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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Góry Bardzkie 

Kod obszaru PLH020062 

Opis granic obszaru Pliki shp – załącznik 1 

SDF Standardowy Formularz Danych –załącznik 2 

Położenie woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko, pow. Ząbkowice Śl., gm. Bardo, gm. Stoszowice  

Powierzchnia obszaru (w ha) 3 379,7 + 0,80 (dodane wydzielenie leśne) 

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

Specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Bardzkie (kod obszaru PLH020062) został zakwalifikowany jako 

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

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

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

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
7.05.2012 

Termin zatwierdzenia Planu 29.09.2014 

Koordynator Planu Zdzisław Cichocki, bm@ios.edu.pl, +48713281535, +48513151581 

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

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (71)3406807 sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

 

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

Lp. 

Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa, pokrywającej/go 

się z obszarem, która/e może 

powodować wyłączenie części 

terenu ze sporządzania Planu 

Dokument  

planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia  

części terenu  

ze sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa pokrywająca się 

z obszarem [ha] 

1.  Rezerwat przyrody Cisowa Góra  
Brak planu ochrony 

rezerwatu przyrody. 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie 

przyrody. 

18,6 ha 

2.  Rezerwat przyrody Cisy  
Brak planu ochrony 

rezerwatu przyrody. 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie 

przyrody. 

20,9 ha 

 

Teren objęty PZO: 100 % o powierzchni 3 379,7 ha.  

Granica terenu objętego Planem – plik shp – załącznik 3.  

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

 

Mapa obszaru Natura 2000 – załącznik 4. 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

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

właściwy stan przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000, uniknięcie pogorszenia stanu tych przedmiotów ochrony, zarówno antropogenicznego, jak i 

wynikającego z zaniechania właściwej ochrony oraz zachowanie lub odtworzenie ich właściwego stanu, który to obowiązek wynika z art. 6(1) i 6(2) 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 206 z 22.7.1992 z 

późn. zm., zwanej dalej Dyrektywą Siedliskową.). Głównym celem opracowania PZO jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów 

ochrony, zgodnie z postanowieniami dyrektywy siedliskowej i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 627 ze 

zm., zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody). 
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Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Bardzkie PLH 020062, zwany dalej Obszarem, będący przedmiotem sporządzanego PZO, położony jest 

w zasięgu powiatów: kłodzki (gmina Kłodzko), Ząbkowicki (gmina Bardo i gmina Stoszowice)  

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

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

lasy liściaste ,27% - lasy mieszane i 2% lasy iglaste. Cały Obszar stanowi ostoję siedliskową o randze europejskiej. Przedmiotem ochrony w obszarze 

objętym PZO stwierdzono występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (z czego 10 stanowi 

przedmioty ochrony obszaru) oraz 3 gatunków zwierząt, wymienione w Załączniku II tej Dyrektywy ( z czego 1 stanowi przedmiot ochrony). 

 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE WG SDF: 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

6190 Murawy naskalne z kostrzewą bladą (Asplenio septentrionalis-Festucion pallentis) na podłożach bezwapiennych 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków  

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

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii  

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

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

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

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

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)  

91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

 

SSAKI: 

1324 Nocek duży Myotis myotis  

 

Obowiązek sporządzenia projektu PZO dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Projekt ten sporządza sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 2000. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody sprawującym nadzór nad Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk 

Natura 2000 Góry Bardzkie PLH020062 jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zaś zgodnie z art. 32 ust. 3.ww ustawy funkcjonowanie tego 

obszaru koordynuje również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

Tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań ochronnych określają oprócz ustawy o ochronie przyrody:  

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

U. 2010 nr 34 poz. 186 z późn. zm.), 
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- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 

Dokumentacja projektu PZO zestawiana będzie etapowo w formie elektronicznej. W ramach zadania pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 5.3, 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępnia Platformę Informacyjno-Komunikacyjną (PIK) (http://pzo.gdos.gov.pl/). Za pomocą tego publicznie 

dostępnego systemu teleinformatycznego jest możliwe zapoznawanie się z kolejnymi etapami prac nad projektem planu zadań ochronnych i 

zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu.  

W procesie sporządzania planu zadań ochronnych niezwykle istotna jest rola Zespołu Lokalnej Współpracy tworzonego przy współudziale osób i 

podmiotów prowadzących działalność w obszarze. Oprócz komunikacji internetowej założono organizację cyklu 3 warsztatów - spotkań dyskusyjnych dla 

omówienie zapisów powstającego projektu planu oraz wypracowania wspólna wizja ochrony obszaru.  

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

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

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

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

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

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

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

Zapisy planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:  

- organy administracji leśnej;  

- organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej;  

- właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód, a także właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 Góry Bardzkie PLH020062; 

- przedsiębiorców prowadzących działalność oraz zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na ww. obszarze Natura 2000.  

Ustanowiony na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 skutkuje określonymi 

ograniczeniami w zagospodarowaniu i gospodarowaniu w miejscach występowania obiektów stanowiących cel i przedmiot ochrony danego obszaru 

(siedliska przyrodnicze oraz gatunki i ich siedliska). Formy zagospodarowania takich terenów nie mogą być sprzeczne z zasadami oraz działaniami 

ochronnymi określonymi w planie. 

http://pzo.gdos.gov.pl/
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozrodc

za 

Pop. 

Przemie

szczają-

ca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. / 

wzgl. 

powierz. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3260 

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

 0,05    

 

B C B B 

Nie stwierdzono 

występowania tego 

typu siedliska. Wy-

soka ocena w SDF 

dotyczy zapewne 

koryta Nysy Kłodz-

kiej znajdującego 

się poza granicami 

rozpatrywanego 

obszaru Natura 

2000. Proponuje się 

obniżenie oceny 

stopnia reprezenta-

tywności do "D". 

S2 6190 
Murawy 

pannońskie  

(Stipo-

Festucetalia 

pallentis)  

0,00    

 

B B B B 

Siedlisko dodane do 

SDF w 2012 r. - 

aktualizacja wyni-

kająca z badań 

przeprowadzonych  

na zlecenie GDOŚ. 

Siedlisko nie zwe-

ryfikowane w tere-

nie 

S3 6210 
Murawy 

kserotermiczne  

(Festuco-

Brometea i 

ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionali

s 

Festucion 

pallentis)  

0,00    

 

D    

Nie stanowi przed-

miotu ochrony. 

Siedlisko nie wery-

fikowane w terenie. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozrodc

za 

Pop. 

Przemie

szczają-

ca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. / 

wzgl. 

powierz. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S4 6410 
Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 
(Molinion) 0,00    

 

D    

Nie stanowi  

przedmiotu ochro-

ny. Siedlisko nie 

weryfikowane w 

terenie. 

S5 6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 
0,93    

 

B C C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 

S6 8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Androsacion 

vandelii 
0,00    

 

B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 

S7 9110 Kwaśne buczyny 
(Luzulo – 

Fagetum) 
12,60    

 

B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 

S8 9130 Żyzne buczyny 

(Denatrio 

glandulosae – 

Fagenion, 

Galio odorati 

– Fagenion) 

16,63    

 

B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 

S9 9170 

Grąd środkowo-

europejski i 

subkontynentalny 

(Galio – 

Carpinetum 

Tilio- 

Carpinetum) 

0,52    

 

C B C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 

S10 
9180

* 

Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe 

na stokach i 

zboczach 

(Tilio 

plathyphyllis – 

Acerion 

pseudoplatani) 

1,40    

 

B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 

S11 9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae)  
11,78    

 

B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozrodc

za 

Pop. 

Przemie

szczają-

ca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. / 

wzgl. 

powierz. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

S12 91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe  

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

0,08    

 

D    

Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze. 

Siedlisko 

weryfikowane w 

terenie . 

S13 91I0* 
Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti 

petraeae) 
0,34    

 

B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem. 

Z1 1324 Nocek duży Myotis myotis  30-50 

os. 
  

30-50 

os 

C B C B Gatunek 

stwierdzony w 

Obszarze, głównie 

w leśnych 

żerowiskach, w 

okolicach 

Mikołajowa i Barda 

Śląskiego. 

Nieliczne 

zgrupowanie tego 

gatunku znajduje 

się na strychu 

kościoła w 

Laskówce. Kilka 

kolonii rozrodczych 

nocka dużego 

zlokalizowano przy 

granicy obszaru, w 

Bardzie Śląskim i w 

Nowej Wsi 

Kłodzkiej. Osobniki 

z tych kolonii 

prawdopodobnie 

żerują w lasach 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozrodc

za 

Pop. 

Przemie

szczają-

ca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. / 

wzgl. 

powierz. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

Obszaru. Znane jest 

jedno zimowisko 

nocka dużego w 

obszarze (sztolnia 

w Srebrnej 

Przełęczy koło 

Srebrnej Góry, 

maksymalnie 15 

zimujących 

osobników). 

Gatunek zimuje też 

w fortach w 

Srebrnej Górze, 

znajdujących się 

przy granicy 

Obszaru. Gatunek 

uznany za 

przedmiot ochrony. 

pZ2 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 
 

5-10 

os. 
  - D    

Gatunek nielicznie 

stwierdzany w 

Obszarze w leśnych 

żerowiskach, 

głównie w 

okolicach 

Mikołajowa i 

Srebrnej Góry. Nie 

stwierdzony w 

zimowiskach 

Obszaru, chociaż 

zimujący  w fortach 

w Srebrnej Górze, 

znajdujących się 

przy granicy 

Obszaru. Gatunek 

nie uznany za 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozrodc

za 

Pop. 

Przemie

szczają-

ca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. / 

wzgl. 

powierz. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

przedmiot ochrony 

(ocena 

reprezentatywności 

– D nieistotna). 

pZ3 
1321 Nocek orzęsiony 

Myotis 

emarginatus 
 

1-5 

os. 
  - D    

Gatunek 

stwierdzony w 

Obszarze 

sporadycznie 

podczas żerowania 

w okolicach Barda 

Śląskiego, 

proponowany do 

dopisania do SDF 

Obszaru z kategorią 

D (ocena 

reprezentatywności 

– nieistotna). Nie 

uznany za 

przedmiot ochrony.  

pZ4 1323 Nocek Bechsteina 
Myotis 

bechsteinii 
 

5-10 

os. 
  5-10 os D    

Gatunek nielicznie 

stwierdzany w 

Obszarze w leśnych 

żerowiskach, 

głównie w 

okolicach 

Dębowiny i 

Wilczej. 

Pojedyncze 

osobniki 

sporadycznie 

zimują w Sztolni w 

Srebrnej Przełęczy 

oraz w fortach w 

Srebrnej Górze. To 

ostatnie stanowisko 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozrodc

za 

Pop. 

Przemie

szczają-

ca się 

Pop. 

zimu-

jąca 

Ocena 

pop. / 

stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol. / 

wzgl. 

powierz. 

Ocena 

ogólna 
Opina dot. wpisu 

znajduje się przy 

granicy Obszaru. 

Gatunek nie uznany 

za przedmiot 

ochrony (ocena 

reprezentatywności 

– D nieistotna). 

pZ5 1321 Nocek orzęsiony 
Myotis 

emarginatus 
     D    

Gatunek 

proponowany do 

dopisania do SDF 

Obszaru z kategorią 

D (ocena 

reprezentatywności 

– nieistotna). Nie 

uznany za 

przedmiot ochrony. 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

W dniu 7.05.2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu na swojej stronie internetowej 

(http://wroclaw.rdos.gov.pl/http://www.pgns.com.pl/) zamieściła ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 w tym dla  PLH 020062 Góry Bardzkie oraz założenia do opracowania projektu tego planu. Ogłoszenia 

zostały również umieszczone na tablicach ogłoszeń gmin, na terenie których położony jest obszar Natura 2000 PLH 020062.  

W ramach opracowania projektu PZO przeprowadzono cykl 3 warsztatów – spotkań dyskusyjnych ZLW, podczas których omawiane i 

dyskutowane były kolejne etapy sporządzanego projektu planu. Członkowie ZLW byli każdorazowo informowani o terminach i miejscach 

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

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; kolejne spotkania - warsztaty odbyły się: 10.10.2012  - Stoszowice, 27.05.2013 - Bardo Śląskie- 

wizja terenowa, 02.08.2013 - Bardo Śląskie 

Na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) (http://pzo.gdos.gov.pl/) umieszczane były również wszelkie materiały i informacje 

związane z tworzeniem planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bardzkie. Platforma ta daje wykonawcy możliwość 

http://www.pgns.com.pl/
http://pzo.gdos.gov.pl/
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prezentowania wyników prac i tym samym zapewnia każdemu zainteresowanemu możliwość zapoznania się z wynikami poszczególnych etapów 

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

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

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

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

(71) 340 - 68 - 06  lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@rdos.wroclaw.pl (bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r. 

Nr 130, poz. 1450 ze zm.), 

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

Wrocław). 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
 ochrona i zarządzanie obszarami NATURA 2000 i innymi 

formami ochrony przyrody, 
 udostępnianie informacji o środowisku, w tym 

dokumentacji PZO oraz zweryfikowanego SDF obszaru 
 wydanie zarządzenia w sprawie PZO dla obszaru Natura 

2000 
 udział w strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko 
 przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych 

zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 

r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
 ·przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na 

środowisko w rejonie obszaru lub udział w tych ocenach 
 współpraca z organami jednostek samorządu 

terytorialnego w rejonie obszaru, w sprawach ocen 

oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody 
 współpraca z organizacjami ekologicznymi działającymi 

w rejonie obszaru 

plac Powstańców 

Warszawy 1 
50-951 Wrocław 

tel. +48713406807 
fax +48713406806 
e-mail: 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 
 zadania planistyczne województwa 
 planowanie regionalne 
 gospodarowanie kopalinami na terenie województwa 
 nadzór nad melioracjami i urządzeniami wodnymi 

Wybrzeże Słowackiego 

12-14 
50-411 Wrocław  

tel. +48717769000 
e-mail: 

umwd@dolnyslask.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Ząbkowicach Śląskich 
 

- zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne, w 

szczególności: 
- opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin 
- wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 18 lipca 

2001r.  Prawo wodne 
- przygotowanie i aktualizacja powiatowego programu 

ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz 

przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji 
- udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na 

terenie powiatu 

- wykonywania pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody 

lub wprowadzania ścieków do wód 
- wydawanie pozwoleń na budowę 
- nadzór nad terenami leśnymi niebędącymi w zarządzie 

Lasów Państwowych 

Sienkiewicza 11 
57-200 Ząbkowice 

Śląskie 

tel. +488162800 
fax +488162850 
e-mail: 

starostwo@zabkowice-

powiat.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku 
- zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne, w 

szczególności: 

- opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

- wykonanie obowiązków Ustawy z dnia 18 lipca 

2001r.  Prawo wodne 
- przygotowanie i aktualizacja powiatowego programu 

ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz 

przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji 
- udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na 

ul. Okrzei 1 
57-300 Kłodzko 

tel. +48748657523 
e-mail: 

powiat@powiat.klodzko.pl 

mailto:umwd@dolnyslask.pl
mailto:starostwo@zabkowice-powiat.pl
mailto:starostwo@zabkowice-powiat.pl
mailto:powiat@powiat.klodzko.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

terenie powiatu 
- wykonywania pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody 

lub wprowadzania ścieków do wód 

- wydawanie pozwoleń na budowę 
- nadzór nad terenami leśnymi niebędącymi w zarządzie 

Lasów Państwowych 
Urząd Gminy Stoszowice 
 

 lokalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne, 

w szczególności: 

- sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 

- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i mieszkaniowej na 

terenie i w sąsiedztwie obszaru 

- zarządzanie terenami wokół obszaru 
 promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy 
 udostępnianie informacji o możliwym wpływie obszaru na 

działalność gospodarczą i inwestycje w jego sąsiedztwie 
 edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

