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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy PLH020068 

w województwie dolnośląskim 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1 Informacje ogólne 

 

Nazwa obszaru Muszkowicki Las Bukowy 

Kod obszaru PLH020068 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS 

SDF plik PDF stanowiący załącznik nr 1  

Położenie woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gm. Ciepłowody 

Powierzchnia obszaru (w ha) 206,4 

Status prawny Obszar uznany za mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzją Komisji Europejskiej z dn.12.12.2008 r. w 

sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr decyzji 

2009/93/WE nr aktu notyfikacyjnego C(2008/8039), DZ.U.L 43/63 z dn. 13.22.2009 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

01.01.2013 r. 

Termin zatwierdzenia Planu 13.06.2014 r. 

Koordynator Planu Rafał Klodek, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (rklodek@rdos.wroclaw.pl, Tel. 

71 3406823) 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz (e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl), +48721468852, Renata Sierżant 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 

tel. (+48 71) 340 68 07, faks (+48 71) 340 68 06, www.wroclaw.rdos.gov.pl 
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1.2 Ustalenieterenu objętego Planem 

 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument 

planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia części terenu 

zesporządzania PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

 Rezerwat przyrody „Muszkowicki 

Las Bukowy” 

brak Nie zachodzą przesłanki  

określone w art. 28 ust. 11  

ustawy o ochronie przyrody,  

które uzasadniałyby  

nieobejmowanie całości  

obszaru projektem Planu, tzn.: 

 obszar nie posiada planu ochrony, o którym 

mowa w art. 29 ustawy;  

 nie pokrywa się z innego rodzaju 

obszarowymi formami przyrody 

(rezerwatem, parkiem narodowym, parkiem 

krajobrazowym), dla których ustanowiono 

plan ochrony uwzględniający zakres, o 

którym mowa w ust. 10 art. 28; 

 nie pokrywa się  z obszarem rezerwatu 

przyrody lub parku narodowego dla którego 

ustanowiono zadania ochronne 

uwzględniające zakres, o którym mowa w 

ust. 10 art. 28. 

16,43 

Teren objęty PZO: Muszkowicki Las Bukowy o powierzchni 206,4 [ha] 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Załącznik nr 2 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW) Muszkowicki Las 

Bukowy PLH020068, zwanego dalej „Obszarem”, jest potrzeba utrzymania lub odtworzenia  właściwego stanu przedmiotów ochrony, który 

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

fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). 

Administracyjnie obszar zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, na terenie gminy: Ciepłowody.  

Obszar leży w obrębie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich należących do Przedgórza Sudeckiego. Obejmuje: 

a) zalesiony fragment doliny potoku o krętym i zmiennym korycie, z zachowanym podgórskim łęgiem jesionowym i grądem środkowo-

europejskim 

b) eksponowany na północny-wschód stok wzniesienia, łagodnie falowany, pokryty licznymi grzędami, dzielącymi go na wąskie dolinki i 

jary, z wysiękami trawertynowymi; pokryty przez kwaśną i żyzną buczynę oraz grąd środkowoeuropejski i ziołorośla skrzypu olbrzymiego. 

 

Przedmiotami ochrony w Obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wymienione w Standardowym Formularzu  

Danych (SDF):  

Siedliska nieleśne: 

7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

Siedliska leśne: 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

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

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

źródliskowe  

Nietoperze: 

1308 mopek Barbastella barbastellus 

1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

Bezkręgowce:  

1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita 

1052 przeplatka maturna Hypodryas maturna. 
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Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, który stanowi, iż dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych 

na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty (…). 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Muszkowicki Las Bukowy PLH020068 sporządzony 

zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w  sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000. W trakcie przygotowywania projektu planu ustalony ostanie teren objęty projektem oraz przedmioty 

ochrony obszaru, sformułowane zostaną założenia do sporządzenia projektu planu,  informacja o zamiarze przystąpienia do sporządzenia 

projektu planu zadań ochronnych podana zostanie do publicznej wiadomości, zidentyfikowane zostaną zainteresowane osoby i podmioty 

prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków,  dla których ochrony wyznaczono obszar. Podjęte prace 

doprowadzą do stworzenia projektu planu, który zostanie uzgodniony zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody.  Zgodnie powyższym rozporządzeniem prace związane ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych obejmują:  opisanie 

granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej, zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i 

przedmiotach ochrony, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub 

osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań ochronnych, ustalenie działań ochronnych wynikających z 

ustalonych celów, ustalenie koniecznych zmian w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie dokumentacji projektu planu w formie elektronicznej, 

opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw 

informacyjnych. Ustalenia przedmiotowego 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 i 

wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy 

PLH020068. W planie zadań ochronnych analizuje się również istniejące dokumenty planistyczne: studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany urządzenia lasu . 

