrożeń 
K02.01. Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja)  
K02.01 - Zarastanie płatu krzewami i 

podrostem drzew 

6230- 3137 X Brak zagrożeń   

6230- E8B3 

   

 E01.03. Zabudowa rozproszona   

E01.03 - W związku z rozwojem funkcji 
letniskowej wsi istnieje duże 
prawdopodobieństwo 
zajęcia pod zabudowę mieszkaniową miejsc 
występowania siedliska (m.in. dotyczy 

to działek: 7, 8, 16, 19, 20 - część w obrębie 
Piaskowice). 

6230- E8B3 
A03.03 - Zaniechanie/ brak 

koszenia 
 

A03.03 - Płat od dłuższego czasu nie jest 
użytkowany – brak koszenia i wypasu. 
Zarastanie płatu krzewami i podrostem 

drzew 

 

6230-5D70 
A03.03 - Zaniechanie/ brak 

koszenia 
E01.03. Zabudowa rozproszona  A03.03 - Fragment płatu nie jest użytkowany 

rolniczo – brak koszenia i wypasu. 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Fragmenty płatu zarastają krzewami i 
podrostem drzew 

E01.03 - W związku z rozwojem funkcji 
letniskowej wsi istnieje duże 
prawdopodobieństwo 
zajęcia pod zabudowę mieszkaniową miejsc 
występowania siedliska (m.in. dotyczy 

to działek: 7, 8, 16, 19, 20 - część w obrębie 
Piaskowice). 

6230- 04EE X Brak zagrożeń E01.03. Zabudowa rozproszona  

E01.03 - W związku z rozwojem funkcji 
letniskowej wsi istnieje duże 
prawdopodobieństwo 
zajęcia pod zabudowę mieszkaniową miejsc 
występowania siedliska (m.in. dotyczy 

to działek: 7, 8, 16, 19, 20 - część w obrębie 
Piaskowice).Nie dotyczy wydzielenia 149A-f 

Nadleśnictwo Świdnica 

6230- D78A X Brak zagrożeń E01.03. Zabudowa rozproszona  

E01.03 - W związku z rozwojem funkcji 
letniskowej wsi istnieje duże 
prawdopodobieństwo 
zajęcia pod zabudowę mieszkaniową miejsc 
występowania siedliska (m.in. dotyczy 

to działek: 7, 8, 16, 19, 20 - część w obrębie 
Piaskowice). 

4 6430 Ziołorośla 
górskie 

(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 

6430-E5F7 

X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 

 D01.02. Drogi, autostrady  D01.02 - Płat w bliskim sąsiedztwie szosy 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

nadrzeczne 
(Convolvuletalia 

sepium) 

asfaltowej, możliwe uszkodzenia w trakcie 
prac konserwacyjnych, modernizacji 

 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 - W sąsiedztwie występują 
pojedyncze osobniki obcych gatunków 
inwazyjnych: niecierpek gruczołowaty 
Impatiens glandulifera, rudbekia naga 

Rudbeckia laciniata.  

6430-C5CB 

X Brak zagrożeń D01.02. Drogi, autostrady  

D01.02 - Płat w bliskim sąsiedztwie pobocza 
drogi asfaltowej może być narażony na 

zniszczenia w trakcie wykonywania 
niewłaściwie prowadzonych prac 

konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 - W sąsiedztwie występują 
pojedyncze osobniki obcych gatunków 
inwazyjnych niecierpek gruczołowaty 
Impatiens glandulifera, rudbekia naga 

Rudbeckia laciniata 

6430-CB4E 

X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 

 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 - W sąsiedztwie występują 
pojedyncze osobniki obcych gatunków 

inwazyjnych, np. barszcz Mantegazziego 
Heracleum mantegazzianum 

6430-8093 X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 - W sąsiedztwie występują 
pojedyncze osobniki obcych gatunków 

inwazyjnych, np. barszcz Mantegazziego 
Heracleum mantegazzianum 

6430- B2B7 

X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 

 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 - W sąsiedztwie występują 
pojedyncze osobniki obcych gatunków 

inwazyjnych, np. barszcz Mantegazziego 
Heracleum mantegazzianum 

 D01.02. Drogi, autostrady  

D01.02 - Płat w bliskim sąsiedztwie pobocza 
drogi asfaltowej może być narażony na 

zniszczenia w trakcie wykonywania 
niewłaściwie prowadzonych prac 

konserwacyjnych i modernizacji drogi 

6430-6327 X Brak zagrożeń 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 - W sąsiedztwie występują 
pojedyncze osobniki obcych gatunków 

inwazyjnych, np. barszcz Mantegazziego 
Heracleum mantegazzianum 

6430-CFEB 

X Brak zagrożeń D01.02. Drogi, autostrady  

D01.02 - Płat w bliskim sąsiedztwie pobocza 
drogi asfaltowej może być narażony na 

zniszczenia w trakcie wykonywania 
niewłaściwie prowadzonych prac 

konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 K04.01. Konkurencja 
K04.01 - W sąsiedztwie występują 

pojedyncze osobniki obcych gatunków 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

międzygatunkowa  inwazyjnych, np. barszcz Mantegazziego 
Heracleum mantegazzianum, niecierpek 

gruczołowaty Impatiens glandulifera 

6430-63F3 X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 

6430-AB6E X Brak zagrożeń 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 – Udział gatunków synantropijnych 
nitrofitów, głównie świerząbka korzennego 

Chaerophyllum aromaticum i wrotycza 
pospolitego Tanacetum vulgare. W bliskim 
sąsiedztwie występują pojedyncze osobniki 

obcych gatunków inwazyjnych, np. 
niecierpek gruczołowaty Impatiens 

glandulifera 

6430-EB23 X Brak zagrożeń 
K04.01. Konkurencja 

międzygatunkowa  

K04.01 - Udział gatunków synantropijnych 
nitrofitów, głównie świerząbka korzennego 

Chaerophyllum aromaticum i wrotycza 
pospolitego Tanacetum vulgare. W bliskim 
sąsiedztwie występują pojedyncze osobniki 

obcych gatunków inwazyjnych, np. 
niecierpek gruczołowaty Impatiens 

glandulifera, barszcz Mantegazziego 
Heracleum mantegazzianum 

6430-6EB3 

X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 

 D01.02. Drogi, autostrady  D01.02 - Płaty w bliskim sąsiedztwie 
pobocza drogi asfaltowej może być 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

narażony na zniszczenia w trakcie 
wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

6430-B6AA 

X Brak zagrożeń 

K04.01. Konkurencja 
międzygatunkowa  

J02.03. Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych 

 

K04.01 - Udział gatunków synantropijnych 
nitrofitów, głównie świerząbka korzennego 

Chaerophyllum aromaticum i wrotycza 
pospolitego Tanacetum vulgare, 

spowodowana sąsiedztwem ruin zabudowań 
młyna 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 

   

6430-A6CE 

X Brak zagrożeń D01.02. Drogi, autostrady  

K04.01 - Udział gatunków synantropijnych 
nitrofitów, głównie świerząbka korzennego 

Chaerophyllum aromaticum i wrotycza 
pospolitego Tanacetum vulgare i pokrzywy 

zwyczajnej Urtica dioica, spowodowana 
sąsiedztwem zabudowań i szosy 

D01.02 - Część płatów przylega do pobocza 
drogi asfaltowej może być narażony na 

zniszczenia w trakcie wykonywania 
niewłaściwie prowadzonych prac 

konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

172 
 

L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

6430-0787 X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy lub 
ujściowego odcinka Czarnego Potoku na 

odcinku zajmowanym przez siedlisko, np. w 
celu stabilizacji granicy państwowej 

6430-7E6E X Brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko, np. w celu 

stabilizacji granicy państwowej 

6430-2941  

J02.03. Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt rzecznych 
D01.02. Drogi, autostrady 

J02.03 - Regulacja Czarnego Potoku na 
odcinku zajmowanym przez siedlisko, np. w 

celu stabilizacji granicy państwowej  

D01.02 - Płat miejscami przylega do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 

5 6520 Górskie łąki 
konietlicowe 
użytkowane 

ekstensywnie 
(Polygono-
Trisetion) 

6520-51F05 X Brak zagrożeń 
K02.01. Ewolucja biocenotyczna/ 

sukcesja  

K02.01 - Początek procesu zarastania 
niewielkiej części płatu po zachodniej stronie 

szosy w wyniku sporadycznego koszenia 

6520- FEE3 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia  

 

A03.03 - Część powierzchni płatu nie jest 
użytkowana rolniczo, wzrasta 

udział gatunków nitrofilnych bylin, postępuje 
zarastanie nalotem krzewów i drzew. 

 

K04.01. Konkurencja   K04.01 - Na skutek nieregularnego koszenia 
lub jego braku wzrasta udział gatunków 
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Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

synantropijnych nitrofitów, głównie 
świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum oraz występują gatunki obce, 
np. łubin trwały Lupinus polyphyllus 

6520-8D74 X Brak zagrożeń 
A03.03. Zaniechanie/ brak 

koszenia  
A03.03 - Możliwe porzucenie użytkowania 

rolniczego 

6520-E8DD 

X Brak zagrożeń 
A03.03. Zaniechanie/ brak 

koszenia  

A03.03 - Prawdopodobnie co najmniej część 
powierzchni  nie jest użytkowana rolniczo, 
wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin 

 D01.02. Drogi, autostrady  

D01.02 - Część płatów przylegających do 
pobocza drogi asfaltowej mogą być 
narażona na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

6520-060D K04.01. Konkurencja  
A03.03. Zaniechanie/ brak 

koszenia  

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 

A03.03 - Możliwe porzucenie użytkowania 
rolniczego 

6520-78C4 K04.01. Konkurencja   

K04.01 - Na skutek nieregularnego koszenia 
lub jego braku wzrasta udział gatunków 

synantropijnych nitrofitów, głównie 
świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum oraz występują gatunki obce, 
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Istniejące Potencjalne 

np. łubin trwały Lupinus polyphyllus 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia  

 
A03.03 - Prawdopodobnie cały płat nie jest 

użytkowany rolniczo, brak koszenia 

K02.01. Ewolucja 
biocenotyczna/ sukcesja  

 
K02.01 - Zarastanie płatu krzewami i 

podrostem drzew 

6520-0367 

K04.01. Konkurencja  
A03.03. Zaniechanie/ brak 

koszenia  

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 

A03.03 - Możliwe porzucenie użytkowania 
rolniczego 

K02.01. Ewolucja 
biocenotyczna/ sukcesja  

 
K02.01 - Zarastanie południowej części płatu 

krzewami i podrostem drzew 

6520-0E33 X Brak zagrożeń 
A03.03. Zaniechanie/ brak 

koszenia  
A03.03 - Możliwe porzucenie użytkowania 

rolniczego 

6520-1C11 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia  

 

A03.03 - Powierzchnia najprawdopodobniej 
nie jest użytkowana rolniczo, wzrasta udział 
gatunków nitrofilnych bylin i zarasta nalotem 

krzewów i drzew 

K04.01. Konkurencja   

K04.01 - Na skutek nieregularnego koszenia 
lub jego braku wzrasta udział gatunków 

synantropijnych nitrofitów, głównie 
świerząbka korzennego Chaerophyllum 

aromaticum oraz występują gatunki obce, 
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Istniejące Potencjalne 

np. łubin trwały Lupinus polyphyllus, jeżyny 
Rubus spp. 

6520-3035 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia  

 

A03.03 - Powierzchnia nie jest użytkowana 
rolniczo od co najmniej kilku lat, wzrasta 

udział gatunków nitrofilnych bylin, początek 
procesu zarastania nalotem krzewów i drzew 

K04.01. Konkurencja   

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, , jeżyny 

Rubus spp. 

6520-16B2 

D01.02 Ściezki, szlaki piesze, 
szlaki rowerowe Inne rodzaje 

praktyk leśnych, nie 
wymienione powyżej  

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia  

D01.02  - Przez część płatu przebiega droga 
wyjazdowa z lasu, zwózka i składowanie 

drewna powoduje niszczenie pokrywy 
roślinnej 

A03.03 - Możliwe porzucenie użytkowania 
rolniczego 

6520-7765 
A03.03. Zaniechanie/ brak 

koszenia  
 

A03.03 - Mała północna część powierzchni 
koło stodoły nie jest użytkowana rolniczo od 

co najmniej kilku lat, wzrasta udział 
gatunków nitrofilnych bylin, zarastanie 

nalotem krzewów i drzew 

6520-BBDF 
A03.03. Zaniechanie/ brak 

koszenia  
E01.03. Zabudowa rozproszona  

A03.03 - Część powierzchni nie jest 
użytkowana rolniczo od co najmniej kilku lat, 
wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin, 
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zarastanie nalotem krzewów i drzew 

E01.03 - Duże prawdopodobieństwo zajęcia 
pod zabudowę letniskową/jednorodzinną w 

obrębie płatów siedliska (tereny 
przewidziane w dokumentach planistycznych 

pod rozwój zabudowy). 

6520- D7B3 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia  

E01.03. Zabudowa rozproszona  

A03.03 - Część powierzchni nie jest 
użytkowana rolniczo od co najmniej kilku lat, 
wzrasta udział gatunków nitrofilnych bylin, 

zarastanie nalotem krzewów i drzew 

E01.03 - Duże prawdopodobieństwo zajęcia 
pod zabudowę letniskową/jednorodzinną w 

obrębie płatów siedliska (tereny 
przewidziane w dokumentach planistycznych 

pod rozwój zabudowy) – nie dotyczy 
wydzieleń 149A –a, b, d Nadleśnictwo 

Bystrzyca Kłodzka 

K04.01. Konkurencja   
K04.01 - Ekspansja łubinu trwałego Lupinus 

polyphyllus i tawuły Spiraea x 
pseudosalicifolia 

6520-C8FE X Brak zagrożeń 

E01.03. Zabudowa rozproszona  

E01.03 - Duże prawdopodobieństwo zajęcia 
pod zabudowę letniskową/jednorodzinną w 

obrębie płatów siedliska (tereny 
przewidziane w dokumentach planistycznych 

pod rozwój zabudowy). 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia  

A03.03 - Możliwe porzucenie użytkowania 
rolniczego 
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6520-6204 

X Brak zagrożeń 

E01.03. Zabudowa rozproszona  

 

E01.03 - Duże prawdopodobieństwo zajęcia 
pod zabudowę letniskową/jednorodzinną w 

obrębie płatów siedliska (tereny 
przewidziane w dokumentach planistycznych 

pod rozwój zabudowy). 

 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia 

A03.03 - Możliwe porzucenie użytkowania 
rolniczego 

 D01.02. Drogi, autostrady  

D01.02 - Część płatów przylegających do 
pobocza drogi asfaltowej mogą być 
narażona na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

6 7140 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 

(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140-AD57 

J02.01 – Zasypywanie 
terenu, melioracje i osuszanie 

- ogólnie 

 

 

J02.01 - Płat jest przesuszony, przebiega 
przez niego niewielki rów melioracyjny i 

rzadko używana droga gruntowa na niskim 
podwyższeniu 

7140-8917 

 
A03.01 - Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja.  

A03.01 - Możliwe przywrócenie użytkowania 
kośnego i jego intensyfikacja lub 

intensyfikacja wypasu, płat stanowi część 
działki ewidencyjnej, na której znajduje się w 

większości ekstensywna łąka kośna / 
pastwisko 

 J02.01 - Zasypywanie terenu, 
Niebezpieczne dla siedliska będzie 

wykonanie nowych, bądź udrożnienie 
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melioracje i osuszanie - ogólnie starych systemów melioracji drenującej 
(obniżającej poziom wód gruntowych) w celu 

użytkowania rolniczego lub wypasu 

7140-BC78 

 
K02.01 - Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

K02.01 Powolny proces zarastania nalotem 
krzewów i drzew w przypadku trwałego 
porzucenia użytkowania 

 

 

K04.05 - Szkody wyrządzane 
przez roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

 

W latach 2008-2012 stwierdzono niewielkie 
szkody w strukturze roślinności 

spowodowane przez dziką zwierzynę. 
Prawdopodobnie proces bez większego 
znaczenia dla struktury i funkcji płatu. 