Stoszowice 97 

57-213 Stoszowice 
tel. +48748164510 
fax +48748181059 

e-mail: 

gmina@stoszowice.pl 

Urząd Miasta i Gminy Bardo  lokalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne, 

w szczególności: 
- sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 
- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i mieszkaniowej na 

terenie i w sąsiedztwie obszaru 
- zarządzanie terenami wokół obszaru 

 promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy 
 udostępnianie informacji o możliwym wpływie obszaru na 

działalność gospodarczą i inwestycje w jego sąsiedztwie 
 edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

ul. Rynek 2  
57-256 Bardo 

tel. +48748171479 
fax +48748171424  
e-mail: umig@bardo.pl. 
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Urząd Gminy Kłodzko  lokalne zadania planistyczne i zagadnienia inwestycyjne, 

w szczególności: 
- sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 
- planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i mieszkaniowej na 

terenie i w sąsiedztwie obszaru 
- zarządzanie terenami wokół obszaru 

 promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy 
 udostępnianie informacji o możliwym wpływie obszaru na 

działalność gospodarczą i inwestycje w jego sąsiedztwie 
 edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

ul. Okrzei 8A 
 57 - 300 Kłodzko 

tel. +48746474100 
fax +48746474103 
e-mail: 

ug@gmina.klodzko.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 
 doradzanie, promowanie, udostępnianie informacji, 

nadzór, zarządzanie zlewniami, monitorowanie 
ul. Norwida 34 
50-950 Wrocław 

tel. +48713378800 
sekretariat@wroclaw.rzgw.g

ov.pl  
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 
 zarządzanie gospodarką leśną na terenie obszaru i w jego 

sąsiedztwie 
 promowanie wartości przyrodniczych obszaru, edukacja 

ekologiczna społeczności lokalnych, udostępnianie 

informacji o terenie obszaru 
 wykonanie zadań PUL nadleśnictwa na gruntach w 

zarządzie LP 

ul. Grunwaldzka 90 
50-357 Wrocław 

tel + 48713771700 
fax + 48713282401 
e-mail: 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Bardo Śląskie  sprawowanie zarządu administracyjnego na terenie 

obszaru i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
 kontrola wykonania zabiegów przewidzianych w PUL 

nadleśnictwa Bardo Śląskie 

Noworudzka 9A 
57-256 Bardo 

tel. +48748171383 
fax +48748171384 
e-mail: 

bardo@wroclaw.lasy.gov.pl 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 
 programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 

szczegółowych na obszarze 
 utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych na obszarze 

ul. Matejki 5  
50-333 Wrocław  

tel. +48713226681 do 83  
fax +48713227929 
e-mail: 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

mailto:ug@gmina.klodzko.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:bardo@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
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Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

Klub Przyrodników  działania na rzecz ochrony przyrody, w tym: prowadzenie 

projektów czynnej ochrony, kształtowanie ochrony 

przyrody  
 inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie badań 

naukowych zmierzających do lepszego poznania przyrody 

regionu 
 edukacja ekologiczna 

ul. 1 Maja 22 
66-200 Świebodzin 

tel. +48683828236 
      +48684756611 

fax +48683828236 

e-mail: kp@kp.org.pl  

Dolnośląska Izba Rolnicza  analizy, szkolenia i doradztwo z zakresu działalności 

rolniczej  i świadomości ekologicznej rolników 
 prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku rolnego, 

poprawy jakości wykorzystywanego sprzętu rolniczego i 

poprawy jakości produktów rolnych 
 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 

gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz 

innych przedsiębiorców  
 kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego 

postępowania w działalności gospodarczej 
 współpraca w zakresie ochrony środowiska z organami 

ochrony środowiska 

ul. Zwycięska 10  
53-033 Wrocław  
 

tel. +48713399826  
fax +48713399890 
e-mail: 

sekretariat@izbarolnicza.pl  

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 
Oddział Dolnośląski 

 wsparcie rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców, 

samorządów lokalnych  oraz podmiotów z sektora 

rybackiego w ramach realizacji programów sektorowych, 

takich jak Program rozwoju obszarów wiejskich i Program 

Operacyjny – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich w zakresie: 
- dofinansowywania modernizacji gospodarstw i z 

program ów rolnośrodowiskowych, 

- szkoleń i doradztwa zawodowego dla rolników i 

posiadaczy lasów 
- wypłaty dopłat unijnych dla rolników 

ul. Giełdowa 8  
52-438 Wrocław  

tel. +48713697400  
e-mail: 

dolnoslaski@arimr.gov.pl  

Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział Terenowy we 

Wrocławiu 

 administrowanie majątkiem Skarbu Państwa 
 restrukturyzacja i prywatyzacja własności Skarbu Państwa 

54-610 Wrocław  
ul. Mińska 60 

tel. +48713563919  
      +48713563900  
fax +48713579097 

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

instytucji/osoby 
Kontakt 

 poprawa warunków wykorzystania potencjału 

produkcyjnego gospodarstw rolnych i Zasobów Skarbu 

Państwa 
 inicjowanie prac rolnych na gruntach Skarbu Państwa 

e-mail: wroclaw@anr.gov.pl  

Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu  

 zarządzanie drogami krajowymi na terenie obszaru ul. Powstańców Śl. 186 
53-139 Wrocław  

tel. +487133473 00 

(centrala) 
fax +48713671769  
e-mail: 

sekretariat@wroclaw.gddkia

.gov.pl 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody "pro Natura" 
 działania na rzecz zachowania i odtwarzania zasobów 

przyrody 
 szerzenie i rozwijanie wiedzy przyrodniczej 

ul. Podwale 75 
50-449 Wrocław 

tel./fax +48713430958 
e-mail: 

pronatura@pronatura.org.pl  

Fundacja EkoRozwoju  działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu  
 wspieranie lokalnych inicjatyw ekologicznych  
 współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, 

środkami masowego przekazu oraz podmiotami 

gospodarczymi w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska 
 prowadzenie kampanii na rzecz odpowiedzialnej i 

ekologicznej konsumpcji oraz promocji usług 

ekoturystycznych 

ul. Białoskórnicza 26  
50-134 Wrocław 

tel./fax +48713430849 
            +48713445948  

e-mail: biuro@eko.wroc.pl  

www.fer.org.pl 

Polski Związek Łowiecki 
Zarząd Okręgowy Wrocław 

 prowadzenie gospodarki łowieckiej 
 współdziałanie z administracją publiczną w dziedzinie 

zachowania i rozwoju populacji zwierząt dziko żyjących 

oraz w ochronie środowiska przyrodniczego 
 wspieranie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie 

gospodarowania zwierzyną 
 informacja i edukacja z zakresu tematyki łowieckiej 

Wodzisławska 10A 
50-017 Wrocław  
 

tel. +48713400858 
fax +48717345200 
e-mail: 

zo.wroclaw@pzlow.pl  

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Wrocławski 

 krzewienie turystyki i krajoznawstwa 
 edukacja ekologiczna społeczności  
 upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony 

Rynek-Ratusz 11/12 
50-106 Wrocław 

tel. +48713430344 
fax +48713436746 
e-mail: 

biuro@pttk.wroclaw.pl 

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

instytucji/osoby 
Kontakt 

przyrody 
 szerzenia kultury turystyki 
 usługi turystyczne 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 
 doradztwo w zakresie ekologii i ekonomiki rolno-

środowiskowej 
 prowadzenie szkoleń dotyczących rolnictwa, funduszy UE 

nowych technologii 
 promowanie wsi i rolnictwa 

ul. Zwycięska 8 
53-033 Wrocław 
 

tel. +48713398656  
fax +48713397912 
e-mail: sekretariat@dodr.pl 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz moderator - planista regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 
plac Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

tel. 721468852 
e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

Zdzisław Cichocki Koordynator Planu Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy oddział we 

Wrocławiu 

tel. +48713281535 
e-mail: bm@ios.edu.pl, 

Jan Borzyszkowski Kierownik zespołu ekspertów  Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226223558 
e-mail: jan.borzyszkowski@ios.edu.pl  

Jadwiga Sienkiewicz Ekspert ds. ochrony siedlisk Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226251005 w.23 
e-mail: jadwiga.sienkiewicz@ios.edu.pl  

Małgorzata Bidłasik Ekspert ds. GIS Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226223558 
e-mail: m.bidlasik@ios.edu.pl  

Agnieszka Kuśmierz Ekspert ds. GIS oraz komunikacji 

społecznej 
Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
tel. +48226223558 
e-mail: a.kusmierz@ios.edu.pl  

Rafał Klodek St. Specjalista ds. obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 
plac Powstańców Warszawy 1,  

Tel. 3406823, e-mail: 

rklodek@rdos.wroclaw.pl 

mailto:bm@ios.edu.pl
mailto:jan.borzyszkowski@ios.edu.pl
mailto:jadwiga.sienkiewicz@ios.edu.pl
mailto:m.bidlasik@ios.edu.pl
mailto:a.kusmierz@ios.edu.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

50-153 Wrocław 
Mirosława Słowiak Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach 

Śląskich 
Sienkiewicza 11 
57-200 Ząbkowice Śląskie  

tel. +48748151995  
fax +48748157885  
e-mail: starostwo@zabkowice-powiat.pl 
tel. +48748162821 
e-mail: wrs@zabkowice-powiat.pl 

Lucyna Borgula inspektor d/s ochrony środowiska i 

gospodarki komunalnej 
Urząd Gminy Stoszowice 
Stoszowice 97 

57-213 Stoszowice 

tel. +48748164510;  
fax +48748181059 

e-mail: gmina@stoszowice.pl 
tel. +48748164532 
e-mail: lucyna.borgula@stoszowice.pl 

Sylwester Zwaduch 
Władysław Plendawski 

Przedstawiciele gminy Urząd Miasta i Gminy Bardo 
ul. Rynek 2  
57-256 Bardo 
 

tel.+48748171478 
     +48748171479 
fax +48748171424 
e-mail:  
bardo@netgate.com.pl 

Marcin Kluczyński Inspektor ds. ochrony środowiska Urząd Gminy Kłodzko 
ul. Okrzei 8A 
 57 - 300 Kłodzko 

tel. +48746474100  
fax +48746474103 
e-mail: ug@gmina.klodzko.pl 

Grażyna Góral Przedstawicie Lasów Państwowych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 
ul. Grunwaldzka 90 
50-357 Wrocław  
 

tel. +48713771700 
e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl       
tel. +48502783919 
e-mail: grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

Jacek Kuchciak 
Leszek Kłosowski 

Przedstawicie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bardo Śląskie 
Noworudzka 9A 
57-256 Bardo 

tel. +48748171383 
e-mail: 

jacek.kuchciak@wroclaw.lasy.gov.pl 
Katarzyna Faszcz-Pączek Przedstawiciel zarządcy melioracji i 

urządzeń wodnych 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 
Oddział w Świdnicy 
ul. Polna Droga 1 

58-100 Świdnica 

tel. +48748523058 

fax +48748522234 
e-mail: 

monika.krupinska@dzmiuw.wroc.pl 
e-mail: kazimiera.faszcz-

paczek@dzmiuw.wroc.pl 

mailto:starostwo@zabkowice-powiat.pl
mailto:gmina@stoszowice.pl
mailto:bardo@netgate.com.pl
mailto:ug@gmina.klodzko.pl
mailto:rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
http://www.cylex.pl/%c5%9bwidnica/
mailto:monika.krupinska@dzmiuw.wroc.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje i adres 
Kontakt 

Agnieszka Kubińska Przedstawiciel doradców rolniczych  Powiatowy Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich 
ul. Daleka 19 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

tel. +48748151751 

fax +48748151751 

2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 

danych 

1.  Materiały 

publikowane 
Gottfried T., Szkudlarek R., Paszkiewicz R, 

Cieślak M. 2003. Chiropterofauna Gór Sowich 

– zimowe stanowiska nietoperzy. Nietoperze 4 

(1): 61-74 

Opis zimowisk nietoperzy Gór 

Sowich, w tym Sztolni w Srebrnej 

Przełęczy 

Wysoka Biblioteka 

2.  Materiały 

niepublikowane 
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 III, 2: 

197 – 235 

Opis zimowisk nietoperzy na 

Dolnym Śląsku, w tym stanowisk 

w Górach Bardzkich 

Wysoka Biblioteka 

3.  Plany/programy/ 

strategie/projekty 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stoszowice – 

zał. do Uchwały Nr VI/36/2004 Rady Gminy 

Stoszowice z dn. 04.08.2004 r. 

Dokument zawiera 

charakterystykę środowiska 

przyrodniczego. Wymienia formy 

ochrony przyrody, brak jednak 

odniesienia do sieci Natura 2000. 

Dokument zawiera także 

informacje na temat sytuacji 

Informacje dot. zasobów 

przyrodniczych mają 

ograniczoną wartość z 

uwagi na ich ogólny i 

„wtórny” charakter.  
Cele i działania dają się 

konfrontować z 

Urząd Gminy 

Stoszowice, 

wersja 

papierowa; 

strona 

internetowa 

gminy (BIP). 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 

danych 
gospodarczej i infrastruktury 

społecznej i technicznej. Określa 

hierarchię celów i działań 

zmierzających do rozwoju gminy. 

rozmieszczeniem 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 

jedynie w ograniczonym 

stopniu z uwagi na brak 

odniesienia w dokumencie 

do przestrzeni.  

4.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stoszowice. 
Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna 

„URB-BIS”, 2002 r. 

Dokument zawiera 

charakterystykę i ocenę stanu 

środowiska wskazując 

przyrodnicze uwarunkowania 

rozwoju przestrzennego gminy. W 

części dotyczącej kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

wskazuje tereny rozwojowe dla 

osadnictwa a także do zalesień 

oraz określa zasady 

zagospodarowania z 

uwzględnieniem ochrony 

walorów przyrodniczych.   

Ze względu na czas jaki 

upłynął od sporządzenia 

dokumentu, ograniczone 

możliwości wykorzystania 

jego części informacyjnej 

(o uwarunkowaniach). 

Postanowienia Studium do 

uwzględnienia przy 

sporządzaniu PZO, gdyż 

dokument ten nadal 

obowiązuje. 

Urząd Gminy 

Stoszowice; 

wersja 

papierowa; 

wersja 

elektroniczna 

w formie 

dgn.; BIP 

5.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Bardo – zał. do Uchwały Nr XIII/144/99 

Rady Miasta i Gminy w Bardzie 

W części dokumentu dot. 

uwarunkowań przyrodniczych 

opisano istniejące formy ochrony 

przyrody, w tym stanowiska 

gatunków chronionych oraz 

chronionych siedlisk 

przyrodniczych. Ustalenia 

Studium dotyczą głównie 

przekształceń struktur 

przestrzennych - w bardzo 

generalnym ujęciu. 

Wartość informacji dot. 

uwarunkowań 

przyrodniczych 

ograniczona ze względu na 

ich „wtórny” charakter oraz 

czas, w którym 

sporządzany był omawiany 

dokument. 
Ustalenia dokumentu 

trudne do uwzględnienia 

przy formułowaniu zadań 

ochronnych PZO - brak 

Urząd Miasta 

i Gminy 

Bardo – 

wersja 

papierowa; 

wersja 

elektroniczna 

w formacie 

dgn.; BIP 
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 

danych 
szczegółowszych określeń 

dla terenów rozwoju 

osadnictwa. 

6.  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kłodzko – zał. do Uchwały Nr 319/V/09 Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 25.09.2009 r. 

W części dokumentu dotyczącej 

uwarunkowań obszernie 

omówiono problematykę 

środowiska przyrodniczego. 

Rysunek uwarunkowań zawiera 

wszystkie obszary chronione (ale 

bez obszaru Natura 2000). Brak 

również informacji o 

rozmieszczeniu chronionych 

siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk chronionych gatunków. 
W części dokumentu dotyczącej 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego – wyznaczone 

nowe tereny (rezerwy terenowe) 

dla ekspansji osadnictwa i 

elementów systemu 

komunikacyjnego. 

Ograniczone możliwości 

wykorzystania dokumentu 

dla identyfikacji 

uwarunkowań 

przyrodniczych w PZO. 

Konfrontacja zasięgu 

planowanego w 

dokumencie 

zainwestowania ze 

szczegółową lokalizacją 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Urząd Gminy 

w Lewinie 

Kłodzkim, 

wersja 

papierowa. 

7.  Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja Przyrodnicza Województwa 

Dolnośląskiego. Miasto i Gmina Bardo. Fulica. 

Wrocław 2005 r. 

Opracowanie dotyczy roślin i 

grzybów. Wskazuje także 

siedliska naturowe oraz 

proponowane obszary chronione 

Ograniczona, za względu 

na aktualność informacji 
RDOŚ 

8.  Inwentaryzacja Przyrodnicza woj. 

Dolnośląskiego. Gmina Kłodzko. Fulica. 

Wrocław 2002 r.  

Opracowanie dotyczy roślin i 

grzybów. Wskazuje także 

siedliska naturowe oraz 

proponowane obszary chronione 

Ograniczona, za względu 

na aktualność informacji 
RDOŚ 

9.  Inwentaryzacja Przyrodnicza gminy 

Stoszowice. Krameco Sp. z o.o. Kraków 2010 r. 
Wskazano tylko trzy siedliska 

Natura 2000 (91EO, 9110 i 9130) 
Ograniczona, ze względu 

na niekompletność 

informacji 

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

dostępu do 

danych 

10.  Plan urządzeniowo-leśny – Nadleśnictwo Bardo 

2011 r. 
Pełna inwentaryzacja siedlisk i 

stanowisk gatunków. Ustalenia 

planu dot. gospodarki leśnej – do 

uwzględnienia przy formułowaniu 

zadań ochronnych 

Aktualny i podstawowy 

(bazowy) materiał dla PZO 
RDLP 

Wrocław 
RDOŚ 

Wrocław 

11.  Kokurewicz T., Furmankiewicz J., Telatyński S. 

2002. Nietoperze. Str. 24-31 w: Inwentaryzacja 

przyrodnicza województwa dolnośląskiego. 