Podsumowując, projekt planu zadań ochronnych ma służyć wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu zagrożeń poprzez podejmowanie 

właściwych działań ochronnych i tym samym ochronę obszaru i przedmiotów jego ochrony. Jest to dokument dotyczący całego obszaru 

Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy, a jego ustalenia powinny być zrealizowane w ciągu 10 lat. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 

% 

pokryci

a 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

Rozrod-

cza 

Pop. 

Przemie

szczają-

ca się 

Pop. 

Zimują-

ca 

Ocena 

pop. / 

Stopień 

reprezen. 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izol. /  

Pow. 

względna 

Ocena 

ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

S1 
7220

* 

Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion 

commutati 

 0,02    

 

B C C C 

Uznano za 

przedmiot 

ochrony  

S2 9110 Kwaśne buczyny  Luzulo-Fagenion 6,98    

 

A C C B 

Uznano za 

przedmiot 

ochrony  

S3 9170 

Grąd 

środkowoeuropej-

ski i 

subkontynentalny  

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum 

77,42    

 

B C B B 

Uznano za 

przedmiot 

ochrony  

S4 
91E0

* 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe  

Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-incanae 

i olsy źródliskowe 

15,6    

 

A C A A  

Z1 1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma 

eremita 

(Osmoderma 

barnabita) 

 XX   

 

C B C B  

Z2 1308 Mopek  
Barbastella 

barbastellus 
  

11-50 

os. 

101-

250 os. 

 

C B C C 

Gatunek 

regularnie 

stwierdzany w 

obszarze, 

liczniejszy w 

okresie godów 

i migracji. 

Uznany za 

przedmiot 

ochrony. 
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Z3 1323 Nocek Bechsteina  Myotis bechsteinii   
11-50 

os. 

11-50 

os. 

 

C B C C 

Gatunek 

uznany za 

przedmiot 

ochrony choć 

raczej 

nieliczny i 

nieregularnie 

stwierdzany, 

częstszy w 

okresie godów 

i migracji. 

Uznany za 

przedmiot 

ochrony. 

Z4 6169 
Przeplatka 

maturna 

Hypodryas 

maturna 
 XX   

 

D    

Nie 

stwierdzono 

bytowania 

osobników 

gatunku w 

granicach 

obszaru, 

wobec czego 

obniżono 

ocenę stopnia 

reprezentatyw

ności 

populacji 

(wykreślenie z 

listy 

przedmiotów 

ochrony 

Obszaru) 

pZ5 1324 Nocek duży Myotis myotis     

 

D   D 

Gatunek 

rzadko 

stwierdzany; 

odłowiono 

jednego 

samca. Nie 

uznany za 

przedmiot 

ochrony. 
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Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do 

sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą.W tabeli wpisujemy dane z SDF po 

zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

 

Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów 

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

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

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów oraz zasadach współpracy.  

Następnie  30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań 

ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało również 

przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Gminy w Ciepłowodach.  

Ponadto w dniu 28 listopada 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał obwieszczenie o przystąpieniu do 

sporządzenia planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla obszaru Natura 2000 

Muszkowicki Las Bukowy. Obwieszczenie również zostało przekazane w celu jego upublicznienia do Urzędu Gminy w Ciepłowodach oraz 

Starostwa Ząbkowickiego, jak również zostało umieszczone na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz opublikowane w Gazecie Wyborczej (wydanie z dnia 10 maja 2012 r.).  

W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych opracowano listę osób i podmiotów będących właścicielami działek położonych w 

granicach obszaru Natura 2000, prowadzących działalność w ich obrębie lub z innych przyczyn będących zainteresowanymi pracami nad 

projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru. Do wszystkich wysłano zawiadomienia o pierwszym spotkaniu dyskusyjnym/warsztatach 

organizowanym przez wykonawcę PZO.  

W procesie prac nad projektem Planu przewidziano dwa spotkania dyskusyjne/warsztaty. Ich głównym celem było zgromadzenie wszelkich 

dostępnych informacji dotyczących obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony z 

uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron Zainteresowanych. Po spotkaniach sporządzane były protokoły, 

które zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Henryków w dniu 8 

października 2013 roku. Wszyscy uczestniczy warsztatów zostali włączeni w skład Zespołu Lokalnej Współpracy (osoby te wyraziły zgodę na 

umieszczenie jej danych osobowych na platformie Informacyjno- Komunikacyjnej). Zespół ten pracował pod przewodnictwem Koordynatora 

projektu Planu i Planisty Regionalnego i brał udział w jego opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji podczas spotkań dyskusyjnych. 