   

7140-1D6E 

J02.01 – Zasypywanie 
terenu, melioracje i osuszanie 

- ogólnie 

 

 
J02.01 - Część płatu jest przesuszona, 

obecne stare rowy melioracyjne, teren był 
dawniej użytkowany jako łąka kośna 

7140-1189 

J02.01 – Zasypywanie 
terenu, melioracje i osuszanie 

- ogólnie 

 

 
J02.01 - Część płatu jest przesuszona, 

obecne stare rowy melioracyjne, teren był 
dawniej użytkowany jako łąka kośna 

K04.01 - Konkurencja   
K04.01 - Postępuje ekspansja trzciny 

pospolitej Phragmites australis  

7140-7F22 J02.01 – Zasypywanie 
terenu, melioracje i osuszanie 

D01.02 - Drogi, autostrady J02.01 - Płat jest przesuszony, obecne stare 
rowy melioracyjne, teren był dawniej 
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- ogólnie 

 

prawdopodobnie użytkowany jako łąka 
kośna 

D01.02 - Płat graniczy z szosą asfaltową, 
prace konserwacyjne szosy i pobocza mogą 

powodować zniszczenia siedliska 

7140-E6AC 
J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i osuszanie 
- ogólnie 

 
J02.01 - Część płatu jest przesuszona, teren 

był dawniej prawdopodobnie użytkowany 
jako łąka kośna lub pastwisko 

7140-4490 
J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i osuszanie 
- ogólnie 

 

J02.01 - Część płatu jest przesuszona, 
obecne stare rowy melioracyjne na zboczu, 

teren był dawniej użytkowany jako łąka 
kośna lub pastwisko 

7140-37AB X – brak zagrożeń   

7140-4377 
J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i osuszanie 
- ogólnie 

E01.03 - Zabudowa rozproszona 

J02.01 - Płat jest przesuszony we 
wschodniej części, obecne dawne ślady 

melioracji, teren był dawniej 
prawdopodobnie użytkowany jako pastwisko 

E01.03 - W związku z rozwojem funkcji 
letniskowej wsi istnieje duże 
prawdopodobieństwo 
zajęcia pod zabudowę mieszkaniową miejsc 
występowania siedliska (m.in. dotyczy 

to działki nr 89 w obrębie Lasówka oraz 
części działki 59 w obrębie Mostowice).. 

7140-2D23 J02.01 – Zasypywanie 
terenu, melioracje i osuszanie 

D01.02 - Drogi, autostrady J02.01 - Płat jest przesuszony, obecny rów 
melioracyjny od strony szosy, teren jest lub 
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- ogólnie był do niedawna użytkowany jako łąka kośna 

D01.02 - Płat graniczy z szosą asfaltową, 
prace konserwacyjne szosy i pobocza mogą 

powodować zniszczenia siedliska 

7140-A83B 

J02.01 – Zasypywanie 
terenu, melioracje i osuszanie 

- ogólnie 
 

J02.01 - Część płatu jest przesuszona, 
obecny system starych rowów 

melioracyjnych na zboczu, teren w ciągu 
ostatnich 40 lat był użytkowany w różnych 
okresach jako łąka kośna lub prowadzony 
był wypas owiec, obecnie nieużytkowany 

rolniczo 

 
D01.02 – Drogi, autostrady 

E01.03 - Zabudowa rozproszona 

D01.02 - Przez płat przechodzi szosa 
asfaltowa, prace konserwacyjne szosy i 

pobocza powodują zniszczenia siedliska, a 
rowy osuszenie – odprowadzają wodę poza 

obszar torfowiska do Dzikiej Orlicy 

E01.03 - Możliwość zajęcia zbocza pod 
budowę domów lub innych budowli w 

przyszłości w związku z rozwojem funkcji 
letniskowej Lasówki – w sąsiedztwie po 
drugiej stronie szosy działki budowlane 

 
C01.03.01 – Ręczne wycinanie 

torfu 

C01.03.01 W bezpośrednim sąsiedztwie 
szosy asfaltowej ślady nielegalnego 

ręcznego kopania torfu 

7140-6B5B 
J02.01 – Przesuszenie 

płatów  
G02.08 - Kampingi i karawaningi  

J02.01 - Płat jest przesuszony, obecny stary 
rów melioracyjny, teren był dawniej 
użytkowany jako pastwisko lub łąka 

G02.08 - W bliskim sąsiedztwie znajduje się 
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pole biwakowe, możliwość penetracji, 
zaśmiecania, niszczenia płatu 

7140-9524 

J02.01 – Przesuszenie 
płatów  

E01.03 - Zabudowa rozproszona 

J02.01 - Płat jest przesuszony, obecny stary 
(już zarośnięty) rów melioracyjny, teren był 

dawniej użytkowany jako pastwisko lub łąka 

E01.03 - Możliwość zajęcia zbocza pod 
budowę domów lub innych budowli w 

przyszłości w związku z rozwojem funkcji 
letniskowej Lasówki – w sąsiedztwie działki 

budowlane 

 J02.05.04. Zbiorniki wodne  

J02.05.04 - Powstawanie niewielkich 
zbiorników wodnych w strefie oddziaływania 

na poziom 

wód powierzchniowych w obrębie płatów 
siedliska może niekorzystnie wpływać na 

ich stan. 

7140- AFBF 
J02.01 – Przesuszenie 

płatów  
E01.03 - Zabudowa rozproszona 

J02.01 - Część płatu jest przesuszona, 
obecny system starych rowów 

melioracyjnych, teren w ciągu ostatnich 40 
lat był użytkowany w różnych okresach jako 

łąka kośna lub pastwisko, obecnie 
nieużytkowany rolniczo 

E01.03 - W związku z rozwojem funkcji 
letniskowej wsi istnieje duże 

prawdopodobieństwo 

zajęcia pod zabudowę mieszkaniową miejsc 
występowania siedliska (m.in. dotyczy 
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to działki nr 89 w obrębie Lasówka oraz 
części działki 59 w obrębie Mostowice). 

 

H01.08. Rozproszone 
zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

domowych  

H01.08 - Jeżeli w zlewni Mostowego Potoku 
w sąsiedztwie torfowiska i powyżej niego 

powstanie więcej domów i w dalszym ciągu 
nieuregulowana będzie gospodarka 
ściekami, nastąpi zwiększenie ilości 

zrzucanych do Mostowego Potoku ścieków z 
gospodarstw domowych, co spowoduje 
zanieczyszczenie wód i ich eutrofizację i 

stopniowe przemiany torfowiska 

7 91D0 Bory i lasy 
bagienne

5
 

91D0- E2CE 

J02.01. Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - 

ogólnie 

B02.04. Usuwanie martwych i 
umierających drzew  

J02.01 - Część płatu jest przesuszona, 
obecny system starych rowów 

melioracyjnych 

B02.04 - Zabiegi gospodarki leśnej 
niezgodne z wymogami siedliska – usuwanie 
martwych i umierających drzew stojących i 

leżących 

 B02.02. Wycinka lasu  
B02.02 - Zabiegi gospodarki leśnej 

niezgodne z wymogami siedliska – wycinka 
dużymi powierzchniami 

 
J02.01. Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie  

J02.01 - Możliwe dalsze osuszanie, np. 
pogłębianie lub odnawianie rowów 

melioracyjnych  w celu wprowadzenia 
intensywniejszej gospodarki leśnej będzie 

                                                           
5
 siedlisko nie występuje  w obecnych granicach obszaru. Identyfikacja zagrożeń ma charakter informacyjny, po zmianie granic obszaru płat siedliska zostanie 

włączony w granice obszaru 
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powodować degenerację torfowiska 

8 91E0 Łęgi 
wierzbowe, 

topolowe, olszowe 
i jesionowe 

(Salicetum albp-
fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, 
olsy źródliskowe) 

91E0-7C60  X – brak zagrożeń 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

91E0-DB17 

X – brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

91E0-3BDA X – brak zagrożeń 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

91E0-3AD8 

X – brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 
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grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

91E0-BDAA X – brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

91E0- D316 X – brak zagrożeń 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej  

B07 - Płat na terenie nienależącym do LP, 
możliwe prowadzenie gospodarki niezgodne 

z wymogami siedliska 

91E0- D0C2 

I01. Konkurencja  
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

I01 - Ekspansja w runie niecierpka 
drobnokwiatowego Impatiens parviflora – 

niewielkie nasilenie procesu 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

91E0- F086 

X – brak zagrożeń K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

91E0-5842 
B07. Inne rodzaje praktyk 
leśnych, niewymienione 

powyżej  
 

B07 – W obrębie płatu położonego na 
terenie prywatnym nie należącym do PGL 

LP, prowadzona jest gospodarka niezgodna 
z wymogami siedliska, wokół niego znajdują 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

się duże powierzchnie sztucznych zalesień 
różnymi gatunkami, w tym obcymi 

geograficznie i ekologicznie 

91E0-88BD X – brak zagrożeń   

91E0-1499 

I01 Obce gatunki inwazyjne 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

I01 - Ekspansja w runie niecierpka 
drobnokwiatowego Impatiens parviflora – 

niewielkie nasilenie procesu 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

91E0-25BD 

I01 Obce gatunki inwazyjne K04.02. Pasożytnictwo  

I01 - W sąsiedztwie pojedyncze osobniki 
inwazyjnych gatunków obcych: niecierpka 
gruczołowatego Impatiens glandulifera i 

barszczu Mantegazziego Heracleum 
mantegazzianum, w płacie pojedyncze 

osobniki niecierpka z obniżoną żywotnością i 
tylko na brzegu rzeki, możliwość 

zwiększenia tempa wnikania w kompleks 
łęgowo-szuwarowy 

K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 
grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

91E0-6E2F 

X – brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

91E0-7646  
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej  

B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 
możliwe prowadzenie gospodarki niezgodne 

z wymogami siedliska 

91E0- B632 

I01 Obce gatunki inwazyjne K04.02. Pasożytnictwo  

I01  - W  płacie dwa osobniki barszczu 
Mantegazziego Heracleum 

mantegazzianum, możliwość zwiększenia 
tempa ekspansji gatunku 

K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 
grzybowych powodujących zamieranie 

jesionu i raka kory jawora 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

91E0-7865 X – brak zagrożeń 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej  
B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 

możliwe prowadzenie gospodarki niezgodne 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

z wymogami siedliska 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

91E0- EAC8 

X – brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej  

B07 - Płat na terenie nie należącym do LP, 
możliwe prowadzenie gospodarki niezgodne 

z wymogami siedliska 
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L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

91E0-1573 

I01 Obce gatunki inwazyjne 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych 

I01 - W  płacie dwa skupienia obcego 
gatunku: śnieguliczka biała Symphoricarpos 

albus, prawdopodobnie pozostałość po 
dawnym domostwie w pobliżu  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

91E0-464B 

X – brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

91E0- A349 

 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 B07. Inne rodzaje praktyk B07.- Płaty siedliska przylegające do 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

189 
 

L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

leśnych, niewymienione powyżej pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

91E0- ADB4 

I01 Obce gatunki inwazyjne 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

I01 - W  płacie kilka osobników barszczu 
Mantegazziego Heracleum 

mantegazzianum, pojedyncze osobniki 
niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 
B07. Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione powyżej 

B07.- Płaty siedliska przylegające do 
pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

91E0- EF2B 

I01 Obce gatunki inwazyjne 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

I01 - W  płacie pojedyncze osobniki 
niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera i gatunków synantropijnych – 
płat w otoczony zabudowaniami z obu stron 

granicy 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 B07. Inne rodzaje praktyk B07.- Płaty siedliska przylegające do 
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ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

leśnych, niewymienione powyżej pobocza drogi asfaltowej może być 
narażony na zniszczenia w trakcie 

wykonywania niewłaściwie prowadzonych 
prac konserwacyjnych i modernizacji drogi 

91E0-245B I01 Obce gatunki inwazyjne 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

I01 - W  płacie pojedyncze osobniki obcego 
gatunku tawuły Spiraea x pseudosalicifolia, 

rozprzestrzenia się w sąsiedztwie ruin 
dawnego młyna 

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

91E0-1F10 X – Brak zagrożeń   

91E0-EC0D 

X – brak zagrożeń 
J02.03. Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych  

J02.03 - Regulacja Dzikiej Orlicy na odcinku 
zajmowanym przez siedlisko 

 K04.02. Pasożytnictwo  
K04.02 - Możliwość pojawienia się chorób 

grzybowych powodujących zamieranie 
jesionu i raka kory jawora 

 6179 Modraszek 
nausitous 
Phengaris 
nausithous 

6179- D283 

6179- D283a 

6179- D283b 

6179-2088 

6179-0082 

6179-7ECC 

A03.01 Intensywne koszenie 
lub intensyfikacja 

 

Użytkowanie łąk w nieodpowiednim dla 
rozwoju modraszka nausitous terminie – 
koszenie w okresie kwitnięcia krwiściągu 

lekarskiego Sanguisorba officinalis 
,uniemożliwia rozwój larw, powoduje 

stopniowe zanikanie krwiściągu lekarskiego 
na stanowiskach. 

 
B01 Zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime) 
Wprowadzanie zalesień m.in. świerka Picea 
abies w obrębie cennych terenów łąkowych. 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

191 
 

L.p. Przedmiot 
ochrony Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
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6179-02B0 

6179-6D12 

6179-A81C 

6179-7DC4 

6179-540B 

6179-2934 

6179-A7A5 

6179-7125 

6179-D51C 

6179-9723 

6179-049A 

6179-D8AE 

6179-31F1 

6179-6413 

6179-23D4 

6179-F682 

6179-F4A1 

6179-0B45 

6179-26FE 

6179-FFC8 

6179-3685 

6179-29 

A03.03 Zaniechanie / brak 
koszenia 

 

Porzucanie, zaniechanie użytkowania 
powodujące zmianę struktury roślinności, 

wkraczanie drzew i krzewów i zanik rośliny 
żywicielskiej krwiściągu lekarskiego. 
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Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

  

E01.03 Zabudowa rozproszona 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie- ogólnie 
XE Zagrożenia i naciski spoza 
terytorium UE 

Planowana zabudowa mieszkaniowa, 
mieszkaniowo-usługowej i usługowa na 

działkach nr: 70/27-70/34, 72/2, 72/5-7 w 
obrębie Lasówka oraz nr: 55, 54/5, 59 

(część) w obrębie Mostowice stanowiących 
obszar występowania modraszka nausitous 

Maculinea nausitous 

G01.03 Zwiększenie ruchu turystycznego 
skutkować może pojawieniem się 
użytkowników quadów – ze względu na 
dobre warunki na tego typu sport w tym 
rejonie (strome podjazdy, tereny podmokłe). 
J02.01 Ewentualne osuszanie terenu na 
potrzeby budowy kolejnych budynków. 
XE - Intensywne użytkowanie łąk po stronie 
czeskiej może być odbierane przez 
turystów i mieszkańców wsi jako bardziej 
estetyczne i prowadzić do podobnych 
tendencji po stronie polskiej (szczególnie w 
rozwijających się turystycznie 
miejscach – Lasówka, Mostowice). 

 6177 Modraszek 
telejus Phengaris 

teleius 
U Nieznane 
zagrożenia 

  

Nie zidentyfikowano zagrożeń z powodu 
braku wystarczającej wiedzy na temat 

występowania miejsc bytowania gatunku w 
granicach obszaru Natura 2000. 

  
A03.01 Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja 

Użytkowanie łąk w nieodpowiednim dla 
rozwoju modraszka telejus terminie – 

koszenie w okresie kwitnięcia krwiściągu 
lekarskiego uniemożliwia rozwój larw, 

powoduje stopniowe zanikanie krwiściągu 
lekarskiego Sanguisorba officinalis na 
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stanowiskach. 