Gmina Kłodzko. Opracowanie tekstowe. 

Rośliny, grzyby, zwierzęta oraz zieleń wysoka – 

parki podworskie, cmentarze i aleje. Fulica – 

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji ich 

stanowisk w południowej części 

Obszaru. 

Wysoka  

12.  Szkudlarek R., Gottfried T., Dudek I. 2005. 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Gmina Nowa Ruda. Tom I. 

Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji ich 

stanowisk oraz siedlisk w 

zachodniej części Obszaru. 

Średnio istotna  

13.  Szkudlarek R., Gottfried T., Iwaniuk Ł. 2005. 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Miasto i gmina Bardo. Tom I. 

Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław.  

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji ich 

stanowisk oraz siedlisk w 

środkowej części Obszaru. 

Wysoka  

14.  Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., 

Jabłońska J., Jabłoński J. 2010. Inwentaryzacja 

przyrodnicza województwa dolnośląskiego. 

Gmina Stoszowice. Krameko, Kraków. 

Informacje o gatunkach i 

szczegółowej lokalizacji ich 

stanowisk oraz siedlisk we 

wschodniej i północnej części 

Obszaru. 

Wysoka  

15.  Szkudlarek R., Szatkowski B., Gubańska A. 

2007. Nietoperze Nadleśnictwa Jugów. 

Inwentaryzacja letnich stanowisk nietoperzy 

gatunków wymienionych w załączniku do 

Decyzji Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 25.07.2007. Bat Service 

Rafał Szkudlarek, Wrocław.  

Nieliczne informacje o 

nietoperzach występujących w 

zachodniej części Obszaru 

Średnio istotna  
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Lp. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło 

dostępu do 

danych 

16.  Furmankiewicz J. 2007. Inwentaryzacja 

nietoperzy na terenie nadleśnictwa Bardo 

Śląskie. Wrocław. 

Inwentaryzacja 

chiropterologiczna  nadleśnictwa 

Bardo Śląskie, obejmującego 

część Obszaru 

Wysoka  

17.  Ekspertyzy 

przyrodnicze 
Zestawienie wyników prac terenowych 

prowadzonych dla potrzeb weryfikacji siedlisk 

przyrodniczych na obszarze Natura 2000 Góry 

Bardzkie PLH 020062 
Monika Brońska 

Weryfikacja siedlisk 

przyrodniczych 
Podstawowy meteriał do 

sporządzenia projektu 

planu. 

Załącznik do 

dokumentacji 

projektu PZO; 

PIK 

18.  Furmankiewicz J., Gottfried I. 2010. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia 

przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji 

elektrowni wiatrowych w województwie 

dolnośląskim. Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu. Wrocław. 

Ocena znaczenia poszczególnych 

rejonów Dolnego Śląska dla 

populacji nietoperzy w kontekście 

lokalizacji farm wiatrowych, w 

tym Gór Bardzkich 

Wysoka http://www.w

bu.wroc.pl/pli

ki/SEW_eksp

ertyza%20Chi

ro.pdf 

19.  Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 

energetyki wiatrowej  

w województwie dolnośląskim. Wojewódzkie 

Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. Wrocław 

2009. 

Ocena przyrodniczo-

przestrzennych, prawnych i 

technicznych uwarunkowań 

związanych z możliwymi 

lokalizacjami farm wiatrowych na 

terenie województwa 

dolnośląskiego 

Wysoka http://www.w

bu.wroc.pl/pli

ki/Tekst%20S

tudium.pdf 

 

http://www.wbu.wroc.pl/
http://www.wbu.wroc.pl/
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar Natura 2000 Góry Bardzkie PLH 020062 o powierzchni 3379,7 ha położony jest w południowej części województwa dolnośląskiego. 

Składa się z dwóch części rozdzielonych przełomową doliną Nysy Kłodzkiej – północno-zachodniej (większej) oraz południowej (mniejszej). 

Obszar wchodzi w zasięg gmin: Stoszowice i Bardo w powiecie Ząbkowickim oraz gminy wiejskiej Kłodzko – w powiecie kłodzkim. 

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar należy do mezoregionu Góry Bardzkie (332.45 – wg dziesiętnego podziału regionalnego J. 

Kondrackiego). W obrębie tego mezoregionu wyróżnia się mikroregiony (wchodzące w zasięg omawianego obszaru Natura 2000): Przełęcz 

Srebrna (tylko jej wąski pas południowego obrzeża), Grzbiet Zachodni, Obniżenie Łącznej, oba obrzeża Przełomu Bardzkiego oraz (południowa 

część obszaru) Grupa Kłodzkiej Góry (albo Grzbiet Wschodni).  

W podziale na regiony geobotaniczne J.M. Matuszkiewicza całe Góry Bardzkie należą do prowincji subatlantyckiej górskiej, działu G – 

sudeckiego, G1b – Sudetów Wschodnich. 

Góry Bardzkie tworzą zwarty masyw stanowiący przedłużenie Gór Sowich, od których oddziela je Przełęcz Srebrna, Wysokości bezwzględne 

nie przekraczają tu 800 m n.p.m.; najwyższe kulminacje to Słup (667 m n.p.m.), Wilcza Góra (665 m n.p.m.) – w części południowo-zachodniej 

oraz (w części południowej) Ostra Góra (751 m n.p.m.) i najwyższa w tym regionie – Kłodzka Góra (765 m n.p.m.), W odróżnieniu od 

wysokości bezwzględnych, znaczne są wysokości względne. Szczególnie dominantę krajobrazową stwarza ten wał górski od strony północnej, tj. 

zbocza wznoszące się stromo wzdłuż tektonicznego sudeckiego uskoku brzeżnego, który na odcinku Gór Sowich i Bardzkich zaznacza się 

najbardziej wyraźnie. Znaczącym elementem makrorzeźby jest też głęboki antecedentny przełom Nysy Kłodzkiej rozcinający zwarty masyw 

górski. Dodatkowym urozmaiceniem rzeźby jest gęsta sieć dolin  wciosowych i jarów, do których schodzą strome zbocza wysokich i ostrych 

grzbietów. 

Silnie zróżnicowana rzeźba wynika ze złożonej struktury geologicznej omawianego masywu górskiego. Tworzą ją głównie paleozoiczne 

(kambryjskie, sylurskie i dolnokarbońskie) zlepieńce, piaskowce kwarcytowe i łupki, sfałdowane podczas orogenezy hercyńskiej. Wierzchnie 

warstwy podłoża, mające istotne znaczenie dla warunków siedliskowych, budują gliny stokowe. Na tych utworach wykształciły się głównie 

gleby brunatne właściwe. Lokalnie spotkać też można gleby brunatne kwaśne.  

Dominantą w kształtowaniu się warunków klimatycznych, tak jak w innych rejonach górskich, są na omawianym obszarze stosunki 

altymetryczne (wysokościowe). Góry Bardzkie, jak wcześniej powiedziano, nie odznaczają się jednak szczególnie dużą wysokością 

bezwzględną, stąd też w piętrowości klimatycznej (wg A. Schmucka) występują tu tylko dwa piętra: b (400-600 m n.p.m.) oraz – obejmujące 

jedynie wierzchołkowe partie grzbietu – piętro c (600-800 m n.p.m.). Średnioroczne temperatury zawierają się tu w przedziale 5-6°C. 

Pogarszaniu się wraz ze wzrostem wysokości warunków termicznych towarzyszy także wzrost opadów, których średnioroczna suma zawiera się 

w przedziale 600-800 mm.  

Struktura litologiczna podłoża (przeważnie słabo przepuszczalnego), w powiązaniu z urozmaiconą rzeźbą (strome spadki) i warunkami 

klimatycznymi (względnie wysokie opady) przyczyniły się do rozwoju gęstej sieci hydrograficznej. Liczne potoki spływające głęboko wciętymi 

dolinami uchodzą – bezpośrednio lub pośrednio – do Nysy Kłodzkiej. Tak więc Góry Bardzkie i cały obszar Natura 2000 PLH020062 należy do 
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zlewni II rzędu tej rzeki (dorzecze Odry, zlewisko Bałtyku). Wymienione cechy podłoża (mała pojemność retencyjna) oraz duże spadki terenu 

decydują tu także o charakterze reżymu przepływów; wielkość tego przepływu wykazuje silną zmienność i szybką reakcję na ekstremalne 

warunki pogodowe – nawalne deszcze, gwałtowne roztopy szaty śnieżnej lub dłuższe okresy bezopadowe; podczas tych ostatnich może 

dochodzić do całkowitego wysychania mniejszych potoków.  

Ze względu na niewielkie wysokości bezwzględne, w Górach Bardzkich występują tylko dwa piętra roślinne – pogórza (do 400-500 m 

n.p.m.) i regla dolnego. W strukturze użytkowania gruntów lasy obejmują 96% powierzchni obszaru Natura 2000 PLH020062, z czego 67% 

przypada na lasy liściaste; na lasy iglaste – tylko 2%, a na mieszane – 27% obszaru. Pozostałe 4% to siedliska łąkowe wraz z siedliskami 

zaroślowymi (1%) oraz siedliska rolnicze (3%). 

Góry Bardzkie stanowią kluczowy obszar dla ochrony jaworzyn miesięcznicowych. Cenne są tu również żyzne buczyny, których stanowisko 

jest drugie co do wielkości w południowo-zachodniej Polsce (po Górach Kaczawskich). Obszar Natura 2000 PLH 020062 utworzony został 

także dla ochrony nietoperzy, w szczególności stwierdzonych tu czterech kolonii Myotis myotis (80-100 osobników).  

Pomimo zdecydowanej przewagi siedlisk leśnych, na omawianym obszarze występują także siedliska nieleśne wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to siedliska o bardzo niewielkich areałach.  

Na obszarze Natura 2000 Góry Bardzkie PLH 020062 ustanowiono dwa rezerwaty przyrody: Cisowa Góra (18,6 ha) oraz Cisy (20,9 ha). 

Głównym przedmiotem ochrony obu tych rezerwatów są naturalne stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata. Od strony północno-zachodniej 

objęty niniejszym PZO obszar sąsiaduje bezpośrednio (na krótkim odcinku - Przełęcz Srebrna) z obszarem Natura 2000 PLH020071 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich PLH020071, którego głównym przedmiotem ochrony są nietoperze. i ich siedliska zimowe i letnie. W granicach tego 

ostatniego obszaru Natura 2000 znajduje się Park Krajobrazowy Gór Sowich. Sam natomiast obszar Natura 2000 PLH020060 znajduje się w 

większej swojej części (z wyjątkiem skrajnego północnego fragmentu) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie. Te 

wszystkie wymienione formy - obszary krajowego i europejskiego systemu ochrony przyrody tworzą spójny ciąg ekologiczny - korytarz 

ekologiczny rangi europejskiej. 
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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, lasy prywatne 3244,5 96 

Grunty orne Skarb Państwa, grunty prywatne 101,4 3 

Łąki trwałe Skarb Państwa, grunty prywatne 33,8 1 

Bagna i torfowiska Skarb Państwa, grunty prywatne - - 

Wody stojące Skarb Państwa, wody prywatne - - 

Grunty zabudowane Skarb Państwa, grunty prywatne - - 

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

przestrzennej GIS – załącznik 6. 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta 

dopłatami UE w ha 
Rodzaj dopłaty, działania/priorytetu/programu 

Trwałe użytki zielone  Skarb Państwa, grunty prywatne 

7,79 Program rolno środowiskowy 

42,74 Dopłaty bezpośrednie 

34,55 Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

Inne Skarb Państwa, grunty prywatne 

0 Program rolno środowiskowy 

15,07 Dopłaty bezpośrednie 

5,15 Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

1. Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Bardo – zał. do Uchwały Nr 

XIII/144/99 Rady Miasta i 

Gminy w Bardzie 

Burmistrz miasta i gminy - spo-

rządzanie i realizacja postano-

wień dokumentu; Rada miasta i 

gminy – uchwalenie dokumentu 

Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

brak kolizji Brak w dokumencie 

takich ustaleń 

2. Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stoszo-

wice. 
Pracownia Urbanistyczno – 

Architektoniczna „URB-BIS”, 

2002 r. 

Wójt gminy – sporządzenie i 

realizacja postanowień dokumen-

tu; Rada Gminy - uchwalenie 

dokumentu 

Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 
brak kolizji Brak w dokumencie 

takich ustaleń 

4. Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłodzko 

– zał. do Uchwały Nr 319/V/09 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 

25.09.2009 r. 

Wójt gminy – sporządzenie i 

realizacja postanowień dokumen-

tu; Rada Gminy - uchwalenie 

dokumentu 

Brak ustaleń mogących mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 
brak kolizji Brak w dokumencie 

takich ustaleń 

 

Rastrowe warstwy informacyjne – załącznik 7 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

1.  6190 Murawy pannońskie 

(Stipo-Festucetalia pallentis)  
B 0,65 1  zły 

Stanowisko nieweryfikowane w terenie – dane 

pozyskane z aktualizacji SDF z 09.2012. 

2.  6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

C 5,71 4 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. i maju 

2013 r., ocena w załączonych kartach 

informacyjnych. 

3.  8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

B 0,23 2 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r, ocena w 

załączonych kartach informacyjnych 

4.  9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 
B 425,42 3 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. i maju 

2013 r., ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 
5.  9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion) 

B 535,54 4 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. i maju 

2013 r., ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 
6.  9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

C 17,51 2 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. i maju 

2013 r., ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

7.  9180* Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) 

B 39,30 3 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. i maju 

2013 r., ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 

8.  Kwaśne dąbrowy (Quercion B 402,57 5 Zgodnie z mapą dobry Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 

robori-petraeae)  GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. i maju 

2013 r., ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 
9.  91E0* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

D 16,62 2 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. ocena w 

załączonych kartach informacyjnych 

10.  91I0* Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti 

petraeae) 
B 9,13 2 Zgodnie z mapą dobry 

Weryfikacja  stanowisk zgodnie z metodyką 

GIOŚ, wykonana w sierpniu 2012 r. i maju 

2013 r., ocena w załączonych kartach 

informacyjnych 
Gatunki zwierząt 

11.  1308 Mopek  

Barbastella barbastellus 

D  Zidentyfikow

ano kilka 

żerowisk w 

okolicach 

Mikołajowa i 

Srebrnej 

Góry. 

Zgodnie z mapą Słaby, brak 

informacji o 

potencjalnyc

h 

kryjówkach 

letnich i 

innych 

żerowiskach. 

Nie stanowi przedmiotu ochrony Obszaru. 

Badania terenowe do niniejszego planu 

prowadzono w styczniu i lipcu 2013r. W 

styczniu przeprowadzono liczenie nietoperzy 

hibernujących w zimowiskach Obszaru. W 

maju wykonano całonocne odłowy w różnych 

siedliskach oraz nasłuchy stacjonarne i 

podczas przejść transektów. Do oceny stanu 

populacji wykorzystano także wykonane w 

poprzednich latach inwentaryzacje i raporty. 

Ze względu na ograniczenia czasowe (tylko 1 

sezon) stan rozpoznania letnich stanowisk 

gatunku w obszarze jest jednak słaby i 

wymaga uzupełnienia w najbliższych latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

12.  1323 Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii 
D  Zidentyfikowa

no kilka 
Zgodnie z mapą 

Słaby, brak 

informacji o 

Nie stanowi przedmiotu ochrony Obszaru. 

Badania terenowe do niniejszego planu 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 

żerowisk w 

okolicach 

Dębowiny i 

Wilczej oraz 1 

zimowisko w 

Sztolni w 

Srebrnej 

Przełęczy 

potencjalnyc

h 

kryjówkach 

letnich i 

innych 

żerowiskach 

prowadzono w styczniu i lipcu 2013r. W 

styczniu przeprowadzono liczenie nietoperzy 

hibernujących w zimowiskach Obszaru. W 

maju wykonano całonocne odłowy w różnych 

siedliskach oraz nasłuchy stacjonarne i 

podczas przejść transektów. Do oceny stanu 

populacji wykorzystano także wykonane w 

poprzednich latach inwentaryzacje i raporty. 

Ze względu na ograniczenia czasowe (tylko 1 

sezon) stan rozpoznania letnich stanowisk 

gatunku w obszarze jest jednak słaby i 

wymaga uzupełnienia w najbliższych latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

13.  1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

B  

Zidentyfikowa

no kilka 

żerowisk w 

okolicach 

Barda  i 

Mikołajowa 

oraz 1 

zimowisko w 

Sztolni w 

Srebrnej 

Przełęczy koło 

Srebrnej Góry 

Zgodnie z mapą 

Stosunkowo 

dobry 
Badania terenowe do niniejszego planu 

prowadzono w styczniu i lipcu 2013r. W 

styczniu przeprowadzono liczenie nietoperzy 

hibernujących w zimowiskach Obszaru. W 

maju wykonano całonocne odłowy w różnych 

siedliskach oraz nasłuchy stacjonarne i 

podczas przejść transektów. Do oceny stanu 

populacji wykorzystano także inwentaryzacje 

i raporty.  