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 16 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji Ciepłowodach i było one połączone z wizją 

terenową w granicach obszaru, podczas której omówiono zagrożenia i działania ochronne oraz perspektywy ochrony siedlisk leśnych w 

kontekście prowadzonej gospodarki leśnej  przez Nadleśnictwo Henryków oraz funkcjonowania ujęcia wody.    
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Obwieszczeniem z dnia 18 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału 

społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. 

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach 20.03-

10.04.2014 r., a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 20 marca 2014 r., a także zostało 

wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ciepłowody oraz Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Kłodzkich w terminie 20.03-

10.04.2014 r. Projekty Zarządzenia i dokumentacji Planu zostały także udostępnione na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej 

(pzo.gdos.gov.pl). Osoby lub instytucje zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

 

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

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 

instytucji/osoby 

Kontakt 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 

50-411 Wrocław 

71 776 90 53, 

umwd@dolnyslask.pl  

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska 

na terenie powiatu, udostępnianie 

informacji i promocja regionu 

ul. Henryka Sienkiewicza 11,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 

starostwo@zabkowice-

powiat.pl 

Gmina Ciepłowody tworzenie i realizacja polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy, 

udostępnianie informacji i promocja, 

prowadzenie postępowań dot. ochrony 

środowiska i przyrody, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną miasta 

ul. Kolejowa 3,  

57-211 Ciepłowody 

sekretariat@cieplowody.pl 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy 

administrowanie wodami  i 

utrzymywanie urządzeń melioracji 

podstawowych (w tym wały 

przeciwpowodziowe) na terenie woj. 

dolnośląskiego, planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej 

ul. Polna Droga 1,  

58-100 Świdnica 

swidnica@dzmiuw.wroc.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we nadzór i planowanie gospodarki leśnej ul. Grunwaldzka 90, 50-357 71 377 17 00, 
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Wrocławiu na terenie woj. dolnośląskiego, nadzór  

nad użytkowaniem siedlisk 

stanowiących przedmioty ochrony w 

obszarach Natura 2000 

Wrocław rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Henryków nadzór i planowanie gospodarki leśnej 

oraz użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony Obszaru, edukacja 

ekologiczna i promocja 

ul. Polna 5;  

57-210 Henryków 

henrykow@wroclaw.lasy.gov.p

l 

Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy 

we Wrocławiu 

prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu łowiectwa 

na terenach leśnych 

ul. Wodzisławska 10 b, 52-017 

Wrocław 

71 34 00 858, 

zo.wroclaw@pzlow.pl 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

zarządzanie obszarami Natura 2000 i 

innymi objętymi ochroną na terenie woj. 

dolnośląskiego, promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie 

pl. Powstańców Warszawy 1, 

50-951 Wrocław 

71 340 68 07, 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl  

Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 

sprawowanie opieki nad Kaplicą Św. 

Anny na Wzgórzu Kaplicznym w 

granicach Obszaru  

pl. Cystersów 1,  

57-210 Henryków 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zarządzanie ujęciem wody 

zlokalizowanym w rezerwacie przyrody 

pl. Adama Mickiewicza 2,  

57-211, Ciepłowody 

zwik@cieplowody.pl 

Klub Przyrodników prowadzenie działalność w zakresie 

edukacji, ochrony przyrody, ekologii, 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 ul. 1 Maja 22,  

66-200 Świebodzin 

kp@kp.org.pl 

Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina Wolna od 

Wiatraków 

ogranizacja pozarządowa działająca na 

terenie gminy Ciepłowody 

Targowica 30A,  

57-211 Ciepłowody 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach 

Śląskich 

zarządzanie drogą powiatową nr 3172D 

pomiędzy Muszkowicami a 

Piotrowicami - przebiegającą na granicy 

Obszaru  

ul. Daleka 19,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 

sekretariat@zdp-zabkowice.pl 

PTPP „pro Natura”, działalność w zakresie edukacji, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

ekologii, ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

ul. Podwale 75; 50-449 

Wrocław, 

tel./fax (071) 343 09 58 

pronatura@pronatura.org.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

 

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

Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

e-mail: 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, 

tel.: 721 468 852 

Rafał Klodek Koordynator Planu 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

email: rklodek@rdos.wroclaw.pl 

tel.: (71) 340-68-23 

Grażyna Góral Przedstawiciel PGL LP 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

email: 

grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

Krzysztof Flis Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Henryków 
email: 

krzysztof.flis@wroclaw.lasy.gov.pl 

Maciej Majkowski Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Henryków, Leśnictwo Muszkowice tel. 74/8172049 