 

  
A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

Porzucanie, zaniechanie użytkowania 
powodujące zmianę struktury roślinności i 

wkraczanie drzew i krzewów. 

 1096 Minóg 
strumieniowy 

Lampetra planeri 

1063 Głowacz 
białopłetwy 

Cottus gobio 

 

H01.08 Rozproszone 
zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

domowych  

F01.01 Intensywna hodowla ryb, 
intensyfikacja. 

H01.08 Nieszczelne systemy kanalizacyjne i 
brak podłączenia wszystkich gospodarstw w 

dolinie rzeki do gminnych systemów 
kanalizacyjnych. 

F01.01 Możliwy wzrost niewielkich 
powierzchniowo stawów przeznaczonych do 
hodowli pstraga tęczowego Oncorhynchus 

mykiss spowoduje wzrost presji tego 
gatunku na populację głowacza 

białopłetwego 

J02.05.05 Niewielkie projekty 
hydroenergetyczne, jazy 

H01.08. Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw 

domowych  

J02.05.05 Przegrodzenie koryta rzeki 
niewielkim stopniami wodnymi powoduje 

pewną izolacje osobników gatunku w 
obrębie koryta rzeki na całej jego długości w 

granicach obszaru. 

H01.08 Rozwój zabudowy rekreacyjnej 
może spowodować wzrost zanieczyszczenia 

wód Dzikiej Orlicy. 

J02.02 Regulowanie 
(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych 

J02.02. Usuwanie osadów 
(mułu...) 

 

J02.02 Prace przeprowadzone na odcinkach 
Białej Lądeckiej powodują niekorzystne 

zmiany w strukturze siedliska. 

J02.02.01. Prace prowadzone bezpośrednio 
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 w obrębie koryta rzeki skutkować będą 
zniszczeniem siedlisk gatunku. 

K03.04. Drapieżnictwo  

K03.05. Antagonizm ze 
zwierzętami introdukowanymi  

 

 

K03.04 K03.05 Drapieżnictwo ze strony 
wydry i gatunków ryb: miętus Lota lota, 

węgorz Anguilla anguilla, którymi zarybiany 
jest zbiornik wodny Pastviny na terenie 

Republiki Czeskiej i inne zbiorniki wodne na 
terenie Polski. 

 
J02.03.01 Zmiana przebiegu koryt 

rzecznych na dużą skalę 

J02.03.01 W przypadku podjęcia prac 
związanych z „uregulowaniem” przebiegu 

granicy państwowej prace będą miały istotne 
negatywne skutki dla populacji gatunku. 

 
J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

J02.03.02 Prace przeprowadzone na 
odcinkach Białej Lądeckiej powodować będą 
niekorzystne zmiany w strukturze siedliska. 

 
J02.05.05 Niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

J02.05.05 Przegrodzenie koryta rzeki 
stopniami wodnymi powodować będzie 

izolacje osobników gatunku w obrębie koryta 
rzeki na całej jego długości w granicach 

obszaru. 
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1355 

Wydra Lutra lutra 

1355-FE24 

1355-8BEF 

1355-DCCD 

1355-A0D0 

1355-60D2 

1355-CAA7 

 
J02.03 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 
zmiana przebiegu koryt rzecznych 

Zagrożenie dla utrzymania właściwego stanu 
zachowania gatunku stanowią różnego 
rodzaju roboty hydrotechniczne, przede 

wszystkim utwardzanie, profilowanie skarp 
brzegowych rzeki 

 
Podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania obszaru Natura 2000 wiążą się ze sposobem gospodarowania w dolinie Dzikiej Orlicy, zarówno po 

stronie polskiej, jak i czeskiej (rzeka graniczna). Czynnikiem kluczowym dla uzyskania właściwego stanu ochrony jest stan wód rzeki – ze 

względu na rozwijającą się funkcję letniskową wsi Lasówka i Mostowice istnieje zagrożenie zanieczyszczeniem ściekami bytowymi. 

Eutrofizacja wód sprzyja procesowi synantropizacji siedlisk przyrodniczych 3220, 3260, 6430 i 91E0 bezpośrednio związanych z korytem rzeki i 

terasami zalewowymi w sąsiedztwie koryta.  Potencjalnie istnieje też możliwość regulacji rzeki na niektórych odcinkach związana ze 

stabilizacją granicy państwowej. Dla siedlisk łąk konietlicowych i muraw bliźniczkowych zagrożenie stanowi zaprzestanie regularnego 

użytkowania rolniczego na części ich powierzchni, związane z wyludnianiem się większości wsi po polskiej stronie doliny Dzikiej Orlicy. W 

rejonie Lasówki i Mostowic zagrożenie stanowi zajmowanie płatów łąk, muraw bliźniczkowych i torfowisk przez rozproszoną zabudowę 

pensjonatowo-letniskową. Dla torfowisk przejściowych i borów bagiennych, w przeszłości już odwodnionych w dużej mierze poprzez prace 

melioracyjne, realne zagrożenie stanowi nadmierne przesuszenie siedliska prowadzące do zahamowania procesu torfotwórczego. 

 

Dla obu gatunków ryb rzeczywiste i potencjalne zagrożenia są identyczne. 

Zagrożenia rzeczywiste:  

H01.08 rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych – nie wszystkie domy i obiekty 

rekreacyjne mają uporządkowaną gospodarkę ściekową. Rozproszone ścieki z jednej strony powodują efekt pozytywny – podwyższają odczyn 

wody (w odcinku źródowym pH nieznacznie przekracza 5, w Niemojowie wynosi około 7), z drugiej jednak stanowią zagrożenie nadmiernego 

wzbogacenia w łatwo rozkładalne substancje organiczne, mogące przy niskich stanach wody powodować deficyty tlenowe. 
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J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę i J02.03.02 regulowanie, prostowanie koryt rzecznych – prowadzi do unifikacji i 

zubożenia siedlisk. Prace hydrotechniczne są najczęściej realizowane dla zachowania dotychczasowego przebiegu koryta rzeki. Środek rzeki 

stanowi granicę państwa i po naturalnej zmianie biegu koryta jest ono technicznymi środkami przywracane do uprzedniego stanu. Niektóre prace 

(na mniejsza skalę) są prowadzone dla ochrony dróg przed rozmywaniem. 

J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy – na Dzikiej Orlicy w granicach obszaru jest niewiele obiektów piętrzących, które utraciły już 

swą funkcję energetyczną i mogą być przebudowane w bystrotoki.  

K03.04 drapieżnictwo (miętus, węgorz, wydra) – miętus i węgorz wstępują do Dzikiej Orlicy w granicę obszaru z położonego poniżej, w Republice 

Czeskiej zbiornika zaporowego. W latach 2011-2012 oba gatunki były nieliczne(na 1441 złowionych ryb był tylko 1 węgorz i 3 miętusy). Jednak we 

wcześniejszych badaniach (Witkowski i in. 2006) na 908 złowionych ryb było aż 22 węgorze i 28 miętusów. Oba gatunki bardzo sprawnie polują 

zarówno na głowacze białopłetwe jak i na minogi strumieniowe (dorosłe i larwy). Wydra jest mało liczna, poluje głównie na łatwiejsze do 

schwytania pstrągi potokowe, może jednak także polować na dorosłe głowacze i minogi. Minogi są łatwe do schwytania przez wydrę w okresie 

tarła. 

K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi (pstrąg tęczowy) – pstrągi tęczowe przenikają w granice obszaru z zbiornika zaporowego i 

niewielkich, rozproszonych w dolinie Dzikiej Orlicy pstrągowych stawów hodowlanych. Są one jednak szybko eliminowane przez wędkarzy i ich 

liczebność jest na tyle niewielka, że nie są stwierdzane w elektropołowach  

 

Zagrożenia potencjalne (opisano tylko zagrożenia, które nie występują aktualnie): 

F01.01 intensywna hodowla ryb (wzrost liczby hodowli) – potencjalna intensyfikacja hodowli ryb zagraża zwiększeniem liczby przenikających do 

Dzikiej Orlicy pstrągów tęczowych (nasilenie K03.05) oraz zanieczyszczeniem wód substancjami organicznymi.  

H01.08 rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych 

H04.01 kwaśne deszcze – obszar źródłowy Dzikiej Orlicy jest położony na torfowiskach i w jej górnym biegu woda ma bardzo niski odczyn (pH od 

4,5 do 5). Przy wystąpieniu kwaśnych deszczy, szczególnie o skrajnie niskim odczynie (poniżej 4 pH) może dojść do obniżenia odczynu także na 

odcinku rzeki w obszarze. 

J02.02.01 bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych – przy ewentualnym usuwaniu osadów może dojść do bezpośredniego niszczenia 

osobników (szczególnie larw minogów) oraz do negatywnego oddziaływania zawiesin. 

J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę i J02.03.02 regulowanie, prostowanie koryt rzecznych 

J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy 

K03.04 drapieżnictwo (miętus, węgorz, wydra) 

K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi (pstrąg tęczowy). 
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Najważniejszym zagrożeniem dla prawidłowej ochrony modraszka nausitousa w obszarze Natura 2000 „Dzika Orlica” jest zbyt intensywna 

gospodarka kośna. Wiele użytków zielonych jest koszonych w najmniej odpowiednim okresie dla rozwoju modraszka – w trakcie kwitnienia 

krwiściągu lekarskiego, po złożeniu w ewentualnych roślinach jaj przez samice (gąsienice są usuwane wraz ze skoszoną roślinnością). Zbyt 

intensywna gospodarka kośna powoduje również zanikanie rośliny żywicielskiej gatunku. Zjawisko to obecnie nie występuje w okolicach 

miejscowości Lasówka i Mostowice, dzięki czemu zachowało się tutaj najwięcej dogodnych miejsc do rozrodu modraszka. Bez podjęcia kroków 

zmierzających do ochrony siedlisk motyla w każdej chwili może to jednak ulec zmianie. Ponadto obserwuje się tutaj tendencję do rozwoju bazy 

turystycznej i zajmowania sporych połaci siedlisk pod zabudowę.  

 

Dodatkowym zagrożeniem dla funkcjonowania obszaru jest zalesianie terenów otwartych. Sporej wielkości stanowisko (na mapie oznaczone 

numerem 22) zostało już utracone na skutek takich działań. Zarzucenie pasterstwa a przez to brak konieczności pozyskiwania paszy dla 

inwentarza oraz klimat nie sprzyjający rolnictwu może w przyszłości skutkować nasileniem się tego zjawiska, szczególnie iż społeczność 

lokalna oraz turyści mogą widzieć dla siebie większe korzyści z lasu niż terenów otwartych – tutejsze lasy są niezwykle grzybodajne i chętnie 

odwiedzane przez turystów w okresie letniego wysypu grzybów. 

 

Wydra w aktualnym stanie przyrodniczym obszaru i jego gospodarczym wykorzystaniu nie wymaga eliminacji żadnych istniejących zagrożeń. 

Występujące sporadycznie zagrożenia dla osobników występujących w granicach obszaru mogą być związane z przypadkami uśmiercania 

zwierząt żerujących na przydomowych, niewielkich stawach hodowlanych oraz śmiertelnością na drogach. Nie przewiduje się wystąpienia 

istotnych zagrożeń dla gatunku w przyszłości. Istotnym elementem będzie wsparcie projektu oznaczenia przebiegu granicy państwowej po 

współrzędnych geograficznych, a nie jak do tej pory po stałych punktach wyznaczonych „na gruncie”. Powinno to istotnie zminimalizować 

konieczność prowadzenia prac polegających na regulacji koryta Dzikiej Orlicy.  

 
5 CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan 
ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

3220 Pionierska roślinność 3220-C48C FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu 10 lat 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan 
ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

na kamieńcach górskich 
potoków 

3220-324D 

3220- E621 

3220- F3D6 

zachowania siedliska i jego równowagi 

dynamicznej.. 

3260 Nizinne i podgórskie 
rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

3260-6C62 

3260- BCF7 

3260- C1F8 

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu 

zachowania siedliska.. 
utrzymanie właściwego 

stanu 

6230 Górskie i niżowe 
murawy bliźniczkowe 

(Nardion – płaty bogate 
florystycznie) 

6230-9092, 6230- 6DA2, 6230- 
3137, 6230- E8B3, 6230- E8B3, 
6230-5D70, 6230- 04EE, 6230- 

D78A 

U1-FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu 

zachowania siedliska.. 
10 lat 

6430 Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6430-E5F7, 6430-CB4E, 6430-
8093, 6430- B2B7, 6430-63F3, 
6430-EB23, 6430-6EB3, 6430-
B6AA, 6430-A6CE, 6430-0787, 
6430-7E6E, 6430-2941, 6430-

C5CB, 6430-6327, 6430-CFEB, 
6430-AB6E 

U1-FV Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 
10 lat 

6520 Górskie łąki 
konietlicowe użytkowane 
ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

6520-51F05, 6520-8D74, 6520-
E8DD , 6520-060D, 6520-0367, 

6520-0E33, 6520-1C11, 6520-3035, 
6520-16B2, 6520-7765, 6520-

BBDF, 6520- D7B3, 6520-C8FE, 
6520-6204   

U1, FV Utrzymanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 
10 lat 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan 
ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

6520- FEE3, 6520-060D, 6520-
78C4, 6520-0367 

U1-U2 Poprawa parametrów struktury i funkcji 

siedliska (w obrębie płatów w złym stanie 

zachowania U2). 

 5 lat 

7140 Torfowiska przejściowe 
i trzęsawiska przeważnie z 

roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea 

7140- AD57, 

7140-1D6E, 

7140-7F22, 

7140-A83B, 

7140-9524, 

7140-AFBF 

AD57, 7140-8917, 7140- BC78, 
7140-1D6E, 7140-1189, 7140-7F22, 

7140-E6AC, 7140-4490, 7140-
4377, 7140-2D23, 7140-A83B, 
7140-6B5B, 7140-9524, 7140- 

AFBF 

U1-U2 Poprawa warunków wodnych.  

 

Utrzymanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1).Uzupełnienie stanu 

wiedzy o stanie siedliska w Obszarze. 

Niemożliwa do 
określenia na etapie 
sporządzania PZO, 

prawdopodobnie 
przekracza ramy 

czasowe PZO 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

91E0-7C60, 91E0- DB17, 91E0-
3BDA, 91E0-3AD8, 91E0- BDAA, 
91E0- D316, 91E0- D0C2, 91E0- 

F086, 91E0-5842, 91E0-1499, 
91E0-25BD, 91E0-6E2F, 91E0-
7646, 91E0- B632, 91E0-7865, 
91E0- EAC8, 91E0-1573, 91E0-
464B , 91E0- A349, 91E0- ADB4, 
91E0- EF2B, 91E0-245B, 91E0-

U1-U2 Utrzymanie obecnej powierzchni siedliska w 
niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

Poprawa stanu siedliska do stanu (co 
najmniej U1. 

10 lat 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan 
ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

1F10, 91E0-EC0D 

91E0-25BD, 91E0- B632, 91E0-
1573, 91E0- ADB4, 91E0- EF2B, 

91E0-245B 

U1, U2 Poprawa wartości wskaźnika oceny 
stanu ochrony obce gatunki inwazyjne. 

rok po przeprowadzeniu 
zabiegów (dotyczy 

wskaźnika „obce gatunki 
inwazyjne”) 

6179 Modraszek nausitous 
Phengaris nausithous 

, 6179- D283, 6179- D283a, 6179- 
D283b, 6179-2088, , 6179-0082, 
6179-7ECC, 6179-02B0, 6179-
6D12, 6179-A81C, 6179-7DC4, 

6179-540B, 6179-2934, 6179-A7A5, 
6179-7125, 6179-D51C, 6179-9723, 

6179-049A, 6179-D8AE, 6179-
31F1, , 6179-6413, 6179-23D4, 

6179-F682, 6179-F4A1, 6179-0B45, 
6179-26FE, 6179-FFC8, 6179-

3685, 6179-29 

U2-FV Poprawa struktury siedliska do stanu co 
najmniej U1. 