 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 8. 
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Typy siedlisk przyrodniczych 

6190 -  Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) 

Występowanie siedliska: Murawy z udziałem Festuca pallens zasiedlają zróżnicowane skały, m.in. typu fliszowego, na których wykształcił się jeden z 

największych kompleksów ciepłolubnej roślinności naskalnej w Sudetach. Duże nachylenie skałek spowodowało, ze murawy wykształcone są tutaj 

stosunkowo ubogie, z udziałem paproci szczelinowych, głównie Asplenium septentrionale. Stałym składnikiem są także Sedum maximum i Vincetoxicum 

hirundinaria. Łączna powierzchnia siedliska nie przekracza 0,2 ha. Struktura muraw jest prawidłowa, lecz ich skład ulega powolnym zmianom. U 

podnóża odsłonięć została wybudowana droga, która odsunęła koryto Nysy od skałek, zatrzymała naturalne procesy niszczenia drzewostanu u podstawy 

skał i stała się korytarzem dla gatunków obcych. W efekcie murawy są zacieniane przez rozwijający się drzewostan i zbiorowiska krzewów, w płaty 

wnikają gatunki obce, m.in. Fallopia convovulus. (dane z aktualizacji SDF z 2012) 

Stan zachowania w obszarze – B (dane z aktualizacji SDF z 2012) 

Zagrożenia istniejące i potencjalne siedliska – zacieniane przez rozwijający się drzewostan i zbiorowiska krzewów, w płaty wnikają gatunki obce, m.in. 

Fallopia convovulus  (dane z aktualizacji SDF z 2012 - niezweryfikowane) 

 

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

Występowanie siedliska: Niewielkie powierzchnie łąk w obrębie obszaru są rozproszone i najczęściej występują w sąsiedztwie wsi. Duże kompleksy 

łąkowe w Górach Bardzkich znalazły się poza granicami obszaru Natura 2000. Pod względem florystycznym ubogie świeże łąki, w runie  których 

dominują różne gatunki traw z przewagą rajgrasu wyniosłego. Z roślin dwuliściennych występują m.in.: krwawnik pospolity Achillea millefolium, 

bodziszek łąkowy Geranium pratense, przytulia właściwa Galium verum, świerzbnica polna Knautia arvensis, dzwonek rozpierzchły Knautia 

arvensis, różne gatunki koniczyn oraz roślin baldaszkowatych. W rejonie Barda występuje siedlisko zmiennowilgotne z krwiściągiem lekarskim 

Sanguisorba officinalis. W obrębie łąk występują pojedyncze zakrzaczenia. W wyniku zaniechania użytkowania łąki utraciły swoją bogatą 

bioróżnorodność florystyczną.  

             (Fot. Monika Brońska) 
Stan zachowania w obszarze – C 
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Zagrożenia istniejące i potencjalne siedliska – zaniechanie użytkowania i ekspansja krzewów, a tym samym ubożenie siedliska  

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

Siedlisko na obszarze Natura 2000 Góry Bardzkie zostało opisane punktowo i zajmuje niewielkie powierzchnie.  Przyjmuje postać różnego typu 

wychodni skalnych tj. skalistych zboczy, skałek na zboczach leśnych, odsłonięć przy drogach. Stanowiska na odsłoniętych skałach  

i półkach skalnych porośnięte są zbiorowiskami z udziałem zanokcicy północnej Asplenium septentrionale i zanokcicy skalnej Asplenium 

trichomanes oraz Epilobium collinum, Silene nutans i Poa nemoralis nawiązujące do zbiorowiska Asplenium trichomanes- Asplenium 

septentrionale ze związku Androsacion vandellii. Natomiast na stanowiskach ocienionych zbiorowiskiem leśnym wykształciły się zbiorowiska 

paproci szczelinowych Asplenietum trichomano-rutae murariae z licznym udziałem zanokcic: skalnej Asplenium trichomanes i murowej 

Asplenium ruta-muraria, a miejscami także paprotki Polypodium vulgare i paprotnicy kruchej Cystopteris fragilis. Mniejsze śródleśne 

odsłonięcia skalne i skarpy przy drogach leśnych porastają zwykle zbiorowiska z dominacją paprotki Polypodium vulgare i różnych gatunków 

mszaków. Siedliska nie wykazujące śladów wspinaczki lub wydeptywania. 

Stan zachowania w obszarze – B 

Zagrożenia potencjalne siedliska – sukcesja roślinności leśnej (samosiewy klonów) oraz nagromadzenie materii organicznej mogące prowadzić 

do procesów eutrofizacji siedliska  

 

                    
(Fot. Monika Brońska) 
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9110 – Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

Stanowiska spotykane zazwyczaj na nachylonych stokach, na płytkich glebach. Drzewostan kwaśnej buczyny górskiej zdominowany jest głównie przez 

buka Fagus sylvatica, choć w drzewostanie występuje znaczna domieszka świerka pospolitego Picea abies oraz sporadycznie jawor Acer pseudoplatanus. 

Drzewostan jest silnie zwarty, natomiast warstwa krzewów jest słabo rozwinięta lub może być jej zupełnie brak. Roślinność runa, charakteryzująca się 

ubóstwem gatunkowym, pokrywa zwykle do 80 % powierzchni dna lasu. W odróżnieniu od innych buczyn występują w nich takie gatunki jak: kosmatka 

gajowa Luzula luzuloides i trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea - występujące łanowo, nadają charakterystyczny „trawiasty” wygląd siedlisku. 

Oprócz tego runo stanowią m.in.: borówka czernica Vaccinium myrtillus, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, wiechlina gajowa Poa nemoralis, 

zachyłka trójkątna Gymnocarpium dryopteris.  

Stan zachowania w obszarze – B 

Zagrożenia istniejące i potencjalne siedliska – zmniejszenie określonych cech siedliska związane z usuwaniem martwych drzew i umierających drzew 

stojących i leżących, zmniejszające leśną bioróżnorodność. 

                               
(Fot. Monika Brońska) 
 

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

Siedlisko zajmuje tereny o zróżnicowanej topografii – głównie są to stoki i grzbiety górskie, zbocza dolin i wąwozy, rzadko natomiast są to dna dolin. 

Drzewostan tego typu buczyn jest zdominowany przez buka, jednak jako domieszka występuje świerk pospolity Picea abies oraz jawor Acer 

pseudoplatanus. Warstwę krzewów stanowią naturalne odnowienia. Cechą charakterystyczną wśród roślin runa żyznych buczyn jest występowanie 

jednego z gatunków żywców: żywca gruczołowatego Cardamine glanduligera  lub żywca dziewięciolistnego Dentaria enneaphyllos. Wśród gatunków 

runa leśnego istotną rolę odgrywają wiosenne geofity, rozwijające się i kwitnące przed rozwojem liści buka m.in.: zawilec gajowy Anemone nemorosa, 

kokorycz pusta Corydalis cava, kokorycz pełna Corydalis solida oraz śnieżyca wiosenna Leucojum vernum. Znaczny udział  w roślinności dna lasu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny
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mają również paprocie. 

Stan zachowania w obszarze – B 

Zagrożenia istniejące i potencjalne siedliska – zmniejszenie określonych cech siedliska związane z usuwaniem martwych drzew i umierających drzew 

stojących i leżących, zmniejszające leśną bioróżnorodność  

                
(Fot. Monika Brońska) 

 

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

     (Fot. Monika Brońska) 
Siedlisko stanowią wielogatunkowe lasy liściaste, które są budowane przez niemal wszystkie gatunki występujących na tym terenie drzew. 

Siedliska wykształcone na stokach. Stałym elementem drzewostanu jest dąb szypułkowy Quercus robur i lipa drobnolistna Tilia cordata, 
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niewielki procent składu gatunkowego stanowi natomiast grab Carpinus betulus. Gatunkami domieszkowymi są klon pospolity Acer platanoides, 

buk pospolity Fagus sylvatica oraz świerk pospolity Picea abies i jodła pospolita Abies alba. Warstwa zielna jest stosunkowo dobrze 

wykształcona – charakterystyczne gatunki wczesnowiosenne – zawilec gajowy Anemone nemorosa i zawilec żółty Anemone ranunculoides, 

kokorycz pusta Corydalis cava , przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, miodunka ćma Pulmonaria obscura oraz inne gatunki runa m.in.: 

gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, fiołek leśny Viola reichenbachiana, kopytnik pospolity Asarum europaeum, kuklik pospolity 

Geum urbanum.  

Stan zachowania w obszarze – B 

Zagrożenia potencjalne siedliska – zmniejszenie określonych cech siedliska związane z usuwaniem martwych drzew i umierających drzew 

stojących i leżących, zmniejszające leśną bioróżnorodność  

 

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

Siedliska wielogatunkowe - w drzewostanie dominują głównie jawor Acer pseudoplatanus, klon zwyczajny Acer platanoides, lipa szerokolistna 

Tilia platyphyllos, lipa drobnolistna Tilia cordata lub jesion wyniosły Fraxinus excelsior,  dodatkowo występują: jarząb pospolity Sorbus 

aucuparia, buk pospolity Fagus sylvatica z domieszką świerka Picea abies. Runo stanowią paprocie i nitrofilne byliny. Gatunkiem 

charakterystyczny jest miesiącznica trwała Lunaria rediviva. Siedlisko dobrze zachowane ze względu na trudny dostęp  - strome stoki. Obszar 

kluczowy dla zachowania jaworzyn miesiącznicowych w Polsce południowo-zachodniej. Specyficzne warunki – strome stoki przyczyniają się do 

tego, że w wyniku erozji dochodzi do uszkodzenia drzewostanu. 

Stan zachowania w obszarze – B 

Zagrożenia istniejące i potencjalne siedliska – erozja powodująca powstawanie obsuwisk, a tym samym niszcząca drzewostan  

                             (Fot. Monika Brońska) 
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9190 – Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

Siedlisko zajmuje stoki o dużym nachyleniu i wystawie głównie południowo-zachodniej. W drzewostanie dominuje dąb bezszypułkowy Quercus 

petraea, w domieszce pojawiają się buk zwyczajny Fagus sylvatica , sosna zwyczajna Pinus sylvestris, a na niektórych powierzchniach także 

świerk pospolity Picea abies. Warstwa krzewów jest przeważnie słabo rozwinięta i tworzona przez gatunki drzewostanu. W runie najczęściej 

spotyka się kosmatkę gajową Luzula luzuloides, śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa, borówkę czernicę Vaccinium myrtillus, trzcinnika 

leśnego Calamagrostis arundinacea i wiechlinę gajową Poa nemoralis. Runo z reguły jest ubogie i osiąga niewielkie pokrycie.  

Siedlisko na Pogórzu Sudeckim i w niższych partiach Sudetów określane jest jako „kwaśne dąbrowy podgórskie”. 

Stan zachowania w obszarze – B 

Zagrożenia istniejące i potencjalne siedliska – zmniejszenie określonych cech siedliska związane z usuwaniem martwych drzew i 

umierających drzew stojących i leżących, zmniejszające leśną bioróżnorodność 

                 
(Fot. Monika Brońska) 
 

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

źródliskowe 

Siedliska zlokalizowane są wzdłuż większości potoków na obszarze Gór Bardzkich. Najczęściej są to wąskie pasy łęgów jesionowych lub 

olszowych, które przechodzą w zbiorowiska żyznych lasów. Jeden z płatów jesionowych zlokalizowany w obrębie drogi krzyżowej, ciągnie się 

wzdłuż naturalnego źródliska. Podszyt stanowi leszczyna Corylus, bez czarny Sambucus nigra, grab Carpinus betulus, jawor Acer 

pseudoplatanus,, jarząb Sorbus aucuparia . Ze względu na sprzyjające warunki wilgotnościowe występuje tutaj dość różnorodna szata roślin 

zielnych. Stanowisko łęgu olszowego w okolicy Janowca, rozciąga się wzdłuż naturalnego koryta. Stanowi go m.in. starodrzew ok. 80-letniej 

olszy. Pokrywa silnie zadarniona. Reprezentacyjność tego siedlisko oceniono jako nieistotną (D), w związku z czym siedlisko nie zostało 

poddane dalszym ocenom. Jest to siedlisko priorytetowe  
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(Fot. Monika Brońska) 
 

91I0* – Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae) 

Zlokalizowane jest w odsłonięciach skalnych w przełomie Nysy koło Barda, na stromym stoku o ekspozycji południowo-zachodniej, w obrębie 

zachodniego pasma Gór Bardzkich. Drzewostan stanowi dąb bezszypułkowy Quercus petraea, który osiąga wysokości do ok. 10-12 m i w tych 

ekstremalnie trudnych warunkach tworzy różne kształty. Warstwa krzewów słabo rozwinięta. Runo o małym zróżnicowaniu, budowane przez 

gatunki ciepłolubne.  

Stan zachowania w obszarze – B 

Zagrożenia potencjalne siedliska – zmiany ekosystemu spowodowane słabym odnawianiem się drzewostanu dębowego 

             (Fot. Monika Brońska) 
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2.6.1. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

brak 

2.7. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

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 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). Ogólny stan ochrony w regionie 
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kontynentalnym jest niezadowalający (U1).  

Ranga w obszarze. Nieistotna. Gatunek występuje w obszarze nielicznie. Obserwowany był głównie w żerowiskach w okolicach Mikołajowa i 

Srebrnej Góry. W Obszarze nie są znane zimowiska mopka. Nielicznie zimuje w fortach w Srebrnej Górze, znajdujących się przy granicy Obszaru. 

Gatunek nie stanowi przedmiotu ochrony Obszaru. 

Stan zachowania w obszarze. Stan zachowania populacji mopka w Obszarze oceniono jako niezadowalający U1, ze względu na stosunkowo 

nieliczne obserwacje mopków w żerowiskach i brak stwierdzenia rozrodu gatunku w Obszarze. Z uwagi na niską reprezentatywność pozostawiono  

ocenę populacji jako nieistotną D, wobec czego gatunek ten nie stanowi przedmiotu ochrony obszaru. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze. Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwie 

prowadzona gospodarka leśna polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i dziuplastych drzew 

(B02.04) oraz wycince drzew i podszytu (B02.02, B02.03) prowadzonej w okresie rozrodu nietoperzy. Wymienione powyżej działania będą 

powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może wpłynąć na 

jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele.  

 

 
Mopek (Fot. J. Furmankiewicz). 
 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

 

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

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

(Głowaciński 2002). Gatunek chroniony według: Dyrektywy 92/43/EWG (Załącznik II i IV) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych dzikiej fauny 
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i flory, Konwencji Bońskiej (Załącznik II) o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, Konwencji Berneńskiej (Załącznik II) o ochronie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012). 

 
Nocek Bechsteina (fot. J. Furmankiewicz).  
 

Ranga w obszarze. Małoistotna. Gatunek występuje w obszarze nielicznie. Obserwowany był głównie w żerowiskach w okolicach Zębowiny i 

Wilczej. W Obszarze znane jest jedno zimowisko nocka Bechsteina (sztolnia w Srebrnej Przełęczy), w którym zimują sporadycznie pojedyncze 

osobniki. Pojedyncze osobniki hibernują także  w fortach w Srebrnej Górze, znajdujących się przy granicy Obszaru. Gatunek nie stanowi 
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przedmiotu ochrony Obszaru. 

Stan zachowania w obszarze. Stan zachowania gatunku w Obszarze oceniono jako niezadowalający (U1), ze względu na brak regularnego 

zimowania w Obszarze oraz stosunkowo nieliczne obserwacje w żerowiskach i brak stwierdzenia rozrodu gatunku w Obszarze. Wobec 

powyższego utrzymano ocenę populacji jako nieistotną D, wobec czego gatunek ten nie stanowi przedmiotu ochrony obszaru. 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze. Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku w Obszarze może być niewłaściwie 

prowadzona gospodarka leśna polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04), usuwaniu martwych i dziuplastych drzew 

(B02.04) oraz wycince drzew i podszytu (B02.02, B02.03) prowadzonej w okresie rozrodu nietoperzy. Wymienione powyżej działania będą 

powodować zmniejszenie powierzchni leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może wpłynąć na 

jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele.  

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

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

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

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

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

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

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

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

lasów, parków i sadów, gdzie polują głównie na ćmy i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Ich żerowiska oddalone są od kryjówek od 1,5 do 25 

km. Nocek duży zaliczany jest do nietoperzy, które odbywają krótkodystansowe wędrówki od 50 do 200 km (najdłuższy stwierdzony przelot 

wynosi 390 km) (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Nocek duży w Polsce wykazuje zwarty zasięg geograficzny. Występuje w południowej, 

częściowo w zachodniej i centralnej części kraju, oprócz rejonów północno-wschodnich. Obecność pojedynczych osobników stwierdzono na 

Podlasiu i wschodnim Mazowszu. Jest to gatunek stosunkowo często występujący na terenie Dolnego Śląska, najczęściej w zgrupowaniach od 

kilku do ponad tysiąca osobników. Najwięcej jego stanowisk odnotowano na terenach podgórskich. W większym rozproszeniu występuje na 

Nizinie Śląskiej. Największymi znanymi koloniami rozrodczymi są: kolonia we Wleniu, kolonia w Konradowie k/ Lądka Zdrój, kolonia w 

Rościszowie w Górach Sowich, kolonie w Sulistrowiczkach, Parowej i Jaszkowej Górnej. Największymi zimowiskami tego gatunku są jaskinie 

góry Połom, jaskinie i sztolnie Masywu Śnieżnika oraz sztolnie Gór Sowich.  

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

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

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

Ranga w obszarze. Umiarkowanie istotna. Nocek duży stwierdzany był głównie w leśnych żerowiskach, w okolicach Mikołajowa i Barda 
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Śląskiego oraz nielicznie w kryjówkach dziennych. Znane jest jedno zimowisko nocka dużego w obszarze (sztolnia w Srebrnej Przełęczy koło 

Srebrnej Góry, maksymalnie 15 zimujących osobników). Gatunek zimuje też w fortach w Srebrnej Górze, znajdujących się przy granicy Obszaru.  

Stan zachowania w obszarze. Stan zachowania zimowej populacji gatunku i zimowiska jest właściwy (FV), ze względu na uznanie okresu badań 

za okres referencyjny i zabezpieczenie otworu sztolni. Stan zachowania letniej populacji gatunku w Obszarze oceniono jako właściwy, głównie ze 

względu na istnienie w obszarze leśnych żerowisk tego gatunku. Ocena letniej populacji zgodnie z metodyką GIOŚ była niemożliwa ze względu 

na brak stanowisk kolonii rozrodczych nocka dużego w Obszarze. Nieliczne (ok. 3-5 osobników) zgrupowanie tego gatunku znajduje się na 

strychu kościoła w Laskówce. Kilka kolonii rozrodczych nocka dużego (około 90-100 osobników) zlokalizowano przy granicy obszaru, w Bardzie 

Śląskim i w Nowej Wsi Kłodzkiej. Osobniki z tych kolonii prawdopodobnie żerują w lasach Obszaru. Po przeprowadzonych badaniach 

zaproponowano zmianę ocenę populacji (z C na B). 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania gatunku w obszarze. Potencjalne zagrożenie stanowi niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna 

polegające na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin (B04). Wymienione powyżej działania związane z gospodarką leśną będą 

wpływać na zmniejszenie i jakość bazy pokarmowej nocka dużego. Wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni 

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

kumulację toksyn w ich ciele. Potencjalnym zagrożeniem może być także niewłaściwie przeprowadzone remonty budynków (E06.01 i 02), w 

których znajdują się kryjówki kolonii rozrodczych.  Potencjalnym zagrożeniem jest także zawleczenie choroby (K03.03) – rozprzestrzenienie się 

w populacji grzyba Geomyces destructans, który może potencjalnie powodować śmierć osobników i zmniejszenie liczebności populacji. Osobniki 

zarażone tym grzybem obserwowano w kilku zimowiskach Obszaru. Nie wydaje się jednak, aby ten patogen stanowił realne zagrożenie dla 

lokalnych populacji, gdyż ich liczebność utrzymuje się na stałym poziomie od wielu lat.  
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

1.  Murawy panońskie 

(Stipo-Festucetalia 

pallentis) 

6190  Powierzchnia 

siedliska 
 XX 

XX XX XX Brak danych 

– siedlisko 

nie 

weryfikowan

e w terenie – 

dostępne 

ogólne dane 

o siedlisku 

pozyskane z 

aktualizacji 

SDF z 

09.2012 r. 

Struktura i 

funkcje 
 XX 

XX 

Perspektywy 

ochrony 

 XX 

XX 

2.  Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 
 

 

6510 

 

6510-1 Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Cenne składniki flory XX XX 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U1 

Martwa materia organiczna XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX XX 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 
XX U1 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

6510-2 

6510-3 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX U1 U2  

Struktura i 

funkcje 

Cenne składniki flory XX XX 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX U2 

Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX U2 

Martwa materia organiczna XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 
XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U2 

6510-4 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Cenne składniki flory XX XX 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych XX FV 

Martwa materia organiczna XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

3.  Ściany skalne i 8220 8220-1 Powierzchnia  XX FV FV FV  
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

 

8 siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Inne przypadki dewastacji siedliska XX FV 

Martwa materia organiczna XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Ocienienie muraw XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

Ślady ognisk w pobliżu ścian 

skalnych 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu i bzu koralowego 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

4.  8220-2 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Inne przypadki dewastacji siedliska XX FV 

Martwa materia organiczna XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Ocienienie muraw XX U1 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Struktura przestrzenna płatów 

siedliska 
XX FV 

Ślady ognisk w pobliżu ścian 

skalnych 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu i bzu koralowego 
XX FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

5.  Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

 

9110 9110-1 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Udział buka w drzewostanie XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m grubości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i w runie 
XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, porębowe, w 

tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

XX 

FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
U1 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

6.  Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

9110 9110-2 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 
Udział buka w drzewostanie XX FV 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m grubości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i w runie 
XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, porębowe, w 

tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

XX 

FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

7.  Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

9110 9110-3 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

 

Udział buka w drzewostanie XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m grubości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i w runie 
XX U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

nitrofilne, okrajkowe, porębowe, w 

tym trzcinnik piaskowy, jeżyny 

XX 

FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 
XX XX 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

8.  Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 9130-1 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Udział w drzewostanie łącznie buka, 

jodły, jawora 
XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe 

XX 
FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

9.  Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 9130-2 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Udział w drzewostanie łącznie buka, 

jodły, jawora 
XX FV 

 Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime XX FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

10.  Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 9130-3 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Udział w drzewostanie łącznie buka, 

jodły, jawora 
XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX U1 

Ekspansywne gatunki obce w XX XX 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

podszycie i runie 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe 

XX 
U1 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

11.  Żyzne buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

9130 9130-4 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Udział w drzewostanie łącznie buka, 

jodły, jawora 
XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja XX U1 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

florystyczna runa 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX XX 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe 

XX 
FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

12.  Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 9170-1 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność gatunkowa 

drzewostanu – liczba występujących 

w drzewostanie gatunków 

właściwych dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX 

FV 

Udział łączny graba, klonu i lipy XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX XX 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe 

XX 
U1 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

13.  Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 9170-2 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Różnorodność gatunkowa 

drzewostanu – liczba występujących 

w drzewostanie gatunków 

właściwych dla dojrzałego 

drzewostanu grądu 

XX 

U1 

Udział łączny graba, klonu i lipy XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki obce ekologicznie w XX FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

drzewostanie 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX XX 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX XX 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe 

XX 
U1 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX 

XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX U1 

14.  Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe 

na stokach i 

zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion 

9180* 9180*-1 

9180*-2 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Pseudoplatani) 

 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

Struktura drzewostanu XX FV 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące w runie XX FV 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX XX 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

15.  Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe 

na stokach i 

zboczach 

(Tilio plathyphyllis-

Acerion 

Pseudoplatani) 

9180*

* 

9180*-3 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące 

>3m długości i >50cm grubości 
XX U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 

Struktura drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki dominujące w runie XX XX 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

Ekspansywne gatunki obce w XX XX 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

podszycie i runie 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

16.  Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 9190-1 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX XX 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >30 cm grubości 
XX U1 

Naturalne odnowienie dębu XX FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli 

są takie dane lub obserwacje) 

XX 

XX 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Udział dębu w drzewostanie XX FV 

Udział sosny w drzewostanie XX U1 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

17.  Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 9190-2 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >30 cm grubości 
XX U1 

Naturalne odnowienie dębu XX FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli 

są takie dane lub obserwacje) 

XX 

XX 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Udział dębu w drzewostanie XX FV 

Udział sosny w drzewostanie XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

18.  Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 9190-3 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i Charakterystyczne kombinacje XX XX 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

funkcje florystyczne 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX XX 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >30 cm grubości 
XX U1 

Naturalne odnowienie dębu XX FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli 

są takie dane lub obserwacje) 

XX 

XX 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Udział dębu w drzewostanie XX FV 

Udział sosny w drzewostanie XX U1 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

19.  Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 9190-4 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX XX 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX XX 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >30 cm grubości 
XX U1 

Naturalne odnowienie dębu XX FV 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli 

są takie dane lub obserwacje) 

XX 

XX 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Udział sosny w drzewostanie XX U1 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX U1 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

20.  Kwaśne dąbrowy  

(Quercion robori-

petraeae) 

9190 9190-5 Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczne kombinacje 

florystyczne 
XX U1 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w XX U1 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

drzewostanie 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno leżące lub stojące >3 

m długości i >30 cm grubości 
XX U1 

Naturalne odnowienie dębu XX U1 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli 

są takie dane lub obserwacje) 

XX 

XX 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

Udział dębu w drzewostanie XX FV 

Udział sosny w drzewostanie XX U1 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

21.  Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti 

Petraeae) 

91I0* 91I0*-1 

91I0*-2 

Powierzchnia 

siedliska 
 XX FV U1 U1  

Struktura i 

funkcje 

Obecność dębu w drzewostanie XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Obecność nasadzeń drzew  XX U1 

Zwarcie drzewostanu XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 

Zwarcie warstwy podszytu/podrostu XX FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX U1 

Gatunki ciepłolubne XX FV 

Ogólna różnorodność gatunkowa 

runa, a jeżeli istnieją dane także np. 

owadów 

XX 
U1 

Pozyskanie drewna i inne 

przekształcenia związane z 

użytkowaniem 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 XX FV 

Gatunki zwierząt 

22.  Mopek  

Barbastella 

barbastellus 

1308 A – 

stanowiska 

letnie 

Populacja 
Rozród gatunku XX XX U1 U1  

Aktywność gatunku XX U1 

Siedlisko 

Powierzchnia kompleksu leśnego FV FV 

Powierzchnia lasów liściastych FV FV 
Powierzchnia starodrzewów 

(drzewostanów w wieku > 80 lat) 
XX 

FV 

Powierzchnia starodrzewów 

liściastych (drzewostanów w wieku > 

80 lat) 
XX 

FV 

Liczba drzew obumierających i 

martwych o pierśnicy >25 cm 
XX 

FV 

Grubość drzew (>25 cm) 

zapewniających potencjalne kryjówki 

dzienne 
XX 

FV 

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 FV 
FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

23.  Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii 

1323 B -

zimowiska 

Populacja Liczebność FV FV FV FV  

Siedlisko Powierzchnia FV FV 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
FV 

FV 

Dostępność wlotów  

dla nietoperzy 
FV 

FV 

Warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV 

FV 

Udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV 

FV 

Elementy liniowe w otoczeniu 

schronienia mające połączenie z 

lasami 
FV 

FV 

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 FV 
FV 

A-

stanowiska 

letnie 

Populacja Obecność gatunku XX U1 U1  

Siedlisko 

Powierzchnia kompleksu leśnego FV FV 

Powierzchnia lasów liściastych FV FV 
Powierzchnia starodrzewów 

(drzewostanów w wieku > 80 lat) 
XX 

FV 

Powierzchnia starodrzewów 

liściastych (drzewostanów w wieku > 

80 lat) 
XX 

FV 

Liczba drzew obumierających i 

martwych  o pierśnicy > 25 cm 
XX 

FV 

Grubość drzew (>25 cm) –

potencjalnych kryjówek dziennych 
XX 

FV 

Zwarcie podszytu liściastego  XX FV 

Liczba śródleśnych zbiorników 

wodnych  
U1 

U1 

Powierzchnia śródleśnych zbiorników 

wodnych (przeciwpożarowych, poideł 

dla zwierząt gospodarskich, 

U1 U1 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

naturalnych stawków)  

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 FV FV 

24.  Nocek duży 

Myotis myotis 

1324 B – 

zimowiska 

Populacja Liczebność U1 U1 U1 U1  

Siedlisko 

Powierzchnia FV FV 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 
FV FV 

Dostępność wlotów 

dla nietoperzy 
FV FV 

Warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV FV 

Udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

Elementy liniowe w otoczeniu 

schronienia mające połączenie z 

lasami 

FV FV 

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 FV FV 

A - 

stanowiska 

letnie 

Populacja Liczebność FV FV FV  

Siedlisko 

Powierzchnia kompleksu leśnego FV FV 
Powierzchnia lasów liściastych FV FV 
Powierzchnia starodrzewów 

(drzewostanów w wieku > 80 lat) 
FV FV 

Powierzchnia starodrzewów 

liściastych (drzewostanów w wieku > 

80 lat) 

FV FV 

Liczba drzew obumierających i 

martwych  o pierśnicy > 25 cm 
FV FV 

Grubość drzew (>25 cm) –

potencjalnych kryjówek dziennych 

FV FV 

Zwarcie podszytu liściastego  FV FV 

Liczba śródleśnych zbiorników FV FV 
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Lp. Nazwa Kod Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji wg 

skali FV, UI, 

U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali  

FV, UI, U2,XX 

Uwagi 

wodnych  

Powierzchnia śródleśnych zbiorników 

wodnych (przeciwpożarowych, poideł 

dla zwierząt gospodarskich, 

naturalnych stawków)  

FV FV 

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 
 

FV FV 

 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 9. 

 

 

 

 

4. Analiza  zagrożeń 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Nr 

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

istniejące potencjalne 

1.  3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion 

fluitantis) 

1 X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla siedliska, 

ponieważ w trakcie prac terenowych nie 

potwierdzono występowania siedliska w 

obszarze i nie ma perspektyw na jego wy-

stępowanie (pierwotny błąd naukowy) - 

planowana aktualizacja SDF i usunięcie 

siedliska z listy przedmiotów ochrony. 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Nr 

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

istniejące potencjalne 

2.  6190 Murawy 

pannońskie (Stipo-

Festucetalia 

pallentis)   

1 U Nieznane zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K02.01 Zmiana składu gatunkowe-

go (sukcesja) 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

Nie zidentyfikowano zagrożeń istnieją-

cych, ponieważ siedlisko nie zostało w 

dostateczny i jednoznaczny sposób rozpo-

znane w trakcie prac terenowych i wyma-

ga uzupełnienia wiedzy w zakresie miejsc 

występowania, zagrożeń i ewentualnych 

niezbędnych do podjęcia działań ochron-

nych. 

Zagrożeniem potencjalnym dla siedliska 

jest utrata jego cech w wyniku zacieniania 

przez rozwijający się drzewostan i 

zbiorowiska krzewów oraz wnikanie w 

płaty gatunków obcych m. in. rdestówki 

powojowatej Fallopia convovulus. 

3.  6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane eks-

tensywnie (Arrhe-

natherion 

elatioris) 

1 

2 

3 

A03.03 Zaniechanie/brak  

koszenia, 
A04.03 Zaniechanie/brak 

wypasu 
K02. Zmiana składu gatunko-

wego (sukcesja)  

 

 

 

 

 

 

X Brak zagrożeń 

Głównym zagrożeniem dla siedliska jest 

utrata jego cech w wyniku zaprzestania 

użytkowania łąk – powstawanie sukcesji 

naturalnej powodującej zakrzaczenie, a 

następnie zalesienie powierzchni łąk. 

 

W trakcie prac nad planem zadań ochron-

nych nie stwierdzono zagrożeń potencjal-

nych dla siedliska. 

4  X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń W trakcie prac nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń dla 

siedliska. 

4.  8220 Ściany skalne 

i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

1,2 

 
X Brak zagrożeń  

 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

W trakcie prac terenowych nad planem 

zadań ochronnych nie stwierdzono 

zagrożeń istniejących dla siedliska. 

Potencjalnym zagrożeniem dla siedliska 

jest degradacja i utrata jego cech w 

wyniku  porastania go przez samosiewy 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Nr 

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

istniejące potencjalne 

 

K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej 

drzew.  

Nagromadzenie materii organicznej 

przyczynia się do naturalnego procesu 

eutrofizacji siedliska a tym samym zmian 

właściwości gleb i rozwoju roślin na 

danym siedlisku przyrodniczym. 

5.  9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Brak zagrożeń 

Struktura wiekowa oraz zbyt mała ilość 

obumarłych drzew i martwego drewna 

leżącego, powoduje spadek różnorodności 

biologicznej w większości płatów siedli-

ska. 

 

W trakcie prac terenowych nad planem 

zadań ochronnych nie stwierdzono 

zagrożeń potencjalnych dla siedliska. 

6.  9130 Żyzne bu-

czyny (Dentario 

glandulosae, 

Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 
 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Brak zagrożeń 

Struktura wiekowa oraz zbyt mała ilość 

obumarłych drzew i martwego drewna 

leżącego, powoduje spadek różnorodności 

biologicznej w większości płatów siedli-

ska. 

. 

W trakcie prac terenowych nad planem 

zadań ochronnych nie stwierdzono 

zagrożeń potencjalnych dla siedliska. 