10 lat 

1096 Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri 
1096-a1fe, 1096-e819, 1096-4633, 

1096-404c 
FV Utrzymanie obecnej struktury i funkcji 

siedliska gatunku. 
 

1063 Głowacz białopłetwy 

Cottus gobio 

1063-72f5,1063-c08b, 1063-8726, 
1063-a025, 1063-5a60 

FV Utrzymanie obecnej struktury i funkcji 
siedliska gatunku. 

 

1355 Wydra Lutra lutra 1355-fe24, 1355-8bef, 1355-dccd, 
1355-a0d0, 1355-60d2, 1355-caa7 

FV Utrzymanie obecnej struktury i funkcji 
siedliska gatunku. 
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MODUŁ C 

6 USTALENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce 

realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

6230 
Górskie i 
niżowe 
murawy 

bliźniczko-
we (Nardion 

– płaty 
bogate 
florysty-
cznie) 

6520 
Górskie łąki 
konietlico-

we 
użytkowane 
ekstensyw-

nie 
(Polygono-
Trisetion) 

6179 
Modraszek 
nausitous 
Phengaris 
nausithous 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działanie obligatoryjne 

B1 Utrzymanie 
trwałych 
użytków 
zielonych 

Zachowanie siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk 
gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony, położonych 
na trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie 
kośne, kośno – pastwiskowe, 
pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych 

[6230]  

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 43 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa, dz. 63-64 

(część), 

Gmina Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa, dz. 8/2, 9, 21 

(części); 

Gm.Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Mostowice, dz. 221/1-221/2, 

97/3, 98, 107/3,  (części); 

Gm.Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Mostowice, dz. 218/2; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Mostowice, dz. 88/3, 
87/1, 86/1, 83/6, 85/1, 66/1, 

Stale w 
okresie 

obowiązywa-
nia PZO 

- Właściciel lub 
posiadacz 

obszaru. 
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 66/5 (części) ; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Mostowice, dz. 5, 6, 10, 

11, 15, 16/1, 17/3 (części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Piaskowice, dz. 7, 8, 

16, 19, 20 (części) 

[6520]  

Gm. Międzylesie, obręb 
Lesica, dz. 6, 16, 19/1 

(części); 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 192/2, 192/3, 

189 (części); 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 152 (cała), 153 

(część); 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 82 (część), 83 

(cała), 85/1, 86 (części) ; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Poniatów, dz. 23, 38/1 

(części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa, dz. 98, 99, 
101/2, 101/4-101/6, 102/1-

102/2, 103 (części); 

Gm.  Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa, dz. 63, 70 

(części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Poręba Lasy, dz. 
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110/227 (część); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Mostowice, dz. 66/5, 73 

(części) ; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Mostowice, dz. 1, 5, 7, 

9 (części lub całe działki), 
obręb Piaskowice, dz. 26 

(część); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Lasówka, dz. 269/4 
(części) – Nadleśnictwo 

Zdroje, leśnictwo Orlica, 13-
07-1-06-269 b-00, 13-07-1-

06-269 c-00, 13-07-1-06-269 
k-00; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Lasówka, dz. 70/19-

70/24 

[6179] 

, 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Lasówka, dz. 70/28, 

70/36, 70/27; obręb 
Piaskowice 133, 9; obręb 
Mostowice, dz. 143/2, 13, 

143/2, 206, 77/4, 221; obręb 
Poręba Lasy, dz. 110/227; 

obręb Rudawa, dz. 3, 9, 183, 
21, 44, 145, 32, 33, 61, 99, 
102/1; obręb Poniatów, dz. 

28, 23, , 38/1, obręb 
Niemojów, dz. 8, 44/1, 48/1, 

85/1, 164, 193. 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

204 
 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C1 Monitoring 
realizacji 
działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji działań 
ochronnych 

Wybrane płaty siedliska 
stanowiące 15-20% 

powierzchni siedliska w 
obszarze Natura 2000. 

W 3, 6 i 9 
roku 

obowiązywan
ia PZO. 

5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

6230 
Górskie i 
niżowe 
murawy 

bliźniczkowe 
(Nardion – 

płaty bogate 
florysty-
cznie) 

 

Działania fakultatywne 

B2 Utrzymanie jako 
trwałe użytki 

zielone 

 Użytkowanie zgodnie z 
wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego w 
ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę 
siedliska przyrodniczego 6230 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 43 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Rudawa, dz. 63-64 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Rudawa, dz. 8/2, 9, 21 

(części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Mostowice, dz. 221/1-221/2, 

97/3, 98, 107/3,  (części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Mostowice, dz. 218/2; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Mostowice, dz. 88/3, 87/1, 
86/1, 83/6, 85/1, 66/1, 66/5 

(części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Mostowice, dz. 5, 6, 10, 11, 

15, 16/1, 17/3 (części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Piaskowice, dz. 7, 8, 16, 19, 

20 (części) 

Stale w 
okresie 

obowiązywa-
nia PZO 

1/ha Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 

podstawie umowy 
zawartej z 
organem 

sprawującym 
nadzór nad 

obszarem Natura 
2000 albo na 

podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 

korzystaniem z 
programów 

wsparcia z tytułu 
utraty 

dochodowości, a 
w odniesieniu do 

gruntów 
stanowiących 

własność Skarbu 
Państwa 
zarządca 

nieruchomości w 
związku z 

wykonywaniem 
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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 

6430 
Ziołorośla 
górskie 

(Adenosty-
lion 

alliariae) i 
ziołorośla 

nadrzeczne 
(Convolvule

-talia 
sepium) 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B3 Utrzymanie 
braku 

użytkowania 

Zachowanie dotychczasowego 
naturalnego reżimu wodnego, 
utrzymanie naturalności koryta 

rzeki i potoków, oraz klasy 
czystości wód Dzikiej Orlicy, 

Czarnego Potoku i Tartacznego 
Potoku, utrzymanie 

dotychczasowego braku 
użytkowania większości płatów. 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów dz. 249 164;  

 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa dz. 103, 104, 

180, 180 

14, 145, 15, 180, 181, 183, 
20, 29, 44, 43, 7, 183, 20, 21; 
obręb Poręba Lasy 26/216, 
111/227, 118, 121/251, 122;  

obręb  Mostowice 126/1, 
203/1, 222, 223/1, 102/1, 

112/2, 177/8, 204, 83/4, 83/6, 
92/1, 92/2, 99/2, 11, 13, 15, 
16/1, 188, 31, 4, 5; obręb 

Piaskowice dz. 15, 25; obręb 
Lasówka dz.75/2, 77, 89, 

Stale w 
okresie 

obowiązywa-
nia PZO 

- Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem, 

właściciel/dzierż
awca gruntu 
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269/1, 269/4, 273, 70/36, 
72/1, 77; 

 

Gm. Szczytna, obręb 
Szczytna dz. 2559/2, 2572/2, 

2573/2; 

 

Gm. Międzylesie, obręb 
Lesica, dz. 1/2, 1/3, 1/4, 2, 
20/2, 20/3, 20/6, 20/7, 32; 

obręb Niemojów 191, 60/1, 
220, 222, 43, 57;  

obręb Poniatów, dz. 7/4, 
124/4, 125, 6/2; 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitoring 
realizacji 
działań 

ochronnych 
oraz ocena  

Monitoringu stanu wdrożenia i 
skuteczności działań 

ochronnych (zintegrowany z 
oceną stanu siedliska) 

Wybrane płaty siedliska 
stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 
obszarze Natura 2000. 

Raz na 5 lat 5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

6520 
Górskie łąki 
konietlico-

we 
użytkowane 
ekstensyw-

nie 
(Polygono-
Trisetion) 

6179 
Modraszek 

 Działania związane z ochroną czynną 

A1 Usunięcie 
nalotu krzewów 

i drzew 

Wycinka nalotu drzew i krzewów 
i drzew. Po wycince 

przywrócenie użytkowania 
łąkowego. 

6520-FEE3: gmina 
Międzylesie, obręb Lesica, dz. 

1/2, 1/3, 1/4, 2, 20/2, 20/3, 
20/6, 20/7, 32 obręb 

Niemojów 191, 6520-0367, 
6520-78C4: gmina 

Międzylesie, obręb Niemojów, 
dz. 60/1, 220, 222, 43, 57, 

6520-1C11: gmina  Bystrzyca 

 5 Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru 
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nausitous 
Phengaris 
nausithous 

Kłodzka, obręb Poniatów, dz. 
7/4, 124/4, 125, 6/2, 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania fakultytywne 

B4 Utrzymanie 
jako trwałe 

użytki zielone 

Użytkowanie zgodnie z 
wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego w 
ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę 
siedliska przyrodniczego 6520 i 

siedliska gatunku 6179 

Gm. Międzylesie, obręb 
Lesica, dz. 6, 16, 19/1 

(części); 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 192/2, 192/3, 
189, 8, 44/1, 48/1, 85/1, 164, 
193, 152 (cała), 153 (część), 
82 (część), 83 (cała), 85/1, 86 

(części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Poniatów, dz. 23, 38/1, 

28, , 38/1; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa, dz. 98, 99, 
101/2, 101/4-101/6, 102/1-

102/2, 103 (części), 3, 9, 183, 
21, 44, 145, 32, 33, 61, 99, 

102/1 

Gm.  Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa, dz. 63, 70 

(części); 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Poręba Lasy, dz. 

110/227 (część) – 
Nadleśnictwo Bystrzyca 

Kłodzka, leśnictwo Spalona 
Górna 13-04-1-08-227-j-00, 

stale 1/ha Właściciel lub 
posiadacz 
obszaru na 
podstawie 

umowy zawartej 
z organem 

sprawującym 
nadzór nad 

obszarem Natura 
2000 albo na 

podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 

korzystaniem z 
programów 

wsparcia z tytułu 
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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13-04-1-08-227-i-00; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Mostowice, dz. 66/5, 73 

(części) ; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Mostowice, dz. 1, 5, 7, 
9, 143/2, 13, 143/2, 206, 77/4, 
221, obręb Piaskowice, dz. 26 

(część), 133, 9; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Lasówka, dz. 269/4 
(części) – Nadleśnictwo 

Zdroje, leśnictwo Orlica, 13-
07-1-06-269 b-00, 13-07-1-
06-269 c-00, 13-07-1-06-

269k-00; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Lasówka, dz. 70/19-

70/24, 70/36, 70/27 

[6197] 

Niemojów, dz.. 

221, obręb Piaskowice, dz. 26 
(część), 133, 9; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Lasówka, dz. 269/4 
(części) – Nadleśnictwo 

Zdroje, leśnictwo Orlica, 13-
07-1-06-269 b-00, 13-07-1-
06-269 c-00, 13-07-1-06-

269k-00; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Lasówka, dz. 70/19-

70/24, 70/36, 70/27 

podstawie 
przepisów prawa 

albo w 
przypadku braku 
takich przepisów, 

na podstawie 
porozumienia 
zawartego z 

organem 
sprawującym 
nadzór nad 

obszarem Natura 
2000 
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[6197] 

 

Niemojów, dz.. 

 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Kontrola 
administracyjna 

zabiegów 
ochrony 
czynnej 

Kontrola poprawności 
przeprowadzenia wycinki nalotu 

drzew i krzewów. 

Gm. Międzylesie, obręb 
Lesica, dz. 20/2, 20/6;  obręb 

Niemojów, dz. 60/1, Gm. 
Bystrzyca Kłodzka, obręb 

Poniatów, dz. 7/4 

Bezpośredni
o po 

wykonaniu 
zabiegów lub 
w następnym 

roku 

W ramach 
działalności 
statutowej 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

Środowiska we 
Wrocławiu 

7140 
Torfowiska 
przejściowe 

i 
trzęsawiska 
przeważnie 

z 
roślinnością 

z 
Scheuchze-

rio-
Caricetea 

 Działania związane z ochroną czynną 

A2 Likwidacja 
rowów 

melioracyjnych 

Likwidacja rowów 
melioracyjnych drenujących 
obszar poprzez ich zatkanie 

lokalnym materiałem (zasypanie, 
gałęziówka etc.) 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 85/1 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Poniatów, dz. 28, 7/4, 

124/4 (części), obręb 
Rudawa, dz. 9 (część), obręb 
Lasówka, dz. 83, 89 (części), 
Lasówka, dz. 70/36 (część), 
obręb Lasówka, dz. 20/29-

20/32. 

2013/2014 15 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem w 

porozumieniu z 
właścicielem/dzi
erżawcą gruntu,  

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B5 Zachowanie 
braku 

użytkowania 
lub dotychczas-
wego sposobu 
gospodarowa-

Zachowanie stanu uwodnienia 
siedliska, ograniczenie melioracji 

i jakichkolwiek działań 
mogących skutkować 

odwodnieniem siedliska. 
Dopuszczalne ekstensywne 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 85/1 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Niemojów, dz. 44/1 
(część), , dz. 18 (część); 

obręb Poniatów, dz. 28, 7/4, 

stale koszty 
sprawująceg
o nadzór nad 
obszarem lub 
właściciela/d

zierżawcy 

Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru, 

Nadleśnictwo 

Zdroje, 

sprawujący 
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nia wraz z 
modyfikacjami 

użytkowanie kośne: koszenie 
maksymalnie 50% powierzchni 

płatu co roku, przy czym 
każdego roku powinien być to 
inny fragment, dopuszczalne 

skoszenie całej powierzchni raz 
na 4 lata. Technika koszenia: 
wysokość 5-15 cm, w sposób 

nienaruszający struktury gleby i 
roślinności, zakaz koszenia 

okrężnego dośrodkowo, 
obowiązek zebrania i usunięcia 

pozyskanej biomasy. 
Dopuszczalny ekstensywny 

wypas przy niewielkim 
obciążeniu do 0,2 DJP/ha. 

Zakaz nawożenia. 

124/4 (części); obręb 
Rudawa, dz. 70 (część); 9 

(część), 20, 21 (części); obręb 
Mostowice, dz. 95/1, 96/1, 
176/1 (części), 59, 60/1, 
194/2 (części); 2 (część); 

Lasówka, dz. 83, 89 (części), 
269/1 (część), 70/36, 20/29, 

20/32; 

Gm. Szczytna – miasto, obręb 
Szczytna, dz. 2566/2 (część) 

– Nadleśnictwo Zdroje, 
Leśnictwo Orlica, 13-07-1-06-
269 f-00, 13-07-1-06-266 f-00, 

13-07-1-06-269 d-00.  

gruntu, 
wykorzystani
e środków z 
programu 

rolnośrodowi
skowego 

nadzór 

nad obszarem. 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C2 Monitoring 
skuteczności 

zabiegów 
ochrony 
czynnej 

Kontrola skuteczności 
unieszkodliwienia rowów 
melioracyjnych i poprawy 
warunków wodnych na 

obiektach, gdzie wykonano 
zabiegi ochrony czynnej. 

Gm. Międzylesie, obręb 
Niemojów, dz. 85/1 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Poniatów, dz. 28, 7/4, 

124/4 (części), obręb 
Rudawa, dz. 9 (część), obręb 
Lasówka, dz. 83, 89 (części), 
dz. 70/36 (część), dz. 20/29-

20/32 

2020 5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

C Kontrola 
realizacji 
działań 

ochronnych 

Kontrola realizacji działań 
ochronnych  

Wybrane płaty siedliska 
stanowiące 40-50% 

powierzchni siedliska w 
obszarze Natura 2000. 

W 3, 6 i 9 
roku 

obowiązywa-
nia PZO. 

5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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D1 Weryfikacja w 
terenie 

powierzchni i 
stanu 

zachowania 
płatu 

Weryfikacja w terenie 
powierzchni i stanu zachowania 

(parametry i wskaźniki 
kardynalne struktury i funkcji) 

płatu wyznaczonego na 
podstawie ortofotomapy 

wykonana przez specjalistę 
botanika/fitosocjologa. 

7140-37AB: gmina Bystrzyca 
Kłodzka, obręb Mostowice, 
dz. 78/3, 79, 80/3, 197, 198 

w trakcie 
obowiązywan

ia planu 

0,5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

91D0 Bory i 
lasy 

bagienne
6
 

 Działania związane z ochroną czynną 

A3 Likwidacja 
rowów 

melioracyjnych 

Likwidacja rowów 
melioracyjnych drenujących 
obszar poprzez ich zatkanie 
lokalnym materiałem (gałęzie 
poprzecznie do osi rowu etc.), 
należy rozważyć lokalizację 
zastawek na rowach w celu 

zatrzymania wody na torfowisku. 

Nadleśnictwo Zdroje, 
leśnictwo Orlica, oddziały 13-
07-1-06-259 g-00, 13-07-1-

06-259 h-00, 13-07-1-06-266 
b-00 (gmina Szczytna – 

miasto, obręb Szczytna, dz. 
2566/1, 2560/259 w 

częściach odpowiadających 
wyróżnionym płatom 

siedliska) 

2013/2014 w ramach 
prowadzonej 

przez 
Nadleśnictwo 
gospodarki 

Nadleśnictwo 
Zdroje 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B6 Nie planowanie 
zabiegów 

gospodarczych 
w płacie 
siedliska 

Pozostawienie płatu bez 
zabiegów hodowlanych za 

wyjątkiem sytuacji masowego 
klęskowego zamierania 

drzewostanów. 

Nadleśnictwo Zdroje, 
leśnictwo Orlica, oddziały 13-
07-1-06-259 g-00, 13-07-1-

06-259 h-00, 13-07-1-06-266 
b-00 (gmina Szczytna – 

miasto, obręb Szczytna, dz. 
2566/1, 2560/259 w 

częściach odpowiadających 
wyróżnionym płatom 

stale brak Nadleśnictwo 
Zdroje 

                                                           
6
 Siedlisko nie występuje na terenie obszaru, opis działań ma wyłączenie charakter informacyjny. Płat siedliska zostanie włączony w granice obszaru po 

dokonaniu korekty jego granic 
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siedliska) 

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

albae, 
Populetum 

albae, 
Alnenion 
glutinoso-
incanae, 

olsy 
źródlisko-

we) 

 Działania związane z ochroną czynną 

A4 Eliminacja 
obcych 

gatunków 
inwazyjnych 

, Usuwanie okazów barszczu 

Mantegazziego 

Heracleum mantegazzianum 

przy użyciu 

mazaków herbicydowych 

(zastosowane środki 

chemiczne winny być 

dostosowane do standardów 

FSC obowiązujących w 

nadleśnictwie). W miarę 

możliwości należy likwidować 

całe stanowiska 

ww. rośliny rosnące wzdłuż 

brzegu rzeki. W razie 

konieczności zabiegi powtarzać. 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Rudawa, dz. 104 

(część), 62 (cała), 104, 150 
(części), obręb Poręba Lasy, 
dz. 111/227 (część),  obręb 

Mostowice, dz. 102/1 (część), 
31, 55 (części), dz. 3 (część), 
obręb Piaskowice, dz. 15, 25 

(części). 

2014 5 Zarządcy 
gruntów i cieku, 
na podstawie 

umowy ze 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem  

  
Utrzymanie naturalności reżimu 
wodnego (zalewy) przez brak 
regulacji rzeki. 

Gm. Międzylesie, obręb 

Lesica, dz. 9, 12, 207, 2, 4, 

obręb Niemojów dz. 192/2, 

272, 275, 163, 164, 264, 

153, 251/1, 251/2, 232/1, 

232/1, 85/1, 232/1, 63, 66, 

67, 81, 58, 59, 60/1, 224, 230, 

36/1, 36/2, 37, 213, 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 

obręb Poniatów, dz. 37, 56; 

obręb Rudawa, dz. 104 102/1, 

102/2, 103, 104; 99, 

100, 101/2, 101/4-101/6, 62, 

104, 150, 10, 43, 3, 7, 43, 

25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 

  Zarządcy 

gruntów i cieków 
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36, 37, 160, 162, 163, obręb 

Poręba Lasy, dz. 111/227, 

111/227, 117/231, 

117, 231, 121/251; obręb 

Mostowice, dz. 102/1, 31, 55, 

3; obręb Piaskowice, dz. 15, 

25;Gm. Szczytna - miasto, 

obręb Szczytna, dz. 2566/2. 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B7 Kontynuacja 
dotychczasowe

go sposobu 
gospodarowa-

nia wraz z 
modyfikacjami 

Brak wskazań gospodarczych w 

wydzieleniach 

leśnych i nieleśnych z 

siedliskiem, z wyjątkiem 

wykonania koniecznych 

zabiegów sanitarnych lub 

konieczności usuwania drzew 

zagrażających 

bezpieczeństwu na drogach 

publicznych. Zakaz 

sadzenia gatunków obcych dla 

siedliska: świerka 

Picea abies, olszy czarnej Alnus 

glutinosa. 

Gm. Międzylesie, obręb 

Lesica, dz. 9, 12, 207, 2, 4, 

obręb Niemojów  dz. 192/2, 

272, 275, 163, 164, 264, 153, 

251/1, 251/2, 232/1, 232/1, 

85/1, 232/1, 63, 66, 67, 81, 

58, 59, 60/1, 224, 230, 36/1, 

36/2, 37, 213,; 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 

obręb Poniatów, dz. 37, 56; 

obręb Rudawa, dz. 104 102/1, 

102/2, 103, 104; 99, 100, 

101/2, 101/4-101/6, 62, 104, 

150, 10, 43, 3, 7, 43, 25, 26, 

28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

160, 162, 163 obręb Poręba 

Lasy, dz. 111/227, 111/227, 

117/231, 117, 231, 121/251; 

obręb Mostowice, dz. 102/1, 

31, 55, 3; obręb Piaskowice, 

dz. 15, 25; 

Gm. Szczytna - miasto, obręb 
Szczytna, dz. 2566/2. 

stale dla płatów na 
terenach 

administrowa
nych przez 

LP w ramach 
prowadzonej 

przez 
Nadleśnictwa 
gospodarki 

Nadleśnictwo 
Zdroje, 

Nadleśnictwo 
Bystrzyca 
Kłodzka, 

Nadleśnictwo 
Międzylesie, 

zarządcy 
gruntów i cieków 

wodnych, 
Starosta Kłodzki 
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 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C3 Monitoring 
skuteczności 

zabiegów 
ochrony 
czynnej 

W sezonie wegetacyjnym 
następującym po 

przeprowadzeniu prac z zakresu 
czynnej ochrony siedliska 

(usuwanie obcych gatunków 
inwazyjnych) należy 

przeprowadzić badania na 
wybranych pow. próbnych 
mające za zadanie określić 

skuteczność podejmowanych 
działań. W przypadku niskiej 

skuteczności przyjętych metod 
należy je zmodyfikować (o ile 

będzie to zasadne – znalezienie 
nowej metody o wysokim 

prawdopodobieństwie 
powodzenia) 

Bystrzyca Kłodzka, obręb 
Rudawa, dz. 104 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 

obręb Rudawa, dz. 62 (cała), 

104, 150 (części), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 

obręb Poręba Lasy, dz. 

111/227 (część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 

obręb Mostowice, dz. 102/1 

(część), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 

obręb Mostowice, dz. 31, 55 

(części), 

Gm. Bystrzyca Kłodzka, 
obręb Mostowice, dz. 3 

(część), obręb Piaskowice, 
dz. 15, 25 (części). 

2015 (w 
następnym 

roku po 
wykonaniu 
zabiegów) 

1 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

C  Monitoring 
realizacji 
działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska 
stanowiące 5-10% powierzchni 

siedliska w obszarze Natura 
2000. 

W 6 i 9 roku obowiązywa-nia 
PZO. 

5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

C 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

1096 Minóg 
strumienio-

wy 

Działania związane z ochroną czynną 

A5 Eliminowania 
niepożądanych 

Podczas opracowywania 
nowego operatu 

 Stale w 
trakcie 

brak Użytkownik 
rybacki w 
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Lampetra 
planeri 

1163 
Głowacz 

białopłetwy 
Cottus 
gobio 

 gatunków ryb.  rybackiego XI.2. Obwodu 
rybackiego rzeki 
Dzika Orlica nr 1 wprowadzić 
obowiązek 
eliminowania w trakcie odłowów 
kontrolnych 
niepożądanych gatunków ryb - 
drapieżników: 
miętusa Lota lota, węgorza 
Anguilla anguilla i 
pstrąga tęczowego 
Oncorhynchus mykiss. 
Określenie progowej wielkości 
hodowli ryb 
(liczby ośrodków produkcyjnych i 
stawów 
rekreacyjnych) w związku z 
presją hodowlanych 
gatunków na naturalny zespół 
ichtiofauny 

Dzikiej Orlicy. 

Zlewnia Dzikiej Orlicy w 
granicach obszaru  

 

 

obowiązywa-
nia planu 

porozumieniu ze 
Sprawującym 
nadzór nad 
obszarem, 
Wojewodą 

Dolnośląskim, 
RZGW oraz 

Polskim 
Związkiem 

Wędkarskim 

A6 Ograniczenie 
istniejących 
barier dla 
migracji 

gatunków 

W miarę pozyskiwania środków 

finansowych, w 

miejscach gdzie uwarunkowania 

terenowe na to 

pozwalają, istniejące progi 

przebudować na 

bystrza albo wykonać przy nich 

przepławki dla 

organizmów wodnych. 

Zlewnia Dzikiej Orlicy w 
granicach obszaru 

W trakcie 
obowiązywa-

nia planu 

 Zarządca cieku 
(RZGW Wrocław 
w porozumieniu 
z Povodi Laby) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

216 
 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C4  Monitoring jakości wód Dzikiej 

Orlicy (wyrażonej odpowiednim 

stanem ekologicznym i 

chemicznym) prowadzony co 

najmniej raz między 3 a 5 

rokiem obowiązywania PZO. 

Punkt pomiarowo-kontrolny 
zlokalizowany na odcinku 
Dzikiej Orlicy w granicach 

Obszaru, w rejonie 
miejscowości Niemojów 

Zgodnie z 

metodyką 

tego rodzaju 

prac 

brak Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

1355 

Wydra 

Lutra lutra 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

3270 
Zalewane 

muliste 
brzegi rzek 

 
6510 

Niżowe i 
górskie 

świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywn

ie 
(Arrhenethe

rion 
elatioris) 

 
7120 

Torfowiska 

D3 Weryfikacja 
standardowego 

formularza 
danych obszaru 

Propozycja aktualizacji 
Standardowego Formularza 

Danych (SDF) poprzez 
przygotowanie wniosku do 
GDOŚ w zakresie nadania 

siedlisku oceny D – 
nieznacząca. W trakcie prac 
terenowych nie odnaleziono 
płatów siedlisk 3270, 6510, 

7120 w granicach obszaru, a 
powierzchnia siedlisk 8220, 

9180 jest nieistotna dla 
zachowania zasobów tych 
siedliska w obszarze i sieci 

Natura 2000. 

SDF obszaru o znaczeniu dla 
Wspólnoty Dzika Orlica 

PLH020061 

– – Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 
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wysokie 
zdegradow
ane, lecz 
zdolne do 
naturalnej i 
stymulowan

ej 
regeneracji 

 
8220 

Ściany 
skalne i 
urwiska 

krzemianow
e ze 

zbiorowiska
mi z 

Androsacio
n vandelii 

 

9180 
Jaworzyny i 

lasy 
klonowo-
lipowe na 
stokach i 
zboczach 

(Tilio 
plathyphylli
s-Acerion 

pseudoplat
ani) 

91D0 Bory i 
lasy 

bagienne 
(Vaccinio 
uliginosi-

D3 Weryfikacja 
standardowego 

formularza 
danych obszaru 

Propozycja aktualizacji 
Standardowego Formularza 

Danych (SDF) poprzez 
przygotowanie wniosku do 

SDF obszaru o znaczeniu dla 
Wspólnoty Dzika Orlica 

PLH020061 

– – Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

218 
 

Betuletum 
pubescentis
, Vaccinio 
uliginosi-
Pinetum, 

Pino mugo-
Sphagnetu
m, Sphagno 
girgensohnii
-Piceetum i 
brzozowo-
sosnowe 
bagienne 

lasy 
borealne) 

GDOŚ w celu usunięcia 
siedliska z listy przedmiotów 

ochrony. W trakcie prac 
terenowych nie potwierdzono 

występowania siedliska w 
obszarze (duży płat siedliska 

zlokalizowany jest poza 
granicami obszaru). Docelowo 

przeprowadzenie korekty 
granicy obszaru w celu 

włączenia płatu siedliska w 
granice obszaru i ponowna 

zmiana SDF, tak aby 
uwzględnić siedlisko na liście 

przedmiotów ochrony obszaru. 

1037 
Trzepla 
zielona 

Ophiogom-
phus 

caecilia 

6177 
Modraszek 

telejus 
Maculinea 

telejus 

D4 Uzupełnienie 
stanu wiedzy 

Wyszukiwanie nowych 
stanowisk gatunku oraz 

rozpoznanie potencjalnych 
siedlisk gatunków w obszarze. 

Tereny łąkowe oraz dolina 
Dzikiej Orlicy w granicach 

obszaru 

2014/2015 5 Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

1337 Bóbr 
europejski 

Castor fiber 

1060 
Czerwoń-

czyk 
nieparek 
Lycaena 

D3 Weryfikacja 
standardoweg
o formularza 

danych 
obszaru  

Propozycja aktualizacji 
Standardowego Formularza 

Danych (SDF) poprzez 
przygotowanie wniosku do 
GDOŚ w zakresie nadania 

gatunkowi oceny D – 
nieznacząca. W trakcie prac 
terenowych nie stwierdzono 
występowania osobników 

SDF obszaru o znaczeniu 
dla Wspólnoty Dzika 
Orlica PLH020061 

– – Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 



 Dzika Orlica PLH020061            

PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU 
 

219 
 

dispar 

 

gatunku 1060. Jednak z uwagi 
na fakt, ze w Obszarze 
występują potencjalne 

siedliska tego gatunku motyla 
nie jest wykluczone pojawienie 
się osobników tego gatunku w 

Obszarze. Zasoby gatunku 
1337 uznano za nieistotne dla 

zachowania gatunku w 
obszarze i sieci Natura 2000. 

  Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

       

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

 

Prawidłowa ochrona modraszka nausitousa w obszarze Natura 2000 „Dzika Orlica” nie wymaga kosztownych działań związanych z ochroną 

czynną. Najważniejsze jest aby w miejscach gdzie gatunek zachował się w dobrym stanie nie pogarszać kondycji siedliska. Do działań 

ochronnych spełniających ten warunek należy utrzymanie obecnego sposobu użytkowania lub jego drobna modyfikacja i dostosowanie do 

podanych w tabeli kryteriów. Ponadto należy ochronić stanowiska przed zalesianiem, oraz przed zajmowaniem kolejnych połaci łąk z 

krwiściągiem lekarskim pod zabudowę (problem szczególnie wyraźny w Lasówce i Mostowicach).  