7.  9170 Grąd 

środkowoeuropejs

ki i 

subkontynentalny 

(Galio-

Carpinetum,Tilio-

Carpinetum) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
 

 

 

 

 

 

 

Struktura wiekowa oraz zbyt mała ilość 

obumarłych drzew i martwego drewna 

leżącego, powoduje spadek różnorodności 

biologicznej w większości płatów siedli-

ska. 

 

W trakcie prac nad planem zadań ochron-
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Nr 

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

istniejące potencjalne 

 

 

X Brak zagrożeń 

nych nie stwierdzono zagrożeń potencjal-

nych dla siedliska. 

8.  9180* Jaworzyny i 

lasy klonowo – 

lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
 

 

 

 

 

K01.01 Erozja 

Zbyt mała ilość obumarłych drzew i mar-

twego drewna leżącego, powoduje spadek 

różnorodności biologicznej w większości 

płatów siedliska. 

Ewentualna lokalizacja szlaków 

zrywkowych lub dróg leśnych z uwagi na 

specyficzne ukształtowanie terenu (duże 

nachylenie) może spowodować 

powstawanie obsuwisk skał oraz gleby, a 

tym samym uszkadzanie drzewostanu. 

9.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

roboripetraeae) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 
 

 

 

 

X Brak zagrożeń 

Zagrożeniem siedliska jest ubożenie 

różnorodności biologicznej w związku ze 

zbyt małą obecnością martwych i 

umierających drzew stojących i leżących. 

W trakcie prac nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

potencjalnych dla siedliska. 

10.  91I0* Ciepłolubne 

dąbrowy (Querce-

talia pubescenti 

petraeae) 

1 X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń 

 
W trakcie prac terenowych nad planem 

zadań ochronnych nie stwierdzono zagro-

żeń dla siedliska, które przyczyniałyby się 

do pogorszenia jego stanu. 

11.  1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Stanowiska 

zimowe 
 

X Brak zagrożeń  

 

 

 

 

 

G01.04.03 Rekreacyjna turystyka 

jaskiniowa 

G05.04 Wandalizm 

W trakcie prac terenowych nad planem 

zadań ochronnych nie stwierdzono 

zagrożeń istniejących dla siedliska 

gatunku (zachowanego we właściwym 

stanie), a także innych zagrożeń mogących 

wpływać na liczebność. 

Zagrożenia te wiążą się z penetracją 

sztolni przez ludzi w okresie zimowym 

(niepokojenie nietoperzy, możliwe 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Nr 

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

istniejące potencjalne 

 

 

B02.02 Wycinka lasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaburzenia warunków mikro-

klimatycznych). 

Ewentualna wycinka drzew powodująca 

odsłonięcie wejścia do obiektu utrudni 

dolot do zimowiska i spowodować wzrost 

presji drapieżników.  

 

 

Zmniejszenie powierzchni leśnych 

żerowisk nietoperzy. 

Niewłaściwie prowadzone remonty 

budynków mogą prowadzić do 

pogorszenia jakości lub redukcji kryjówek 

nietoperzy. 

 

 

Stanowiska 

letnie 

 

X Brak zagrożeń J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

E06.01 Rozbiórka budynków i 

obiektów wybudowanych przez 

człowieka 

E06.02 Odbudowa, remont 

budynków 

 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 10. 

5. Cele działań ochronnych 

Lp. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1.  3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

- Nie analizowano celów działań ochronnych dla siedliska, ponieważ w 

trakcie prac terenowych nie potwierdzono występowania siedliska w 

obszarze (pierwotny błąd naukowy) - planowana aktualizacja 

SDF i usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony 

-- 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

2.  6190 Murawy pannońskie 

(Stipo-Festucetalia pallentis) 

x Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, identyfikacja 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz opracowanie propozycji 

działań ochronnych.  

Do końca obowiązywania 

planu 

3.  6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

U1 Poprawa stanu siedliska do stanu właściwego (FV) 

Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedliska na 

innych płatach w obszarze Natura 2000 wraz z identyfikacja 

zagrożeń, oceną stanu ochrony oraz opracowaniem propozycji 

działań ochronnych. 

Do końca obowiązywania 

planu 

4.  8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion 

vandelii 

FV Utrzymanie obecnego stanu siedliska (FV). 

Uzupełnienie stanu wiedzy nt. zidentyfikowanych płatów siedliska 

oraz wyszukiwanie nowych płatów wraz z identyfikacją zagrożeń, 

oceną stanu ochrony oraz opracowaniem propozycji działań ochron-

nych 

Do końca obowiązywania 

planu 

5.  9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo – Fagetum) 
U1 Utrzymanie stanu zachowaniasiedliska co najmniej na  poziomie 

niezadowalającym (U1). 

Od 10 do 50 lat w zależności 

od wieku drzewostanu 

6.  9130 Żyzne buczyny 

(Denatrio glandulosae – 

Fagenion, Galio odorati – 

Fagenion) 

U1 Utrzymanie stanu zachowania siedliska co najmniej na poziomie 

niezadowalającym (U1). 

Od 10 do 50 lat w zależności 

od wieku drzewostanu 

7.  9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio – 

Carpinetum 

Tilio- Carpinetum) 

U1 Utrzymanie stanu siedliska co najmniej na poziomie 

niezadowalającym (U1). 

. 

Od 10 do 50 lat w zależności 

od wieku drzewostanu 

8.  9180* Jaworzyny i lasy 

klonowo – lipowe na stokach 

i zboczach (Tilio plathyphyllis 

– Acerion pseudoplatani) 

U1 Utrzymanie stanu siedliska co najmniej na  poziomie 

niezadowalającym (U1). 

Uzupełnienie stanu wiedzy nt. zidentyfikowanych płatów siedliska 

oraz wyszukiwanie nowych płatów wraz z identyfikacją zagrożeń, 

oceną stanu ochrony oraz opracowaniem propozycji działań ochron-

nych. 

Od 10 do 50 lat w zależności 

od wieku drzewostanu 

9.  9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 
U1 Utrzymanie stanu siedliska co najmniej na obecnym poziomie (U1). Od 10 do 50 lat w zależności 

od wieku drzewostanu 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

10.  91I0* Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti 

petraeae) 

U1 Utrzymanie siedliska  w co najmniej niepogorszonym stanie zacho-

wania (U1)  

Uzupełnienie stanu wiedzy nt. zidentyfikowanych płatów siedliska 

oraz wyszukiwanie nowych płatów wraz z identyfikacją zagrożeń, 

oceną stanu ochrony oraz opracowaniem propozycji działań ochron-

nych. 

Do końca obowiązywania 

planu 

11.  1324 Nocek duży Myotis 

myotis 

U1 Utrzymanie  właściwego (FV)  stanu leśnych żerowisk, kryjówek 

rozrodczych i zimowisk. Utrzymanie liczebności populacji co 

najmniej na poziomie niezadowalającym (U1).  

Do końca obowiązywania 

planu 

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 11. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

1.  6190 Murawy 

panońskie (Stipo-

Festucetalia 

pallentis) 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1  Uzupełnienie stanu wie-

dzy o występowaniu i 

stanie zachowania siedli-

ska 6190 w obszarze 

Natura 2000 wraz z iden-

tyfikacją zagrożeń, oceną 

stanu ochrony oraz pro-

pozycją działań ochron-

nych  

 

Cały obszar Natura 

2000  

w ciągu 5 lat 

obowiązy-

wania 

PZO  

6 Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000,  

2.  6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion 

elatioris) 

A Działania związane z ochroną czynną 
A1 Usuwanie 

krzewów i 

podrostu drzew 

Wycinanie krzewów i 

podrostu drzew 

zarastających powierzchnie 

łąk - działanie fakultatywne 

6510-1, 6510-2, 6510-

3 

cz. dz. ewid. 422/118, 

obręb Srebrna Góra, 

cz. dz. ewid. 54 i 57, 

obręb Żdanów, 

cz.dz. ewid. 472/201, 

obręb Bardo 

(wydzielenie leśne 

201b Nadleśnictwo 

Bardo) 

Cały okres  

obowiązywan

ia PZO 

5 Właściciel lub 

posiadacz obszaru, 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
z korzystaniem z 

programów wsparcia 

z tytułu utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie przepisów 

prawa albo w 

przypadku braku 

takich przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
 Działania 

obligatoryjne 

Ekstensywne użytkowa-

nie kośne, kośnopastwi-

skowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielo-

nych.   

cz. dz. ewid. 422/118, 

obręb Srebrna Góra, 

cz. dz. ewid. 54 i 57, 

obręb Żdanów, 

cz.dz. ewid. 472/201, 

Cały okres  

obowiązywan

ia PZO 

Dopłaty – 

1,45 

/ha/rok 

oraz 

koszty 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru,  
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
 obręb Bardo 

(wydzielenie 

leśne 201b 

Nadleśnictwo Bardo) 

związane z 

obsługą 

dopłat  

 Działania 

fakultatywne 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiednieg

o  pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego 6510 

cz. dz. ewid. 

422/118, obręb 

Srebrna Góra 

(wydzielenie leśne 

118a Nadleśnictwo 

Bardo) 

cz. dz. ewid. 54 i 57, 

obręb Żdanów  

Cały okres  

obowiązywan

ia PZO 

 Właściciel lub 

posiadacz obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem z 

programów wsparcia 

z tytułu utraty 

dochodowości. 

a w odniesieniu do 

gruntów stanowią-

cych własność 

Skarbu Państwa 

zarządca nierucho-

mości w związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska, na pod-

stawie przepisów 

prawa albo w przy-

padku braku takich 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
przepisów, na pod-

stawie porozumie-

nia zawartego z 

organem sprawują-

cym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Kontrola 

skuteczności 

prowadzenia 

działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne. 

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywa-

nia PZO.  

 

4 Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy o 

siedlisku 

Rozpoznanie 

rozmieszczenia i stanu 

ochrony siedliska w 

obszarze Natura 2000, 

poza płatami już 

zidentyfikowanymi. 

Część bezleśna 

obszaru Natura 2000 

w trakcie 

obowiązywan

ia PZO 

5 Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

3.  9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo – 

Fagetum) 

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
B1 Poprawa 

wskaźników 
decydujących o 

jego strukturze i 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej mającej na celu 

utrzymanie wyłączenia z 

użytkowania rębnego 

Wydzielenia leśne: 

Obręb Bardo: 113d; 

113g; 113h; 117i; 

117k; 129a; 129b; 

Cały okres 

obowiązywa-

nia PZO 

Bez 

kosztów 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie  
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
funkcji drzewostanów w miej-

scach występowania pła-

tów siedliska zachowa-

nych w stanie naturalnym 

lub zbliżonym do natu-

ralnego, a w obrębie po-

zostałych płatów siedli-

ska ograniczenie wyko-

nywania działań gospo-

darczych do koniecznych 

zabiegów sanitarnych (z 

zastosowaniem rębni z 

wydłużonym okresem 

odnowienia).  

Zapewnienie zasobów 

martwego drewna, z do-

stosowaniem do konkret-

nych uwarunkowań lo-

kalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpoża-

rowych i zagrożeń wyni-

kających z wpływów 

antropogenicznych) po-

przez: 

- nie usuwanie wywrotów 

i złomów, 

- pozostawianie mar-

twych drzew stojących i 

nie usuwanie drzew dziu-

plastych i próchnieją-

132c; 132d; 133a; 

133d; 133j; 138a; 

138b; 138d; 138f; 

141d; 141m; 141n; 

141o; 144d; 142a; 

147j; 148h; 155b; 

155f; 156f; 158a; 

159b; 159h; 180b; 

180g; 182c; 

183h; 186f; 188h; 

189j; 200a; 210c; 

144k; 151k; 152c; 

155d; 155g; 156h; 

176h; 176i; 176l; 

176m; 176m; 176s; 

177f; 177g; 194f; 

201n; 203k; 203m; 

206c; 207b; 223a; 

224g; 225a; 225c; 

225h; 226a; 226b; 

226c; 226d; 226f; 

227a; 227b; 227c; 

228a; 228b; 228d; 

228g; 229c; 229d; 

229f; 229g; 229h; 

229i; 230f; 230m; 

230o; 230s; 231b; 

232b; 232d; 232i; 

233a; 233f; 233i; 

234b; 235h; 239j; 

239n; 239o; 243c; 



81 

 

Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
cych, 

- we fragmentach pozo-

stawianie do naturalnego 

rozpadu rozproszonych 

pozostałości pozrębo-

wych, z wyjątkiem sytua-

cji bezpośrednio zagraża-

jących bezpieczeństwu 

ludzi i ich mieniu oraz 

trwałości drzewostanu.  

 

245a; 251b; 252a; 

252d; 252j; 252k; 

252l; 253c; 253d; 

253g; 253h; 253i; 

255b; 255j; 256b; 

256g; 257f;  

Obręb Kamieniec: 

278r; 137f; 139d; 

140a; 140b; 141i; 

142d; 142f; 142g; 

143a; 144b; 144d; 

144f; 144g; 146d; 

147g 

Nadleśnictwo Bardo 

  

     

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Kontrola 

skuteczności 

prowadzenia 

działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty sie-

dliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każ-

dym ze wskazanych 

terminów inne 

w 6 i 9 roku 

obowiązywan

ia PZO. 

 Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

4.  9130 Żyzne 

buczyny 
(Denatrio glandu-

losae – Fagenion, 

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
B1 Poprawa Prowadzenie gospodarki Wydzielenia leśne: Cały okres Bez Nadleśnictwo Bardo 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
Galio odorati – 

Fagenion) 
wskaźników 
decydujących o 

jego strukturze i 

funkcji 

leśnej mającej na celu 

utrzymanie wyłączenia z 

użytkowania rębnego 

drzewostanów w miej-

scach występowania pła-

tów siedliska zachowa-

nych w stanie naturalnym 

lub zbliżonym do natu-

ralnego, a w obrębie po-

zostałych płatów siedli-

ska ograniczenie wyko-

nywania działań gospo-

darczych do koniecznych 

zabiegów sanitarnych (z 

zastosowaniem rębni 

złożonych z wydłużonym 

okresem odnowienia). 

Zapewnienie zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do kon-

kretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpoża-

rowych i zagrożeń wyni-

kających z wpływów 

antropogenicznych) po-

przez: 

- nie usuwanie wywrotów 

i złomów, 

- pozostawianie mar-

Obręb Bardo: 116a; 

118g; 118p; 119g; 

120b; 120g; 121b; 

121c; 121i; 121j; 

123a; 123b; 123c; 

123d; 123f; 123i; 

123j; 128d; 128g; 

130d; 131g; 134h; 

134k; 135c; 135d; 

135g; 136a; 136g; 

136h; 136i; 137b; 

139b; 139i; 141c; 

142b; 142c; 142f; 

145b; 146f; 146h; 

148d; 149h; 149d; 

150c; 151d; 151c; 

158f; 158h; 159d; 

159f; 166d; 166j; 

182b; 182g; 183g; 

184a; 184h; 184i; 

184g; 185n; 186a; 

187c; 185a; 185b; 

187h; 195b; 196i; 

196d; 196j; 198c; 

198f; 198g; 198i; 

200c; 200d; 208c; 

208d; 208j; 209b; 

209f; 210b; 210c; 

210f; 210h; 211a; 

211c; 143b; 143c; 

143d; 143i; 143j; 

obowiązywan

ia PZO 
kosztów Śląskie 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
twych drzew stojących i 

nie 

usuwanie drzew dziupla-

stych i próchniejących, 

- we fragmentach pozo-

stawianie do naturalnego 

rozpadu rozproszonych 

pozostałości pozrębo-

wych, z wyjątkiem sytua-

cji zagrażających bezpie-

czeństwu ludzi i ich mie-

niu oraz trwałości drze-

wostanu.  

 

144a; 144f; 144g; 

144j; 148i; 149g; 

150c; 151c; 151d; 

152i; 154d; 154f; 

154i; 154j; 156l; 

157a; 157f; 157g; 

160a; 160d; 162a; 

162c; 162g; 163a; 

163b; 163c; 164m; 

164n; 165a; 165b; 

165c; 174a; 174c; 

176i; 177b; 178f; 

178g; 179a; 179c; 

179h; 179k; 179l; 

179m; 180b; 205g; 

205h; 230i; 223b; 

232c; 232k; 232l; 

233c; 235f; 239p; 

240f; 240g; 240j; 

241b; 243i; 243j; 

245c; 245d; 245g; 

245h; 248g; 249c; 

257b; 257c; 257h; 

257i;  

Obręb Kamieniec: 

137a; 137c; 141c; 

142c; 143c; 147d;  
C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Kontrola 

skuteczności 

prowadzenia 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Wybrane płaty sie-

dliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

W 6 i 9 roku 

obowiązywan

ia PZO. 

 Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 



84 

 

Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
działań 

ochronnych 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każ-

dym ze wskazanych 

terminów 

inne 

5.  9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 
(Galio – 

Carpinetum 

Tilio- Carpinetum) 

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
B1 Poprawa 

wskaźników 

decydujących o 

jego strukturze i 

funkcji 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej mającej na celu 

utrzymanie wyłączenia z 

użytkowania rębnego 

drzewostanów w miej-

scach występowania pła-

tów siedliska zachowa-

nych w stanie naturalnym 

lub zbliżonym do natu-

ralnego, a w obrębie po-

zostałych płatów siedli-

ska ograniczenie wyko-

nywania działań gospo-

darczych do koniecznych 

zabiegów sanitarnych (z 

zastosowaniem rębni z 

wydłużonym okresem 

odnowienia). Zapewnie-

nie zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem 

do konkretnych uwarun-

kowań lokalnych (wieku i 

stanu sanitarnego drze-

Wydzielenia leśne: 

Obręb Bardo: 113 c, 

114 c, 114 i, 132 b, 

154h, 155a, 160 b, 

166 i, 200h; 200i; 

203 c, 211 d, 237f, 

237j, 242 f  

 

Cały okres 

obowiązywan

ia PZO 

Bez 

kosztów 
Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
wostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicz-

nych) poprzez: 

- nie usuwanie wywrotów 

i złomów, 

- pozostawianie mar-

twych drzew stojących i 

nie usuwanie drzew dziu-

plastych i próchniejących 

(w szczególności dębów), 

- we fragmentach pozo-

stawianie do naturalnego 

rozpadu rozproszonych 

pozostałości pozrębo-

wych, z wyjątkiem sytua-

cji bezpośrednio zagraża-

jących bezpieczeństwu 

ludzi i ich mieniu oraz 

trwałości drzewostanu. 

 
C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Kontrola 

skuteczności 

prowadzenia 

działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty sie-

dliska stanowiące 5-

10% 

powierzchni siedli-

ska w obszarze Natu-

ra 2000, w każdym 

ze wskazanych ter-

minów inne 

W 6 i 9 roku 

obowiązywan

ia PZO. 

 

 Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

6.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 
(Quercion robori-

petraeae) 

A Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
B1 Poprawa 

wskaźników 

decydujących o 

jego strukturze i 

funkcji 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej mającej na celu 

utrzymanie wyłączenia z 

użytkowania rębnego 

drzewostanów w miej-

scach występowania pła-

tów siedliska zachowa-

nych w stanie naturalnym 

lub zbliżonym do natu-

ralnego, a w obrębie po-

zostałych płatów siedli-

ska ograniczenie wyko-

nywania działań gospo-

darczych do koniecznych 

zabiegów sanitarnych (z 

zastosowaniem rębni 

złożonych ze średnim lub 

długim okresem odno-

wienia). 

Zapewnienie zasobów 

martwego drewna, z do-

stosowaniem do konkret-

nych uwarunkowań lo-

kalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpoża-

rowych i zagrożeń wyni-

kających z wpływów 

Wydzielenia leśne: 

Obręb Bardo: 114g; 

115a; 116c; 116h; 

117d; 118m; 118n; 

119j; 122b; 122g; 

128f; 129f; 130c; 

133b; 133c; 133i; 

133k; 133l; 134f; 

134j; 134l; 135f; 137d; 

140h; 140i; 141f; 

141h; 143a; 146i; 

147b; 147c; 147h; 

147s; 149d; 158c; 

166a; 166b; 171c; 

172g; 173i; 174f; 

180d; 185f; 187i; 189i; 

195f; 196a;197c; 199c; 

200d; 200g; 208g; 

210k; 143a; 150d; 

150f; 150g; 150i; 

151a; 151f; 151g; 

152b; 152f; 153g; 

153n; 154a; 154b; 

154g; 173d; 173f; 

173h; 174b; 174h; 

174i; 174k;176f; 176r; 

193c; 172c; 172f; 

190a; 190i; 190j; 191a; 

Cały okres 

obowiązywan

ia PZO 

Bez 

kosztów 

 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie 



87 

 

Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
antropogenicznych) po-

przez: 

- nie usuwanie wywrotów 

i złomów, 

- pozostawianie mar-

twych drzew stojących i 

nie usuwanie drzew dziu-

plastych i próchnieją-

cych, w szczególności 

starych i grubych dębów, 

- we fragmentach pozo-

stawianie do naturalnego. 

rozpadu rozproszonych 

pozostałości pozrębo-

wych, z wyjątkiem prze-

wróconych drzew na 

stromych stokach bezpo-

średnio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i 

ich mieniu oraz trwałości 

drzewostanu.  

191b; 191c; 191d; 

192a; 192c; 

192g; 192i; 192k; 

201s; 202b; 202c; 

203a; 

203b; 203g; 206i; 

207h; 233l; 234f; 

235c; 235r; 242a; 

242k; 243a; 243g; 

244f; 247i; 247j; 250a; 

250b; 251i; 255f; 

256c; 256h; 258h; 

259d; 278k; 137d; 

Obręb Kamieniec: 

138b; 139f; 140c; 

148b; 

147h 

 

C  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
C1 Kontrola 

skuteczności 

prowadzenia 

działań 

ochronnych 

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Wybrane płaty sie-

dliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000, w każ-

dym ze wskazanych 

terminów inne 

W 6 i 9 roku 

obowiązywan

ia PZO. 

 Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

7.  1324 

Nocek duży 

A Działania związane z ochroną czynną 
A1 Utrzymanie  Sztolnia w Srebrnej Cały okres 5-10. / Sprawujący nadzór 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
(Myotis myotis) 

 
stanu zimowisk Pielęgnacja zadrzewień 

oraz zakrzewień 

znajdujących się w bez-

pośrednim otoczeniu 

otworów sztolni.  

 

Przeprowadzenie – w 

przypadku stwierdzenia 

takiej konieczności – 

ewentualnych napraw i 

konserwacji kraty przy 

wejściu do sztolni 

zamykanej na okres 

jesienno-zimowy. 

Przełęczy 

cz. dz. ewid. 

423/113, obręb 

Srebrna Góra 

(wydzielenie leśne: 

113h) 

obowiązywan

ia PZO 
rok  nad obszarem, 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie 
 

B Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
B2 Utrzymanie 

stanu siedliska 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej zapewniającej 

utrzymanie możliwie 

dużej reprezentacji staro-

drzewu, a przy wykony-

waniu rębni złożonych 

zachowanie przestojów i 

biogrup starodrzewu oraz 

dziuplastych i zamierają-

cych drzew - z wyjątkiem 

sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i 

ich mienia (w tym zablo-

kowania dróg leśnych i 

wyznaczonych szlaków 

turystycznych) oraz trwa-

Część leśna obszaru 

Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cały okres 

obowiązywan

ia PZO 

Bez 

kosztów 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie  
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
łości drzewostanu. 

C Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronny 

C1 Kontrola 

skuteczności 

prowadzenia 

działań 

ochronnych 

Monitoring zimowy stanu 

stanowiska 

(wraz z oceną stanu za-

bezpieczenia wejścia) 

oraz liczebności zimują-

cej populacji. 

Sztolnia w Srebrnej 

Przełęczy 

cz. dz. ewid. 

423/113, obręb 

Srebrna Góra, 

wydzielenie leśne: 

113h 

Corocznie   Sprawujący nadzór 

nad obszarem 

8.  8220 Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

 

*9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion 

pseudoplatani) 

 

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti petraeae) 

D Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Badanie staniu zachowa-

nia zinwentaryzowanych 

płatów siedlisk 8220, 

*9180, *91I0 w obszarze 

Natura 2000.  

Wyszukiwanie nowych 

płatów ww. siedlisk 

wraz z identyfikacją za-

grożeń, oceną stanu 

ochrony oraz propozycją 

działań ochronnych 

Cały obszar Natura 

2000 

W ciągu 5 lat 

obowiązywa

nia PZO 

 Sprawujący nadzór 

nad obszarem 
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Lp. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunko

we koszty 
(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

  Propozycja aktualizacji 

Standardowego Formula-

rza Danych  poprzez 

przygotowanie wniosku 

do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w 

celu usunięcia siedliska z 

listy przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 

(nie stwierdzono wystę-

powania tego typu siedli-

ska w obszarze – pier-

wotny błąd naukowy). 

Wysoka ocena w aktual-

nym SDF dotyczyła za-

pewnie koryta Nysy 

Kłodzkiej znajdującego 

się poza granicami obsza-

ru Natura 2000). 

    

Wektorowa warstwa informacyjna systemów informacji przestrzennej – załącznik 12. 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialn

y 

Szacowa-

ny koszt 

(w tys. zł) 

1.  6190 Murawy 

pannońskie 

(Stipo-

Festucetalia 

 Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

Raz na 5 

lat 

Nadleśnict

wo Bardo, 

wydzieleni

a leśne: 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

3 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialn

y 

Szacowa-

ny koszt 

(w tys. zł) 

pallentis) ochrony opracowanych w 

ramach PMŚ  

201m, 202f objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

2.  6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510-1, 

6510-2, 

6510-3, 

6510-4, 

6510-5 

Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ . 

Raz na 5 

lat. 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowią-

ce 5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskaza-

nych 

terminów 

inne. 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

6 

3.  8220 Ściany 

skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Wszystkie 

stanowiska 

Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów  
opracowanych w 

ramach PMŚ  

W  6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO 

Nadleśnict

wo Bardo, 

wydzieleni

a leśne: 

184g, 198j, 

200h, 201f, 

p (st. 1), 

238a, 240b, 

241a 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

3 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialn

y 

Szacowa-

ny koszt 

(w tys. zł) 

4.  9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo – 

Fagetum) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

 Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ  

W 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

inne. 

 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

5 

5.  9130 Żyzne 

buczyny 

(Denatrio 

glandulosae – 

Fagenion, Galio 

odorati – 

Fagenion) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

 Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ  

W 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

  

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

inne. 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

5 

6.  9180* Jaworzyny i 

lasy klonowo – 

lipowe na stokach i 

Wybrane 

płaty 

siedliska 

Monitori

ng stanu 

przedmi

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

W 6 i 9 

roku 

obowiązy

Wybrane 

płaty 

siedliska 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

5 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialn

y 

Szacowa-

ny koszt 

(w tys. zł) 

zboczach  

(Tilio 

plathyphyllis – 

Acerion 

pseudoplatani) 

otów 

ochrony 

GIOŚ parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ 

wania 

PZO 

stanowiące 

5-10% 

powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

inne 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

7.  9170 Grąd 

środkowoeuropejs

ki i 

subkontynentalny 

(Galio – 

Carpinetum 

Tilio- 

Carpinetum) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ 

W 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.   

Wybrane 

płaty sie-

dliska sta-

nowiące 5-

10% 

powierzch-

ni siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskaza-

nych ter-

minów 

inne 

 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

3 

8.  9190 Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion robori-

petraeae) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

 Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w 

W 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

Wybrane 

płaty 

siedliska 

stanowiące 

5-10% 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

3 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialn

y 

Szacowa-

ny koszt 

(w tys. zł) 

ramach PMŚ    powierzchn

i siedliska 

w obszarze 

Natura 

2000, w 

każdym ze 

wskazanyc

h terminów 

inne. 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

9.  91I0* 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti 

petraeae) 

Wszystkie 

płaty 

siedliska 

Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

siedliska według 

parametrów 

opracowanych w 

ramach PMŚ 

W 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.   

Nadleśnict

wo Bardo, 

wydzielenia 

leśne: 202 f, 

201m 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

3 

10.  Nocek duży 

Myotis myotis 

 Monitori

ng stanu 

przedmi

otów 

ochrony  

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Wskaźnik

i zgodnie 

z PMŚ 

GIOŚ 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji i 

siedliska 

gatunku zgodnie z 

metodyką PMŚ 

 

W 5 i 10 

roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

 

Część leśna 

obszaru 

Natura 

2000 

 

Sprawujący 

nadzór  nad 

obszarem (na 

stanowiskach 

objętych PMŚ 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

50 

    w 5 i 10 

roku 

obowiązy

wania 

PZO 
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Lp. 
Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 
Cel Parametr 

Wskaźni

k 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialn

y 

Szacowa-

ny koszt 

(w tys. zł) 

    

    

 

 

 

 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Lp. 

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

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

1. 

Brak ustaleń w dokumentach 

planistycznych mogących negatywnie 

oddziaływać na podmioty ochrony 

Nie wykazuje się zmian w obowiązujących dokumentach planistycznych 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Brak istotnych przesłanek dla sporządzenia PO. Niniejszy plan zadań ochronnych powinien w zadawalający sposób zabezpieczyć przedmioty 

ochrony Obszaru Natura 2000 Góry Bardzkie PLH 020062 przed pogorszeniem stanu ich ochrony. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Zaproponowano zmiany w SDF w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli. Projekt zmienionego SDF (Plik PDF) – załącznik 12. Zmiana 

granicy Obszaru poprzez włączenie wydzielenia leśnego nr 169 j - płat siedliska 6510. Ponadto dostosowano granice Obszaru do danych 

katastralnych. Wektorowa warstwa informacyjna GIS zawierająca zmienione granice obszaru – załącznik 13. 

 

Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
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Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1.  

kod 
% 

pow. 

Ocena 

pop. / 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. / 

wzg. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 

3260 0,05 B B C B 

6190 0,00 B B B B 

6210 0,00 D    

6410 0,00 D    

6510 0,93 B B C C 

8220 0,00 B B C C 

9110 12,92 B B C C 

9130 16,73 B B C B 

9170 0,57 C B C C 

9180* 0,82 B B C B 

9190 12,07 B B C B 

91E0 0,08 D    

91I0* 0,39 B B C C 
 

kod 
% 

pow. 

Ocena 

pop. / 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. / 

wzg. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 

3260  D    

6190 0,00 B B B B 

6210 0,00 D    

6410 0,00 D    

6510 0,78 B C C C 

8220 0,00 B B C B 

9110 12,60 B B C B 

9130 16,63 B B C B 

9170 0,52 C B C C 

9180* 1,40 B B C B 

9190 11,78 B B C B 

91E0 0,08 C C C C 

91I0* 0,35 B B C B 
 

Potrzeba zmiany po analizie 

materiałów i weryfikacji 

terenowej: 

- usunięcie siedliska 3260 

Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

Ranunculion fluitantis  z listy 

przedmiotów ochrony Obszaru. 

Zmiana te wynika z faktu, iż w 

trakcie inwentaryzacji terenowej 

nie stwierdzono występowania 

tego typu siedliska w obszarze. 

Wysoka ocena w aktualnym 

SDF dotyczyła zapewnie koryta 

Nysy Kłodzkiej znajdującego się 

poza granicami obszaru Natura 

2000. 

- dodanie do SDF Obszaru 

siedliska przyrodniczego *91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i 

olsy źródliskowe, którego 

występowanie stwierdzono w 

granicach obszaru (siedlisko to 

wymaga jednak dokładniejszego 

rozpoznania), 

-korekta powierzchni oraz oceny 

poszczególnych siedlisk. 
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Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

2.  3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Kod Nazwa 
Pop. 

osiadl. 

Ocena 

znaczenia 

obszaru 

1308 
Barbastella 

barbastellus 
1-10i D    

1323 
Myotis 

bechsteinii 
1-10i D    

1324 
Myotis 

myotis 
R C A C C 

 

3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG 

Kod Nazwa 
Pop. 

osiadl. 

Pop. 

zim. 

Ocena znaczenia 

obszaru 

1308 
Barbastella 

barbastellus 

5-10 

os. 
- 

D    

1323 
Myotis 

bechsteinii 

5-10 

os. 

5-10 

os. 
D    

1324 Myotis myotis 
30-50 

os. 

30-50 

os. 
C B C B 

1321 
Myotis 

emarginatus 
1-5 os. 

- 
D    

 

Po analizie materiałów i 

weryfikacji terenowej uznano, iż 

istnieje potrzeba uzupełnienia 

SDF o 1 dodatkowy  gatunek 

nietoperza – nocka orzęsionego 

Myotis emarginatus,  a dla 

pozostałych zmieniono dane 

dotyczące wielkości populacji. 

3.  Brak 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin  
   (Populacja  Motywacja) 

Myotis brandtii   P C 

Myotis nattereri  P C 

Myotis mystacinus   P C 

Myotis daubentonii   P C 

Pipistrellus pipistellus   P C 

Pipistrellus nathusii   R C 

Eptesicus nilssonii   R A 

Eptesicus serotinus   R C 

Plecotus auritus   R C 

Nyctalus noctula   R C 

 

Potrzeba uzupełnienia po analizie 

materiałów i weryfikacji 

terenowej.  

Propozycja zmian w SDF (Plik PDF)– załącznik 13.  

Wektorowa warstwa informacyjna GIS zawierająca zmienione granice obszaru – załącznik 14. 
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Lp. 