 

Niestety z większości podawanych wcześniej stanowisk modraszek ustępuje bądź już ustąpił, co jest związane z niedostosowaną do wymagań 

gatunku gospodarką kośną. Jak wspomniano wyżej utracono ok. 60% powierzchni zajmowanych przez modraszka nausitousa (w stosunku do 

wcześniejszych danych). Problem ten dotyczy szczególnie południowej części Obszaru (stanowiska oznaczone na mapie kolorem czerwonym 

lub przekreślone). Przywrócenie utraconych siedlisk do dawnego stanu nie powinno być trudne po dostosowaniu gospodarki kośnej do 

fakultatywnych zaleceń podanych w powyższej tabeli. O dużym potencjale „samoczynnej” regeneracji siedlisk w Obszarze w kierunku 

odbudowy populacji krwiściągu lekarskiego może świadczyć zmiana użytkowania działek ewidencyjnych nr 273 i 73/8 (Stanowisko 2), które do 
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niedawna, co można zaobserwować na starszych zdjęciach lotniczych, użytkowane były jako grunty orne. Obecnie krwiściąg lekarski 

występuje tutaj w sporych zagęszczeniach. 

 

Działania przeciwdziałające zidentyfikowanym zagrożeniom rzeczywistym i potencjalnym dla gatunków ryb. 

F01.01 intensywna hodowla ryb (wzrost liczby hodowli) – określenie progowej wielkości hodowli ryb (liczby ośrodków produkcyjnych i stawów 

rekreacyjnych). Kontrola odprowadzanych zanieczyszczeń z hodowli.  

H01.08 rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych – kontrola szczelności szamb, 

likwidacja „dzikich” odprowadzalników ścieków. 

H04.01 kwaśne deszcze – brak działań ochronnych w skali lokalnej. 

J02.02.01 bagrowanie, usuwanie osadów limnicznych – ograniczenie usuwania osadów z rzeki wyłącznie do dobrze udokumentowanych zabiegów 

służących zmniejszeniu ryzyka powodziowego (zwiększanie przepustowości koryta rzeki pod mostami). 

J02.03.01 zmiana przebiegu koryt rzecznych na dużą skalę i J02.03.02 regulowanie, prostowanie koryt rzecznych – zaniechania korekt przebiegu 

rzeki związanych z dostosowywaniem koryta do przebiegu granicy państwa (ustalenie granicy „wirtualnej”, nie związanej z przebiegiem rzeki). 

J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy – zaniechanie budowy nowych obiektów (jazów, progów), przebudowa istniejących obiektów 

w bystrotoki. 

K03.04 drapieżnictwo (miętus, węgorz, wydra) – zobowiązanie użytkownika rybackiego do eliminowania w czasie odłowów kontrolnych osobników 

węgorza i miętusa. Wprowadzenie dla użytkowników rybackich (polskich i czeskich) zakazu zarybiania oboma gatunkami wód obszaru.  

K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi (pstrąg tęczowy) –zobowiązanie użytkownika rybackiego do eliminowania w czasie odłowów 

kontrolnych osobników pstrąga tęczowego. Wprowadzenie dla użytkowników rybackich (polskich i czeskich) zakazu zarybiania pstrągiem 

tęczowym wód obszaru. Kontrola „szczelności” biologicznej hodowli i stawów rekreacyjnych w zlewni obszaru. 

 

 

 

 

 

7 USTALENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY 
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Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowiska 

Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 
monitoringo

wych 

Terminy/ 
częstotli-

wość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowie
-dzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

3220 
Pionierska 

roślinność na 
kamieńcach 

górskich 
potoków 

3220-C48C 

3220-324D 

3220-E621 
3220-F3D6 
(wszystkie 

płaty siedliska) 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 
według parametrów 

opracowanych w 
ramach PMŚ  

.Zgodnie z 
PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ  

.Zgodnie z PMŚ  Raz na 5 lat 

Wszystkie płaty 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

5 

3260 Nizinne 
i podgórskie 

rzeki ze 
zbiorowiskam
i włosieniczni-

ków 
(Ranunculion 

fluitantis) 

Wybrane 
stanowiska 

zajmujące 5-
10% 

powierzchni 
siedliska 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 
według parametrów 

opracowanych w 
ramach PMŚ  

.Zgodnie z 
PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ  

.Zgodnie z PMŚ  Raz na 5 lat 

5-10% 
powierzchni 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 

6230 Górskie 
i niżowe 
murawy 

bliźniczkowe 
(Nardion – 

płaty bogate 
florystycznie) 

Wybrane 
stanowiska 

zajmujące 5-
10% 

powierzchni 
siedliska 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 
według parametrów 

opracowanych w 
ramach PMŚ  

.Zgodnie z 
PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ  

.Zgodnie z PMŚ  Raz na 5 lat 

5-10% 
powierzchni 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

4 

6430 
Ziołorośla 
górskie 

(Adenostylion 
alliariae) i 
ziołorośla 

nadrzeczne 
(Convolvuleta

lia sepium) 

Wybrane 
stanowiska 

zajmujące 5-
10% 

powierzchni 
siedliska 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 
według parametrów 

opracowanych w 
ramach PMŚ  

.Zgodnie z 
PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ  

.Zgodnie z PMŚ  Raz na 5 lat 

5-10% 
powierzchni 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

3 
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Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowiska 

Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 
monitoringo

wych 

Terminy/ 
częstotli-

wość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowie
-dzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

6520 Górskie 
łąki 

konietlicowe 
użytkowane 

ekstensywnie 
(Polygono-
Trisetion) 

Wybrane 

stanowiska 

zajmujące 15-

20% 

powierzchni 

siedliska 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 
według parametrów 

opracowanych w 
ramach PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ  

.Zgodnie z PMŚ  Raz na 5 lat 

15-20% 
powierzchni 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

5 

7140 
Torfowiska 

przejściowe i 
trzęsawiska 

(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio
-Caricetea) 

Wybrane 

stanowiska 

zajmujące 40-

50% 

powierzchni 

siedliska 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 
według parametrów 

opracowanych w 
ramach PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ 

.Zgodnie z 
PMŚ  

.Zgodnie z PMŚ  Raz na 5 lat 

40-50% 
powierzchni 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

5 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
Salicetum 

albo-fragilis, 
Populetum 

albae, 
Alnenion 
glutinoso-
incanae) i 

olsy 
źródliskowe 

Wybrane 
stanowiska 

zajmujące 5-
10% 

powierzchni 
siedliska 

Ocena stanu 
zachowania siedliska 
według parametrów 

opracowanych w 
ramach PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z PMŚ 
6,9 rok 

realizacji PZO 

Wybrane płaty 
siedliska 

stanowiące 5-
10% 

powierzchni 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000. 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

4 
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Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowiska 

Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 
monitoringo

wych 

Terminy/ 
częstotli-

wość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowie
-dzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1096 Minóg 
strumieniowy 

Lampetra 
planeri 

 
1163 

Głowacz 
białopłetwy 

Cottus gobio 
 

Dzika Orlica w 
granicach 
obszaru 

Oceną stanu 
zachowania 

populacji gatunków 
zgodnie z 

metodyką PMŚ w 4 
i 9 roku 

obowiązywania 
PZO  

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

6,9 rok 
realizacji 

PZO 

Dzika Orlica 
w granicach 

obszaru. 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

4 

1355 Wydra 
Lutra lutra 

Dzika Orlica w 
granicach 
obszaru 

Oceną stanu 
zachowania 

populacji gatunku 
zgodnie z 

metodyką PMŚ w 4 
i 9 roku 

obowiązywania 
PZO. 

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

4,9 rok 
realizacji 

PZO 

Dzika Orlica 
w granicach 

obszaru. 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

5 

6179 
Modraszek 
nausitous 
Phengaris 
nausithous 

40-50% 
powierzchni 

siedlisk 
gatunku w 
obszarze 

Ocena stanu 
zachowania 

gatunku  

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

Zgodnie z 
PMŚ 

Raz na 5 lat 

Wybrane 
płaty 

siedliska 
gatunku 

stanowiące 
40-50% 

powierzchni 
siedliska w 
obszarze 

Natura 2000. 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem 

5 

 

Monitoring niezbędny jest w trzech zasadniczych celach: 

a) dla określenia skuteczności zaleceń ochronnych wyrażonych w PZO; 
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b) dla określenia możliwych zmian w przedmiotach ochrony zachodzących z przyczyn niezależnych od oddziaływań antropogenicznych i 

dla wdrożenia mechanizmów zapobiegającym nieprzewidzianym, a niepożądanym zmianom; 

c) dla realizacji zobowiązań krajowych wynikających z przepisów Dyrektywy Ptasiej, która nakazuje raportowanie stanu populacji 

gatunków i ich siedlisk. 

 

 

 

 

 

 

8 WSKAZANIA DO DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

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) 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Lasówka, obszar 1. Uchwała 

Rady Miejskiej Bystrzycy Nr XXXVII/303/2001 z 

dnia 18.10.2001 

Wyłączenie spod zabudowy letniskowej i usług obszaru działki ewidencyjnej 90/2 w obrębie Lasówka 

stanowiącej miejsce występowania modraszka nausitous Maculinea nausitous stanowiącego przedmiot 

ochrony obszaru Dzika Orlica PLH020061. 

Uchwała Nr XXVIII/183/05 z dnia 31 maja 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie 

Wyłączenie spod zabudowy mieszkaniowej obszaru działki nr 43 w obrębie Niemojów stanowiącej miejsce 

występowania siedlisk przyrodniczych: 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion), 6530 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (płaty bogate florystycznie) stanowiących przedmioty 

ochrony w obszarze Dzika Orlica PLH020061. 
Uchwała Nr VIII/58/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego we wsi Lasówka. 

Wyłączenie spod zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług turystyczno-hotelowych obszaru działek 

ewidencyjnych nr: 70/4, 70/7, 70/6, 70/8 w obrębie Lasówka stanowiących miejsce występowania modraszka 

nausitous Maculinea nausitous stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Dzika Orlica PLH020061. 
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9 PRZESŁANKI SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości obszaru. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do 

odpowiedniego zaplanowanie ochrony w obszarze w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze. Plan zadań 

ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

 

10 PROJEKT WERYFIKACJI SDF OBSZARU I JEGO GRANIC 

Proponuje się powiększenia obszaru ze względu na położenie terenów stanowiących miejsce występowania przedmiotów ochrony obszaru, 

poza jego aktualnymi granicami (m.in. siedlisko 91D0). Projekt zawiera także lokalne zmiany przebiegu granicy – uszczegółowienie, 

„dowiązanie” do przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 
 
 

L.p. Proponowany przebieg granicy na 
tle istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1 1. Proponuje się zmianę granic 

obszaru zgodnie z aktualną 

wiedzą o stanie siedlisk 

przyrodniczych, wraz ze 

zmianą powierzchni. W granice 

obszaru proponuje się 

włączenie działek 

ewidencyjnych nr 2560/259, 

2566/1, obr. Szczytna. 

2. 279/1, 284/2, 284/3, 286/7, 

286/8, 299/1, 299/2, 300, 301, 

302/2 oraz części działki 264/1 obr. 

1. Włączenie kompleksu torfowisk w północnej części obszaru ma zlikwidować niespójność między 

danymi w SDF i rzeczywistym występowaniem siedlisk przyrodniczych w obszarze: w 2008 roku 

przygotowano projekt aktualizacji SDF oraz zmiany granic obszaru, jednak ostatecznie w stosunku do 

siedliska przyrodniczego 91D0 dokonano tylko aktualizacji danych w SDF bez włączenia płatów 

siedliska do obszaru. 

 

2. Włączenie kompleksu torfowisk przejściowych (siedlisko 7140) w rejonie Lesicy w postaci enklawy. 
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Lesica 

2 Z granic obszaru proponuje się 

wyłączenie działek ewidencyjnych 

nr:  

18, 21, 37, 38/1, 42/1, obr. 

Niemojów 

70 obr. Rudawa 

Na działkach proponowanych do wyłączenia z obszaru nie znajdują się żadne płaty siedlisk 

przyrodniczych ani stanowiska gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze. 

  

 

 

   

1. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 3270 – 
Zalewane muliste brzegi rzek: 

Stopień reprezentatywności C 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania C 

Ocena ogólna C 

Pkt. 3.1. Siedlisko 3270 – 
Zalewane muliste brzegi rzek: 

Reprezentatywność D 

Zmiana wartości stopnia reprezentatywności siedliska w obszarze w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji w czasie prac terenowych 

2. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6230 
Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion – płaty 
bogate florystycznie: 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna A 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6230 
Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion – płaty 
bogate florystycznie: 

Stan zachowania B 

Ocena ogólna B 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w obszarze w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji stanu zachowania  siedliska w graniach obszaru  
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3. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6430 
Ziołorośla górskie  

(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Ocena ogólna B 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6430 
Ziołorośla górskie  

(Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Ocena ogólna A 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w obszarze w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji stanu zachowania siedliska w graniach obszaru  

 

4. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenetherion elatioris) 

Stopień reprezentatywności B 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania B 

Ocena ogólna B 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenetherion elatioris) 

Stopień reprezentatywności D  

Usunięcie wpisu dotyczącego siedliska 6510, ponieważ w trakcie prac nad 
planem okazało się, że nie występuje ono w obszarze. 

5. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6520  
Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 
(Polygono-Trisetion) 

Stopień reprezentatywności A 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna A 

Pkt. 3.1. Siedlisko 6520  
Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 
(Polygono-Trisetion) 

Stopień reprezentatywności B 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania B 

Ocena ogólna B 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w obszarze w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji reprezentatywności i stanu zachowania 

siedliska w graniach obszaru  
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6. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 7120  
Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 
naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

Stopień reprezentatywności A 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna A 

Pkt. 3.1. Siedlisko 7120  
Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 
naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

Stopień reprezentatywności D 

 

Zmiana wartości stopnia reprezentatywności siedliska w obszarze w wyniku 
weryfikacji  przeprowadzonej w czasie prac terenowych 

7. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 7140  
Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 
roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna A 

Pkt. 3.1. Siedlisko 7140  
Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 
roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

Stan zachowania B 

Ocena ogólna B 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w obszarze w wyniku 
przeprowadzonej stanu zachowania siedliska w graniach obszaru  

 

8. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 

8220  Ściany skalne i urwiska 
krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion 
van delii 

Stopień reprezentatywności A 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania A 

Pkt. 3.1. Siedlisko 

8220  Ściany skalne i urwiska 
krzemianowe ze zbiorowiskami 

z Androsacion van delii 

Stopień reprezentatywności D 

Zmiana wartości stopnia reprezentatywności siedliska w obszarze w wyniku 
weryfikacji  przeprowadzonej w czasie prac terenowych 
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Ocena ogólna A 
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9. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 

9180  Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fagenion) 

Stopień reprezentatywności A 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna B 

Pkt. 3.1. Siedlisko 

9180  Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fagenion) 

Stopień reprezentatywności D 

 

Zmiana wartości stopnia reprezentatywności siedliska w obszarze w wyniku 
weryfikacji  przeprowadzonej w czasie prac terenowych 

10. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 

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

Acerion pseudoplatani) 

Stopień reprezentatywności A 

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna B 

Pkt. 3.1. Siedlisko 

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

Acerion pseudoplatani) 

Stopień reprezentatywności D 

Zmiana wartości stopnia reprezentatywności siedliska w obszarze w wyniku 
weryfikacji  przeprowadzonej w czasie prac terenowych 

11. 

Pkt. 3.1. Siedlisko 91D0 Bory i 
lasy bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna C 

Pkt. 3.1. Siedlisko 91D0 Bory i 
lasy bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino 

Stopień reprezentatywności D 

Siedlisko nie występuje w obecnych granicach obszaru. 

12. Pkt. 3.1. Siedlisko 91E0 Łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe 

Pkt. 3.1. Siedlisko 91E0 Łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla siedliska w obszarze w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji stanu zachowania siedliska w graniach obszaru  
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i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, 

Alnenion 

Stan zachowania A 

Ocena ogólna A 

i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, 

Alnenion 

Stan zachowania B 

Ocena ogólna B 

13. 
Pkt. 3.1. % pokrycia przez 
poszczególne typy siedlisk 

Pkt. 3.1. zaktualizowano 
pokrycie [ha] przez 

poszczególne typy siedlisk 

W toku przeprowadzonej weryfikacji terenowej rozmieszczenia i zasięgu 
płatów siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w Obszarze zaktualizowano 

powierzchnię jakie zajmują poszczególne siedliska w granicach OZW.  

 

14. 

Pkt 3.2.f. 1060 Lycaena  

dispar 

Populacja C 

Stan zachowania A 

Izolacja C 

Ogólnie B 

Pkt 3.2.f. 1060 

Lycaena dis par 

Populacja D 

 

Zmiana wartości oceny populacji przedmiotu ochrony w obszarze w wyniku 
weryfikacji  przeprowadzonej w czasie prac terenowych 

15. 

Pkt 3.2.f. 

1061 Maculinea nausithous 

Populacja C 

Stan zachowania A 

Izolacja C 

Ogólnie B 

Pkt 3.2.f. 

1061 Maculinea nausithous 

Populacja B 

Stan zachowania B 

Izolacja C 

Ogólnie B 

Zmiana wartości oceny ogólnej dla przedmiotu ochrony w obszarze w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji oceny populacji oraz stanu zachowania 

przedmiotu ochrony w graniach obszaru  
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16. 

Pkt 3.2.f. 1059 Maculinea 
teleius Populacja C Stan 
zachowania A Izolacja C 
Ogólnie B 

bez zmian  

17. 

Pkt 3.2.f. 1037 Ophiogomphus 
cecilia Populacja C Stan 
zachowania A Izolacja C 
Ogólnie B 

bez zmian  

18. 
kt 3.2 1337 Castor fiber 
Populacja C, Stan zachowania 
A, Izolacja C, Ogólnie B 

Pkt 3.2 1337 Castor fiber 
Populacja D 

Zmiana wartości oceny populacji przedmiotu ochrony w obszarze w wyniku 
weryfikacji przeprowadzonej w czasie prac terenowych. 

19. 

Pkt. 6.1. 

Wpływy i działalność na 
terenie obszaru: 

KOD: 102, 141, 160, 161, 220, 
403, 501, 620, 701, 702, 954 

Pkt. 4.3. Oddziaływania 
negatywne: 

KOD: A03.03, B07, C01.03.01, 
D01.02, E01.03, H01, H01.08, 

J02.01, J03.02, J02.04.02, 
J02.05.05, K02.01, K03.04, 

K03.05, K04.01, K04.05 

Oddziaływania na przedmioty ochrony w obszarze zostały zweryfikowane w 
trakcie badań terenowych 
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11 ZESTAWIENIE UWAG I WNIOSKÓW 

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

 Moduł A   

1. Wskazanie o korektę informacji 

dotyczącej drugiego spotkania ZLW – 

przedmiotowe spotkanie odbyło się w 

siedzibie Nadleśnictwa Międzylesie, a 

nie jak podano w tekście dokumentacji 

w siedzibie Nadleśnictwa Bystrzyca 

Kłodzka. 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Skorygowano 

2. Uwaga dotycząca korekty danych 

adresowych Nadleśnictwa Bystrzyca 

Kłodzka ze względu z zmianę 

dotychczasowej siedziby na 

następującą: ul. Międzyleśna 3, 57- 500 

Bystrzyca Kłodzka 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Skorygowano dane adresowe 

3. Uwaga dotycząca tab. 2.3 wnosząca, 

że w granicach obszaru Natura 2000 

Dzika Orlica PLH020061 znajdują się 

także grunty rolne (w tym łąki i 

pastwiska) będące własnością Skarbu 

Państwa 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Skorygowano 

4. Wskazanie do uzupełnienia tabeli 1.7 – 

podanie, iż w zakresie obowiązków 

Nadleśniczych jest także samodzielne 

Klub Przyrodników Skorygowano zgodnie z uwagą treść tabeli 1.6 – kolumna Zakres 

odpowiedzialności. Jest to odpowiednie miejsce w szablonie 

dokumentacji Planu do wprowadzenia tego rodzaju informacji.  
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wykonywanie zadań z zakresu ochrony 

przyrody w obszarze Natura 2000.  

5. Wskazanie do uzupełnienia tabeli 1.7 – 

uzupełnienie zakresu odpowiedzialności 

Urzędu Marszałkowskiego o 

prowadzenie polityki w zakresie ochrony 

krajobrazu, tworzenie parków 

krajobrazowych, obszarów chronionego 

krajobrazu i gospodarowanie nimi.  

Klub Przyrodników Skorygowano zgodnie z uwagą treść tabeli 1.6 – kolumna Zakres 

odpowiedzialności. Jest to odpowiednie miejsce w szablonie 

dokumentacji Planu do wprowadzenia tego rodzaju informacji. 

6. Nie wyróżnienie na liście przedmiotów 

ochrony obszaru siedliska 3240 

wykazanego w obszarze w materiałach 

Klubu Przyrodników.  

Klub Przyrodników Autor części opracowania dla siedlisk przyrodniczych  materiałach Klubu 

Przyrodników z 2008 r. jak i aktualnie opracowywanym projekcie Planu 

jest ten sam.  

 

Ekspert uznał, iż wszystkie płaty siedliska 3240 powinny zostać 

przeklasyfikowane do typu 3220 i w stosunku do  materiałów z 2008 r. 

odznaleziono kilka dodatkowych płatów.  

Powyższa interpretacja wskazująca na zmianę klasyfikacji siedliska 

3220 na 3240 została ustalona z innymi autorami opracowań 

siedliskowych w PZO w celu ujednolicenia interpretacji tego rodzaju 

zbiorowisk w kilku obszarach Natura 2000 w Sudetach.  

 

7.  Klub Przyrodników Siedlisko 8220 zostało odnalezione w pracach nad planem (informacje o 

jego występowaniu na terenie obszaru znajdują się poszczególnych 

częściach projektu Planu), jednakże z powodu niewielkiej powierzchni i 

nieistotności wystąpień dla zachowania zasobów siedliska w skali 

regionu NIE ZOSTAŁO uznane za przedmiot ochrony – kategoria D. 

 Moduł B   
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1. 

Niewłaściwe określenie celów działań 

ochronnych dla siedlisk przyrodniczych: 

6230, 91E0, 6520, 7140, 6430 ze 

względu na określenie jedynie 

konieczności utrzymania obecnego 

stanu przy ocenie stanu ochrony w kat. 

U1. 

Klub Przyrodników 

Poszczególne płaty wymienionych typów siedlisk przyrodniczych 

znajdują się w zróżnicowanym stanie zachowania od U2 do FV.  

Na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej umieszczono błędną 

informację o znajdowaniu się siedlisk w stanie ochrony U1.  

 

Dla siedliska 6230 poszczególne płaty znajdują się w stanie ochrony 

ocenionym w kategoriach U1-FV. Dla siedliska określono cel ogólny 

Utrzymanie co najmniej 80% obecnej powierzchni siedliska w 

niepogorszonym stanie. Uznano, iż poszczególne płaty tworzą 

naturalną mozaikę wydzieleń siedlisk znajdujących się w 

zróżnicowanym stanie ochrony jednak ogólnie „dobrym”, a działania 

ochronne przewidziane dla siedliska zapewniać będą właściwy stan 

ochrony siedliska na poziomie obszaru w perspektywie 

obowiązywania PZO.  

 

Stan ochrony siedliska 6430 jest zróżnicowany w kat. U1-FV. Ze 

względu na specyfikę siedliska i naturalną dynamikę cel działań 

ochronnych określono jako Utrzymanie co najmniej 80% obecnej 

powierzchni siedliska w obszarze w niepogorszonym stanie co będzie 

oznaczało zachowanie siedliska na poziomie obszaru we właściwym 

stanie ochrony.  

 

Stan ochrony siedliska 6520 jest zróżnicowany, większość płatów 

siedliska oceniono w kategoriach FV-U1, pojedyncze płaty w kat. U2.  

Dla płatów z oceną U1-FV określono cel Utrzymanie co najmniej 80% 

obecnej powierzchni siedliska w niepogorszonym stanie.  Dla płatów 

w kat. U1-U2 Poprawa parametrów struktury i funkcji siedliska 

poprzez przywrócenie trwałego użytkowania rolniczego (koszenie, 
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wypas)na co najmniej 60% powierzchni płatów. 

 

Stan ochrony siedliska 7140 jest zróżnicowany od U2 do FV. Dla 

płatów ocenionych w kategoriach U1-U2 określono cel Poprawa 

struktury siedliska poprzez poprawę warunków wodnych. Utrzymanie 

co najmniej 80% powierzchni siedliska w stanie ochrony U1. 

 Dla płatów w kat. FV cel stanowi Utrzymanie co najmniej 80% 

obecnej powierzchni siedliska w niepogorszonym stanie (przy czym 

90% powierzchni wszystkich płatów powyżej 1 ha). 

 

Płaty siedliska 91E0 znajdują się w stanie ochrony ocenionym w kat. 

U1-U2. Dla płatów siedliska, których stan ochrony wynika z niskiej 

oceny parametrów struktury i funkcji (np. ze względu na niską ocenę 

parametru martwe drewno) wprowadzony zostanie cel Poprawa 

struktury i funkcji siedliska poprzez utrzymanie naturalnego reżimu 

hydrologicznego rzeki i ochronę bierną (dot. co najmniej 70% pow. 

siedliska. 

Dla wybranych płatów określono dodatkowy cel szczegółowy 

Poprawa wartości wskaźnika oceny stanu ochrony obce gatunki 

inwazyjne.  

 

2. 

Konieczność szczegółowego wskazania 

parametrów struktury siedlisk modraszka 

nausitousa Phengaris nausitous, które 

powinny zostać osiągnięte w trakcie 

realizacji PZO 

Klub Przyrodników 

Skorygowano cel działań ochronnych dla gatunku.  

Wprowadzono zapis Poprawa parametru struktury siedliska 

„Dostępność roślin żywicielskich” do poziomu co najmniej U1 w płatach, 

gdzie parametr ten oceniono w kat. U2, w tym utrzymanie stanu 

parametru dla płatów ocenionych w kat. U1, FV. 
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3. 

Wniosek dotyczący wyłączenia siedliska 

91E0 z jakiejkolwiek gospodarki leśnej.  
Klub Przyrodników 

Wniosek częściowo uwzględniony. Założono, iż siedlisko nie powinno 

być użytkowane na ok. 70% swej powierzchni w obszarze. Dla 

większości płatów w dokumentacji planu przedstawiono działanie 

polegające na „pozostawieniu płatów bez zabiegów hodowlanych za 

wyjątkiem usuwania jawora i jesiona w przypadku patogennego 

zamierania, nie usuwanie martwego leżącego i stojącego drewna, zakaz 

sadzenia gatunków obcych dla siedliska: świerka, olszy czarnej”.  

4. 

Uwaga dotycząca zbyt nisko 

postawionego celu środowiskowego dla 

głowacza białopłetwego (III klasa 

czystości) podczas gdy celem 

ogólnośrodowiskowym wynikającym z 

Ramowej Dyrektywy Wodnej jest 

osiągnięcie II klasy do 2015 r.   

Klub Przyrodników 

W projekcie Planu nie wskazano celu dla głowacza białopłetwego 

związanego z osiągnięciem III klasy czystości rzeki. Osiągnięcie 

dobrego stanu chemicznego wód w obrębie Dzikiej Orlicy stanowi 

wymóg RDW niezależny od PZO. W planie nie ujęto ostrzejszego 

celu w tym zakresie ze względu na głowacza białopłetwego.  

W związku z wymogami RDW Dzika Orlica na odcinku pokrywającym 

się z obszarem musi osiągnąć także co najmniej dobry stan 

ekologiczny. Są to parametry wystarczające dla zapewnienia 

właściwego stanu ochrony głowacza białopłetwego.  

5. W siedliskach torfowiskowych oraz borów 

bagiennych należy zasypać rowy 

odwadniające.  

Klub Przyrodników W projekcie PZO zaplanowano odpowiednie działania w tym zakresie.  

6. 

Celem dla głowacza białopłetwego 

powinno być przywrócenie ciągłości 

rzeki.  

Klub Przyrodników Zachowanie ciągłości rzeki dla głowacza białopłetwego nie jest 

czynnikiem kluczowym do zapewnienia właściwego stanu ochrony. 

Gatunek ten nie prowadzi sezonowych, czy też rozrodczych lokalnych 

wędrówek między poszczególnymi odcinkami rzeki. 

Aktualnie Dzika Orlica Rzeka pozostaje w stanie naturalnym i ma dno 

tworzone przez kamienie i żwir. W górze skaliste, ale naturalnie 

skaliste. Prąd rzeki jest zbyt niski by mógł być koryto twórczy,  nie 
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powoduje on także gromadzenia drobnoziarnistych sedymentów 

ponad progami, ani nie powoduje braku żwiru i kamieni poniżej (brak 

dużej ilości żwiru, czyli substratu o średnicy mniejszej niż ok. 5 cm i 

większej niż 2 mm, jest naturalny - mała zlewnia, skaliste podłoże, 

brak warunków do dostawy drobnoziarnistego materiału w dużej 

ilości).  

7. 

Konieczność ustalenia wspólnych ze 

stroną czeską działań dotyczących 

ograniczenia negatywnego wpływu 

zbiornika zaporowego Pastvina na 

populację głowacza białopłetwego.  

Klub Przyrodników 

Proponowane działania wydają się nieuzasadnione. W istniejącym 
zbiorniku zaporowym obecność drapieżników jest istotna ze względu 
na ograniczenie ekspansji mniej korzystnych dla zbiornika ryb 
karpiowatych.  

Należy zobowiązać polskiego użytkownika rybackiego do 
bezwzględnego eliminowania węgorza, miętusa, okonia i szczupaka, co 
zostało w dokumentacji planu uwzględnione. Jest to realne do 
wykonania działanie służące ochronie gatunku.  

8. Korekta zapisu dot. potencjalnego 

zagrożenia E01.03 dla siedliska 6230 ID 

7 –  Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

nie planuje wszczynać procedury 

wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, 

jednocześnie nie są to grunty 

przeznaczone do sprzedaży z tego 

względu zagrożenie nawet potencjalne 

nie może wystąpić 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Skorygowano 

9. Korekta zapisu dot. potencjalnego 

zagrożenia A06 dla siedliska 6520 ID 12  

– zapisy umowy dzierżawnej pomiędzy 

nadleśnictwem a kołem łowieckim jasno 

wskazują na brak możliwości zmiany 

użytkowania przedmiotowego gruntu, z 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Skorygowano 
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tego względu nie ma możliwości 

zaorania powyższego terenu, 

dzierżawca został także poinformowany 

osobnym załącznikiem do umowy 

dzierżawnej o występowaniu na 

przedmiotowym terenie siedliska 

przyrodniczego i dopuszczalnych 

sposobach gospodarowania na tym 

siedlisku. 

10. Korekta zapisu dot. potencjalnego 

zagrożenia E01.03 dla siedliska 6520 ID 

14 – jest to grunt rolny, który jest 

przeznaczony przez nadleśnictwo pod 

gospodarkę rolną, umowy dzierżawne 

zawarte na powyższe grunty gwarantują 

zachowanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania, jednocześnie nie są to 

grunty przeznaczone do sprzedaży.  