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

 Zmiana granicy poprzez włączenie 

wydzielenia leśnego nr 169 j - płat 

siedliska 6510  

Wydzielenie leśne 169 j – siedlisko 6510 będące poza granicą obszaru Natura 2000 sąsiaduje bezpośrednio z 

płatem siedliska 6510 będącym w obszarze Natura 2000 – oba płaty łąki rozdziela jedynie droga nieutwardzona. 

Zasadne jest połączenie tycz płatów.  

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

1. 

 

Klub Przyrodników 1. Uwaga wnosząca o uznanie siedliska *91E0 za przedmiot ochrony nie może zostać 

obecnie uwzględniona. Na etapie wykonywania wstępnego rozpoznania terenu roboczo 

stwierdzono dwa nowo zidentyfikowane stanowiska tego siedliska, jednakże jego 

rzeczywista powierzchnia na weryfikowanym terenie ogranicza się do niewielkich 

odcinków - wzdłuż cieków wodnych, nie wyróżniających się szczególnie pod względem 

innych gatunków reprezentatywnych oraz nie wykazujące dynamiki odnowienia. Nie 

można jednak wykluczyć występowania innych płatów siedliska dotychczas nie 

rozpoznanych, dlatego zasadne jest dalsze jego rozpoznanie terenowe i dopiero w 

następnym kroku ewentualne wysłanie wniosku o zmianę SDF. 

 
Moduł B 

2. 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

1. Uwzględniono wskazanie dotyczące usunięcia zagrożenia ze strony leśnictwa 

odnośnie stosowania substancji chemicznych mogących wpływać niekorzystnie na nocka 

dużego, bowiem biorąc pod uwagę przyjęte zasady stosowania takich środków na terenie 

nadleśnictw wynikających z wewnętrznych przepisów RDLP oraz wprowadzoną 

zewnętrzną certyfikację stwierdzono, że takie zagrożenie faktycznie nie występuje. 

 
 

Klub Przyrodników 2. Uwaga dotycząca zmiany kodu zagrożenia siedlisk leśnych z J03.01 Utrata lub 

zmniejszenie określonych cech siedliska na B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i 

użytkowanie lasów i plantacji nie została uwzględniona – kod zagrożenia i opis właściwie 
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oddają jego charakter, 

3. Zmodyfikowano opis zagrożenia dla siedliska *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe, wskazując że zagrożenie potencjalne stanowić mogą ewentualnie wykonywane 

prace polegające np. na budowie drogi czy szlaku zrywkowego w obrębie płatów 

siedliska, które mogą w nadmiernym stopniu wzmagać naturalne procesy erozyjne (z 

powstawaniem obrywów skalnych mogących).  

4.  Dopisano zgodnie z sugestią nowe zagrożenie potencjalne dla siedliska 8220 

naskalne siedliska szczelinowe, tj. zmiany mikroklimatyczne wskutek ewentualnej 

wycinki drzew wokół skał. 

 
Moduł C 

3.  Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

1. Uwzględniono wniosek o usuniecie działania ochronnego dotyczącego siedliska 

6190 murawy panońskie. Brak szczegółowej wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu 

zachowania siedliska nie pozwala na zaplanowanie właściwych działań, wobec czego 

wskazano na konieczność uzupełnienia wiedzy na temat występowania i stanu 

zachowania ww. siedliska. Wykreślono ponadto - zgodnie z sugestią - niejasny fragment 

zapisu działania dotyczącego uzupełnienia wiedzy o siedlisku dotyczący wyłączenia 

płatów siedlisk z powierzchni wydzieleń leśnych, a także wykreślono nadleśnictwo z listy 

podmiotów odpowiedzialnych za to działanie. 

2. Uwaga dotycząca wpisania w obszarze wdrażania w odniesieniu do siedliska 6510 

(a także analogicznie innych siedlisk leśnych) pełnych adresów leśnych nie została 

uwzględniona. Nie ma potrzeby tak szczegółowego rozpisywania adresów leśnych jak w 

zaproponowanej formule z uwagi na fakt, że jednostki zarządzające lasami państwowymi 

posiadają doskonałe narzędzia umożliwiające lokalizację działań ochronnych na podsta-

wie danych przestrzennych. 

3. Zgodnie ze wskazaniami zweryfikowano obszar wdrażania działań ochronnych dla 

siedliska 6510 świeże łąki użytkowane ekstensywnie poprzez wykreślenie wydzielenia 

118 b,c (działka ewidencyjna nr 422/118).  

4. Uwaga dotycząca modyfikacji zapisów podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonywanie działań obligatoryjnych i fakultatywnych w odniesieniu do siedliska 6510 

polegająca na wpisaniu na pierwszym miejscu organu sprawującego nadzór nad obszarem 

ponieważ działanie to nie mieści się w ramach prowadzonej przez nadleśnictwo 

działalności nie została uwzględniona. Realizacja działań obligatoryjnych wynika z 
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zasady wzajemnej zgodności i jest powiązana z płatnościami bezpośrednimi. Ponadto 

zapis "właściciel lub posiadacz obszaru” umożliwia skorzystanie z płatności związanych z 

realizacją pakietów PROW niezależnie od tego kto o taką płatność będzie wnioskował. 

Jednocześnie do zapisu dotyczącego podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działań 

fakultatywnych, dodano wpis: „a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z 

zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku 

takich przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000”. 

5. Uwagi dotyczące modyfikacji działania ochronnego dla siedlisk 9110, 9130, 9170 i 

9190 dotyczącego poprawy wskaźników decydujących o strukturze i funkcji siedliska 

oraz pozostawianiu martwych zostały uwzględnione częściowo. Wykreślono wskazanie 

pozostawienia wskazanych płatów ww. siedlisk bez zabiegów gospodarczych. 

Wprowadzono zapisy bardziej ogólne bez wskazywania konkretnej liczby martwego 

drewna na hektar, wskazując na konieczność zachowania jego istotnych dla siedliska 

ilości. Jako podstawowe działanie wskazano utrzymanie wyłączenia z użytkowania 

rębnego płatów siedliska zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do 

naturalnego. Dla pozostałych płatów dopuszczono -zgodnie z uwagą RDPL, ograniczoną 

możliwość wykonywania działań gospodarczych z zastosowaniem rębni z wydłużonym 

okresem odnowienia. Dodano wyjątek dopuszczający niezbędne prace wynikające ze 

wskazań sanitarnych lub bezpieczeństwa.  

6. Uwaga dotycząca wykreślenia z obszaru wdrażania działań ochronnych dla 

siedliska 9110 kwaśne buczyny wydzieleń 116b leśnictwa Jemna i 147j leśnictwa 

Laskówka Nadleśnictwa Bardo Śląskie, z uwagi na niezgodność składu gatunkowego 

przedmiotowych wydzieleń z cechami ww. siedliska, została uwzględniona.   

7. Analogicznie do ww. punktu wykreślono wydzielenia leśne 117a, c, 118i leśnictwa 

Jemna, 141j leśnictwa Laskówka i 141k leśnictwa Wilcza Nadleśnictwa Bardo Śląskie z 

obszaru wdrażania działań ochronnych dla siedliska 9130 żyzne buczyny. 
8. Nie uwzględniono uwagi, aby wykreślić działanie ochronne dla 1324 nocka 

dużego dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej sprzyjającej utrzymaniu siedliska tego 

gatunku, jednakże zmodyfikowano jego zapis dodając wskazanie „zapewnienia 

utrzymania możliwie dużej reprezentacji starodrzewu”  (zamiast zapisu o „zachowaniu 

starodrzewi”). Wykreślono wskazanie dotyczące ograniczenia cięć rębnych w okresie 
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rozrodu nietoperzy uwzględniając fakt, że eksperci nie stwierdzili w tym zakresie 

zagrożeń dla populacji tego gatunku nietoperzy (nocki nie wykorzystują dziupli drzew 

jako miejsca rozrodu). 

  Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

1. Nie podano częstotliwości wykonywania działania ochronnego dla siedliska 6190 

Murawy panońskie, bowiem działanie to zostało w całości usunięte z zarządzenia. 

2. Doprecyzowano treść działania polegającego na utrzymaniu stanu zimowiska 1324 

nocka dużego poprzez wskazanie aby nie naruszać aktualnego stanu zadrzewienia i za-

krzaczenia w bezpośrednim otoczeniu otworów sztolni, co zapewni m.in. dogodny dolot 

do wlotów sztolni. 

3. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zbyt rzadkich kontroli siedlisk leśnych (tj. w 6 

i 9 roku obowiązywania PZO) w ramach monitoringu powierzchni i stanu siedliska 

według metodyki opracowanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

(zwanego dalej „PMŚ”). Według założeń PMŚ zalecane są kontrole co 3 lata, jednakże w 

przypadku siedlisk leśnych, z uwagi na dynamikę ich rozwoju, zaproponowana 

częstotliwość kontroli została dostosowana do uwarunkowań przyrodniczych i będzie 

wystarczająca dla zaobserwowania ewentualnych znaczących zmian w siedlisku. 

4. Zgodnie z uwagą zwiększono częstotliwość monitoringu stanu siedliska *91I0 

Ciepłolubne dąbrowy, dostosowując terminy do zapisów dotyczących innych siedlisk le-

śnych. 

5. Nie zwiększono natomiast częstości przeprowadzania badań monitoringowych 

przy dokonywaniu oceny populacji gatunku 1324 nocek duży uznając, że zaproponowana 

częstotliwość kontroli została dostosowana do uwarunkowań przyrodniczych i będzie 

wystarczająca dla zaobserwowania ewentualnych znaczących zmian w populacji gatunku. 

  Klub Przyrodników 1. Odnośnie uwagi, iż nie jest jasne, co oznacza np. stawiane jako cel „utrzymanie 

stanu siedliska” – co powinno być poprawione i jak bardzo – uwaga została uwzględnio-

na. Cele działań ochronnych dotyczące poprawy stanu siedlisk zostały skorygowane i do-

pasowane do typu siedliska i gatunku. Nie uwzględniono uwagi, iż cele nie powinny od-

nosić się do nie zdefiniowanych prawnie stanów ochrony FV, U1, U2, gdyż użyte ozna-

czenia stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony są zgodne z treścią załączni-

ka do obowiązującego ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. 

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, tj.  

FV – właściwy stan ochrony, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły, 

2. Uwaga, że cel „zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej na 
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U1)” oznacza dopuszczenie do pogorszenia ocen wskaźników z FV do U1, a wskaźników 

niekardynalnych nawet do U2, ponadto utrzymanie stanu U1 niekoniecznie jest „niepo-

gorszeniem”, gdyż stan ten może oznaczać np. stały powolny ubytek powierzchni siedli-

ska – nie została uwzględniona, bowiem sformułowany cel dotyczy oceny całości siedli-

ska, jaki ma być osiągnięty pod koniec obowiązywania PZO, a nie oceny poszczególnych 

płatów, 

3. Doprecyzowano działanie dotyczące „utrzymania stany niepogorszonego” ciepło-

lubnych dąbrów, w zakresie wskazania celu. 

4. Uwaga, że w opisie celów należy wprost opisać, jakie kryteria i wskaźniki powin-

ny być spełnione, by uznać cel za osiągnięty – uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

zdefiniowane cele wskazują ogólny kierunek działań zmierzających do zachowania 

lub poprawy stanu gatunku lub siedliska, natomiast zaplanowane działania ochronne 

ukierunkowane są na poprawę poszczególnych wskaźników w zależności od stanu 

i potrzeb danego przedmiotu ochrony. 

5. Uwzględniono uwagę dotyczącą zaplanowanego działania ochronnego dla  siedli-

ska 6190 Murawy pannońskie (wycinanie krzewów i podrostu drzew oraz gatunku obce-

go), bowiem z uwagi na brak pewności na temat pozytywnych skutków realizacji tego 

działania, odstąpiono od jego wskazania w zarządzeniu, a siedlisko wskazano do uzupeł-

nienia stanu wiedzy. 

6. Uwaga dotycząca określenia znaczenia terminu „ekstensywne” użytkowanie trwa-

łych użytków zielonych i wprowadzenia konkretnych kryteriów „ekstensywności” - uwa-

ga nie została uwzględniona, gdyż nie ma potrzeby definiowania terminu funkcjonujące-

go od dłuższego czasu w praktyce, którego znaczenie jest powszechnie znane. 

7. Uwagi dotyczące: 

a) sformułowania zapisu działania ochronnego „użytkowanie  zgodnie z wymogami od-

powiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW”, stano-

wiące, że takie określenie odwołuje się do przyszłych, nieistniejących jeszcze dokumen-

tów, ponadto nie ma gwarancji, że odpowiedni pakiet w przyszłym PROW będzie rze-

czywiście właściwy dla ochrony wskazanego siedliska,  

b) zalecenia, że w opisie działania należy konkretnie wskazać warunki brzegowe których 

stosowanie jest właściwym środkiem ochronnym dla siedliska, 

nie zostały uwzględnione, gdyż wprowadzony zapis jest prawidłowy. Zapis nie odnosi się 

do przyszłych, nieistniejących dokumentów, ale do obecnie obowiązującego Programu 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich (zw. dalej „,PROW”). Natomiast przyszły PROW podle-

gał będzie szerokim konsultacjom i zapisy tego programu powinny uwzględniać ochronę 

elementów przyrodniczych. Ponadto wskazanie szczegółowych warunków brzegowych 

mogłoby spowodować brak zgodności zapisów PZO z przyszłym PROW, co mogłoby 

prowadzić do braku możliwości kwalifikowania siedliska do programu, co z kolei wiąza-

łoby się z brakiem korzyści dla realizującego program. 

8. Uwaga dotycząca wyłączenia z użytkowania gospodarczo-leśnego wszystkich pła-

tów siedlisk *9180 oraz *91I0 nie została uwzględniona. Jednak w działaniu wskazano na 

konieczność wyróżnienia najbardziej cennych płatów siedliska *9180, które należałoby 

wyłączyć z gospodarki leśnej, natomiast w przypadku siedliska *91I0 zidentyfikowane 2 

płaty siedliska już w obecnym PUL wyłączone są z gospodarki leśnej. Ponadto siedliska 

te znajdują się w terenie trudnodostępnym (bardzo strome   stoki), a w związku z tym nie 

występuje tam presja antropogeniczna.  Ewentualna penetracja terenu przez ludzi jeśli za-

chodzi, to na bardzo małą skalę niezagrażającą siedlisku, w związku z tym nie wydaje się 

konieczne umieszczanie wnioskowanego zapisu. 

9. Nie uwzględniono uwagi na temat wyłączenia z użytkowania rębnego stref bufo-

rowych od wychodni skalnych stanowiących naskalnych siedlisk szczelinowych, bowiem 

siedlisko to wskazano do uzupełnienia wiedzy, podczas którego ewentualnie wskazane 

zostaną odpowiednie działania ochronne. 

10. Uwagi dotyczące wprowadzenia zaleceń dla leśnych siedlisk przyrodniczych 

w następującym zakresie:  

a) pozostawiania martwego drewna w buczynach i grądach w ilości > 5 szt./ha, bez wy-

jątku od pozostawiania martwych drzew na stromych stokach,  

b) pozostawienie w gospodarce leśnej nienaruszonych 5-10% każdego użytkowanego 

rębnie drzewostanu, z pozostawieniem biogrup do naturalnej śmierci i rozkładu,  

c) pozostawienie nienaruszonych fragmentów drzewostanu w strefach przypotokowych  

nie zostały uwzględnione, gdyż w ramach prac nad planem dla obszaru ekspert 

nie stwierdził potrzeby wprowadzania takiego działania, obecny sposób użytkowania za-

sobów leśnych nie wskazuje na konieczność jego zastosowania. 

e) pozostawiania drzew złamanych, zamierających, zahubionych itp. – uwzględniono 

uwagę, 

f) stosowanie podwyższanego wieku dojrzałości rębnej drzewostanów - uwaga nie została 

uwzględniona, gdyż wiek rębności drzewostanów jest określony w PUL i nie podlega 
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modyfikacji w ramach PZO, 

11. Uwaga dotycząca zastosowania dla wszystkich typów siedlisk leśnych trwałego 

pozostawienia całych wybranych wydzieleń bez zabiegów gospodarczych - nie została 

uwzględniona, gdyż w obrębie wielu wydzieleń z siedliskami leśnymi wymagane jest 

prowadzenie zabiegów gospodarczych lub przebudowa drzewostanu poprzez stopniowe 

ograniczanie gatunków niezgodnych z typem siedliska, a zatem płaty tych siedlisk nie 

mogą być zaliczone do drzewostanów referencyjnych. 

12. Zgodnie z uwagą zmodyfikowano zapis na temat „zachowania starodrzewi i dziu-

plastych drzew” dodając, iż należy tak prowadzić gospodarkę leśną, aby zapewnić utrzy-

manie możliwie dużej reprezentacji starodrzewu . 

13. Nie uwzględniono uwagi nt. skonkretyzowania zapisu dotyczącego ograniczenia 

cięć rębnych w miesiącach letnich z uwagi na nietoperze, bowiem usunięto to działanie w 

całości z zarządzenia. 
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