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Skorygowano 

11. Wskazanie do skorygowania Siedlisko 

6430 Ze względu na brak 

przyporządkowanych działań 

ochronnych do poszczególnych 

stanowisk siedliska (tabela 6), nie ma 

możliwości przeprowadzenia analizy 

zagrożeń w odniesieniu do 

poszczególnych stanowisk ze względu 

na brak informacji lokalizacji 

poszczególnych stanowisk. Powyższe 

rozbieżności proszę skorygować. 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Skorygowano 
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12. Wykreślenie z listy zagrożeń 

potencjalnych zagrożenia K04.02  dla 

siedliska 91E0 ID 20 – według opisu 

taksacyjnego na przedmiotowym 

wydzieleniu nie występuje zarówno 

jesion jak i jawor. 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Utrzymano, zapis na podstawie wizji terenowej 

 Moduł C   

1. Uwaga dotycząca ujednolicenia 

projektu Dokumentacji Planu Zadań 

Ochronnych, w szczególności 

prawidłowego przyporządkowania 

zagrożeń do siedlisk oraz korekty 

numeracji stanowisk poszczególnych 

siedlisk 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Skorygowano 

2. Uwaga dotycząca weryfikacji zasięgów 

poszczególnych płatów siedlisk 

znajdujących się w zasięgu gruntów 

będących w zarządzie Lasów 

Państwowych, z wykorzystaniem 

danych geometrycznych pochodzących 

z Leśnej Mapy Numerycznej 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Skorygowano 

3. Modyfikacja opisów w kolumnie 

„Miejsce realizacji” w zakresie siedlisk 

znajdujących się na terenach będących 

w zarządzie Lasów Państwowych – 

zmiana obecnych opisów dot. lokalizacji 

poszczególnych płatów siedlisk 

przyrodniczych, które pochodzą z 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Skorygowano 
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danych z Ewidencji Gruntów Budynków 

na dane pochodzące z obowiązujących 

Planów Urządzenia Lasu 

4. Uwaga dotycząca modyfikacji zapisów 

dla siedlisk 6230 i 6520  

– w kolumnie dotyczącej terminu 

wykonania zmiana zapisu na „od 2015”  

– w kolumnie „Szacunkowe koszty” 

zmiana zapisu na „niemożliwy do 

określenia na etapie sporządzania 

projektu PZO” 

– w kolumnie „Podmiot odpowiedzialny 

za wykonanie” zmiana zapisu na 

„Właściciele lub posiadacze obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 

tytułu dochodowości, a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa zarządca nieruchomości w 

związku z wykonywaniem obowiązków z 

zakresu ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów prawa albo w 

przypadku braku tych przepisów, na 

podstawie porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania podjętego w 

związku z korzystaniem z programów 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Dokumentacja wypełniona zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 
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wsparcia z tytułu dochodowości” 

5. Uwaga dotycząca podziału na dwie 

części zadania ochronnego B2 dla 

siedliska 6430  

– w pierwszej części proponuję zawrzeć 

zapisy dot. „Zachowania 

dotychczasowego naturalnego reżimu 

wodnego, utrzymanie naturalności 

koryta rzeki i potoków, oraz klasy 

czystości wód Dzikiej Orlicy, Czarnego 

Potoku i Tartacznego Potoku”, za które 

są odpowiedzialne jednostki 

administracji odpowiedzialne za 

gospodarkę wodną oraz gospodarkę 

komunalną.  

– w drugiej części proponuję uściślić 

zapis dot. „utrzymania 

dotychczasowego braku użytkowania 

większości płatów” 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Zachowano dotychczasowy zapis 

6. Ponowne przeanalizowanie zasadności 

wyznaczenia siedliska 91E0 oraz 

realizowania działań dla modraszka 

nausitous Phengaris nausithous w 

granicach wydzielenia 149A-j   

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka  

7. Uwaga dotycząca modyfikacji zapisów 

działania ochronnego A4 dla siedliska 

91E0 z następującego zakresu prac 

„Ręczne wyrywanie okazów niecierpka 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka  
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gruczołowatego Impatiens glandulifera, 

usuwanie okazów barszczu 

Mantegazziego Heracleum 

mantegazzianum za pomocą mazaków 

herbicydowych, w płatach oraz wzdłuż 

brzegu rzeki na długości po 100 m 

powyżej i poniżej granic płatu. 

Usuwanie barszczu Mantegazziego 

prawdopodobnie będzie 

skuteczniejsze.” na poniższy zakres 

„Usuwanie osobników barszczu 

Mantegazziego Heracleum 

mantegazzianum za pomocą mazaków 

herbicydowych. 

Zmianę zapisów w odniesieniu do 

zapisów umieszczonych w kolumnach 

„termin wykonania”, „szacunkowy koszt” 

według schematu przedstawionego przy 

siedliskach 6230 i 6520. 

8. Modyfikacja zakresu prac zadania B6 

na zapis „Brak wskazań gospodarczych 

w wydzieleniach leśnych i nieleśnych z 

siedliskiem, z wyjątkiem sytuacji 

koniecznych zabiegów sanitarnych lub 

konieczności usuwania drzew 

zagrażających bezpieczeństwu na 

drogach publicznych. W odniesieniu do 

zapisów umieszczonych w kolumnach 

„termin wykonania”, „szacunkowy 

koszt”, proponuję zmianę zapisów 

według schematu przedstawionego przy 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 
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siedliskach 6230 i 6520. W odniesieniu 

do podmiotów odpowiedzialnych 

proponuję wyszczególnić działania z 

podziałem na poszczególne 

nadleśnictwa na terenie których 

występuje siedlisko, zamiast obecnej 

zbiorczej, informacji gdzie wymieniono 

wszystkie podmioty odpowiedzialne bez 

przyporządkowania do konkretnych 

płatów siedliska. Zapisy dotyczące 

„utrzymania naturalności reżimu 

wodnego (zalewy) przez brak regulacji 

rzeki” proponuję przepisać do osobnego 

działania ochronnego, za które będą 

odpowiedzialne jednostki administracji 

odpowiedzialne za gospodarkę wodną 

9. Nieuzasadnione wprowadzenie zapisów 

dotyczących działań ochronnych dla 

siedliska 91DO ze względu na ich 

położenie poza granicami obszaru 

Natura 2000 Dzika Orlica. 

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 

Siedlisko stanowi przedmiot ochrony obszaru, działania są konieczne 

dla wypełnienia obowiązku zapewnienia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony, zaproponowano odpowiednią korektę granic. 

10. Dogłębniejsza analiza problemu 

urbanizacji oraz odpowiednich działań 

blokujących negatywne jej 

oddziaływanie, zwłaszcza w Lasówce, 

gdzie jest to duże zagrożenie dla łąk i 

torfowisk. 

Klub Przyrodników 

Dokumentacja planu zostanie uzupełniona o szczegółową analizę 

Uchwały Nr LIII/476/10 z dnia 26 lutego 2010 r.  w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka oraz projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Bystrzyca Kłodzka.   

11. Uzupełnienie opisu o określenie 

Jednolitych Części Wód jakie występują 

w obszarze oraz zapisy z planu 

Klub Przyrodników 

Obszar położony jest w granicach JCWP Dzika Orlica od źródła do 

Czerwonego Strumienia RW50049617, która została sklasyfikowana 

jako naturalna część wód.  
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gospodarowania wodami jakie się do 

nich odnoszą. 

Dzika Orlica położona jest w dorzeczu Łaby, dla którego ustanowiono 

Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Łaby (M.P. 2011 nr 52, poz. 

561). Dla JCWP przewidziano derogacje względem osiągnięcia celów 

środowiskowych „z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji 

inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, 

służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, 

niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów 

środowiskowych”. W toku prac nad projektem Planu i prac ZLW nie 

zidentyfikowano planów inwestycyjnych w tym zakresie.  

 

Dla regionu wodnego Orlicy na terenie którego położony jest obszar nie 

planuje się opracowania do 2015 r. warunków korzystania z wód zlewni.  

12. 

Podanie dokładniejszej informacji dot. 

współpracy z instytucjami Republiki 

Czeskiej odpowiedzialnymi za drugą 

część rzeki, obszar Natura 2000 

CZ0523267 Zaorlicko 

Klub Przyrodników 

Członkowie Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa Chráněné 

krajinné oblasti Orlické Hory a Krajské Středisko Hradec Králové oraz 

przedstawiciel Povodi Labe uczestniczyli w spotkaniach ZLW. 

Prowadzono robocze ustalenia z p. Alzbeta Cejkovą z AOP w trakcie 

opracowywania przez czeską stronę planu zarządzania obszarem 

Zaorlicko CZ0523267. Wskazówki dla gospodarowania rzeką w 

"czeskim" planie są ogólne, polegające przede wszystkim na 

nieingerowaniu w strukturę koryta rzeki, zachowaniu naturalnego 

reżimu hydrologicznego, itd. W planie zawarte są ogólne wytyczne 

bez wskazania terminów i kosztów ich realizacji.  

Przedstawiciele AOP po analizie projektu Planu dla obszaru Dzika 

Orlica PLH020061 wyrazili pogląd, iż oba plany są ze sobą spójne i 

nie wymagają wzajemnego dostosowywania. 

Na maj br. planowane jest spotkanie obu stron w celu przedyskutowania 

zapisów obu planów. 

13. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu (RZGW) poinformował, 

że w ww. obwodzie rybackim 

RZGW 

Uwagę uwzględniono. Ponadto zgodnie z sugestiami dotyczącymi 
działań mających na celu udrażnianie rzeki, wzięto pod uwagę i 
zmieniono odpowiednie zapisy działania wskazującego, aby istniejące 
progi przebudowywać na bystrza lub wykonywać przepławki dla ryb 
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uprawnionym do rybactwa jest właśnie 

PZW Okręg w Wałbrzych oraz wskazał 

aby ograniczyć podmioty 

odpowiedzialne za to działanie do 

RDOŚ i użytkownika rybackiego (dot. 

działań dla minoga i głowacza). 

(zamiast likwidacji progów) – uwzględniając ograniczenia finansowe tej 
instytucji. 

14 

Uwaga dotycząca prawidłowego 
wskazywania lokalizacji przedmiotów 
ochrony (w szczególności siedlisk 
leśnych i łąkowych), do których 
kierowane są działania  

RDLP Uwzględniona. 

15 

Wniesiono także uwagę, aby 
zastosować zasadę nie kierowania 
zadań wykraczających poza gospodarkę 
leśną do jednostek LP, tylko w 
pierwszym rzędzie do organu 
nadzorującego obszar. 

RDLP  Uwaga uwzględniona, tam gdzie jest to zasadne. 

16 
Należy usunąć działkę nr 37 obręb 
Poniatów z listy lokalizacji występowania 
modraszka nausitousa. 

Nadleśnictwo Międzylesie Uwaga została uwzględniona. 

17 

Uwaga dotycząca zmiany zapisu 
działania ochronnego w stosunku do 
siedliska 91E0* – łęgi olszowe, poprzez 
dodanie zapisu o stopniowej 
przebudowie drzewostanów z podaniem 
docelowego składu gatunkowego.  

Nadleśnictwo Międzylesie 

Uwagę odrzucono uznając, że ze względów przyrodniczych bardziej 
wskazane będzie pozostawienie wydzielenia bez wskazań 
gospodarczych. Ponadto zgodnie z sugestią ww. Nadleśnictwa 
zrezygnowano z zapisów dotyczących ręcznego wyrywania okazów 
niecierpka gruczołowatego (z powodu nieskuteczności tych działań), 
natomiast w stosunku do zwalczania barszczu Mantegazziego dodano 
zapis dotyczący dostosowania używanych środków chemicznych do 
standardów FSC. 

18 
Uwagi dotyczące podania złej lokalizacji 
siedlisk 7140, 6250 i 91E0 

Nadleśnictwo Zdroje 

Uwzględniono uwagi w stosunku do złej lokalizacji stanowisk siedlisk 
przyrodniczych o kodach 7140, 6520 , a także stanowiska modraszka 
nausitousa (6179) w obrębie podanych przez Nadleśnictwo 
wydzieleniach leśnych. Na warstwach mapowych pozostawiony jednak 
będzie dalej – wbrew sugestii Nadleśnictwa – płat siedliska 91D0, 
zlokalizowany poza obecnymi granicami obszaru, ponieważ według 
ekspertów jest to cenny przyrodniczo teren proponowany do włączenia 
w granice obszaru. 
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19 

Należy ponownie przeanalizowano 
zasadność zmiany reprezentatywności 
lub usunięcia z listy przedmiotów 
ochrony obszaru wybranych siedlisk 
przyrodniczych/ gatunków  

GDOŚ 

Po ponownej analizie postanowiono: - usunąć z listy przedmiotów 
ochrony siedliska: 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p., 6510 Niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) oraz 7120 
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i 
stymulowanej regeneracji (zamiast przesuwać je do kategorii D), 
bowiem siedliska te nie występują obecnie w granicach obszaru 
(szczegółowe uzasadnienie powyżej), - pozostawić z dotychczasową 
oceną gatunek 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (ze 
wskazaniami do uzupełnienia stanu wiedzy), utrzymać obniżenie oceny 
reprezentatywności populacji gatunku 1060 Czerwończyk nieparek 
Lycaena dispar do oceny D (poprawiono dotychczasowe zapisy w 
dokumentacji planu). 

20 

Uwaga dotycząca rozszerzenia zapisów 
dotyczących podmiotów 
odpowiedzialnych za działania 
obligatoryjne dla siedlisk łąkowych i 
siedlisk gatunków motyli. 

GDOŚ 
Nie uwzględniono uwagi pozostawiając zapisy w formie zgodnej z 
wytycznymi przyjętymi w projekcie dotyczącymi podmiotów 
odpowiedzialnych za wykonanie działań obligatoryjnych.  

21 
Uwaga do zapisu działania ochronnego 
dla siedliska 7140 Torfowiska 
przejściowe i trzęsawiska. 

GDOŚ 

Pozostawiono dotychczasowy zapis działania ochronnego dla siedliska 
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, który dopuszcza 
ekstensywne użytkowanie kośne oraz wypas na płatach tych siedlisk, 
pomimo uwagi GDOŚ iż siedlisko to jest prawie zupełnie nie 
produktywne z punktu widzenia gospodarczego. Zapis działania jedynie 
dopuszcza użytkowanie (ze względu na to że płaty tego siedliska 
położone są często w obrębie innych siedlisk łąkowych), a nie nakazuje 
jego wykonanie. Wskazane warunki użytkowania winny zapewnić 
zachowanie stanu ochrony tego siedliska. 

22 

Uwaga dotycząca działań dla 1096 
minoga strumieniowego oraz 1163 
głowacza białopłetwego, aby dodać że 
zapisy powinny być wprowadzone do 
nowego operatu rybackiego 

GDOŚ 

Uwagę uwzględniono. Pozostawiono natomiast wskazanie odłowów 
niepożądanych gatunków ryb, które są wprawdzie gatunkami 
rodzimymi, ale z uwagi na fakt, że są one gatunkami drapieżnymi mogą 
stanowić konkurencję i zagrożenie dla ww. organizmów wodnych. 
Zmodyfikowano zapis działania dotyczący progów na rzece. 

23 

Nieścisłości i różnice pomiędzy PZO a 
projektem zarządzenia. Nieuzasadnione 
usunięcie z listy przedmiotów ochrony 
Obszaru 3 gatunków owadów: 
modraszka telejusa, czerwończyka 
nieparka i trzepli zielonej. 

Osoba prywatna 

Odnosząc się do uwag stwierdzić należy, że zauważone przez niego 
różnice i nieścisłości pomiędzy dokumentacją a projektem Zarządzenia, 
będą zostaną wprowadzone podczas ostatecznej aktualizacji tego 
dokumentu i dostosowania jego treści do Zarządzenia. Ze 
wskazywanych 3 gatunków owadów ostatecznie tylko 1 gatunek – 
czerwończyk nieparek został zaproponowany do zmiany oceny 
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reprezentatywności na ocenę D, natomiast modraszek telejus i trzepla 
zielona pozostają przedmiotami ochrony, jednak w stosunku do nich 
przeprowadzone zostaną uzupełniające badania mające na celu 
wyszukanie nowych stanowisk. Zgodnie ze uwagami dopisano 
dodatkowe zagrożenia potencjalne dla populacji i siedlisk modraszka 
nausitousa, nie doprecyzowywano natomiast zapisów działań 
ochronnych dotyczących prowadzenia gospodarki kośnej na 
motylowych łąkach, bowiem pozostawiono je w formie zgodnej z 
wytycznymi przyjętymi w projekcie dotyczącymi zapisów do PROW. 
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