Grażyna Domaszewska-

Kacik 

Przedstawiciel 

administracji gospodarki 

wodnej 

Dolnośląski Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

Oddział w Świdnicy 
Świdnica, ul. Polna Droga 1 

Marta Poprawska 
Ekspert ds. siedlisk 

przyrodniczych 
Lemitor - ochrona środowiska email: biuro@lemitor.com.pl 

Iwona Gottfried Ekspert chiropterologa I. Gottfried Ekoznawca e-mail: iwona.gottfried@wp.pl 

Tomasz Gottfried 
Przedstwiciel organizacji 

pozarządowej 
PTPP “pro Natura” e-mail: gottfri@wp.pl 

Terasa Markowska 
Przedstwiciel organizacji 

pozarządowej 
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Wolna od Wiatraków 

bezpiecznagminawolnaodwiatrakow@

gmail.com 

Michał Szfraniec 
Przedstwiciel organizacji 

pozarządowej 
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Wolna od Wiatraków 

bezpiecznagminawolnaodwiatrakow@

gmail.com 

Bogumiła Bajtek 
Przedstwiciel organizacji 

pozarządowej 
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Wolna od Wiatraków 

bezpiecznagminawolnaodwiatrakow@

gmail.com 

Kamila Pankiewicz-

Krawiec 

Przedstawiciel lokalnego 

samorządu 
Gmina Ciepłowody sekretariat@cieplowody.pl 

Paweł Kopeć Sołtys wsi Muszkowice Gmina Ciepłowody  

Maciej Haczkowski 
Przedstawiciel zarządu 

dróg 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich sekretariat@zdp-zabkowice.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

L.p. 
Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do danych 

1 Materiały 

publikowane 

Standardowy Formularz Danych dla 

Obszaru Natura 2000 Muszkowicki 

Bukowy PLH020068 

Podstawowe źródło danych 

o obszarze 

Dane 

niepełne, 

wymagające 

weryfikacji  

www.natura2000.gdos.gov.p 

2 Materiały 

publikowane 

Gottfried I. 2009. Use of underground 

hibernacula by the barbastelle 

(Barbastella barbastellus) outside the 

hibernation season. Acta 

Chiropterologica, 11: 363-373. 

Opracowanie wyników 

badań dotyczących 

wykorzystania podziemi 

(m.in. sztolni w Skałkach 

Stoleckich) przez mopka w 

okresie pozazimowym. 

niska Plik PDF 

3 Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J. 2008. Population 

size, catchment area and sex-influenced 

differences in autumn and spring 

swarming of the brown long-eared bat 

Plecotus auritus. Canadian Journal of 

Zoology, 86: 207-216. 

Analiza rozmieszczenia 

dziennych kryjówek i 

wielkości populacji 

gacków brunatnych 

rojących się w sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

niska Plik PDF 

4 Materiały 

publikowane 

Duma K., Furmankiewicz J., Mielcarek 

K. 2004. Preferencje w wyborze 

kryjówek I dynamika liczebności w 

kolonii rozrodczych gacka brunatnego 

(Plecotus auritus) na Przedgórzu 

Sudeckim. Materiały II Czesko-Polsko-

Niemieckiej Konferencji „Nietoperze 

Sudetów”. (mscr). 

Analiza rozmieszczenia 

dziennych kryjówek i 

wielkości populacji 

gacków brunatnych m.in. 

na terenie Muszkowickiego 

Lasu Bukowego. 

niska Plik PDF 
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5 Materiały 

publikowane 

Opracowanie Ekofizjograficzne dla 

Województwa Dolnośląskiego. Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego, 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu. Wrocław, 2009. 

Opracowanie określające 

przyrodnicze 

uwarunkowania dla 

zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa 

dolnośląskiego. 

średnia http://eko.wbu.wroc.pl/eko/index.

php?option=com_frontpage&Ite

mid=1 

6 Materiały 

niepublikowane 

Szczęśniak E. Plan Ochrony leśnego 

rezerwatu przyrody Muszkowicki Las 

Bukowy” Fulica Jankowski Wojciech 

Wrocław 1999 

Informacje o szacie i 

zbiorowiskach roślinnych 

na terenie rezerwatu, wraz 

z propozycjami działań 

ochronnych 

Wysoka 

jakość 

Maszynopis dostępny w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

7 Materiały 

niepublikowane 

Kwiatkowski P. „Ekspertyza Botaniczna 

rezerwatu „Muszkowicki Las Bukowy” 

Wrocław 1996 

Informacje o szacie i 

zbiorowiskach roślinnych 

na terenie rezerwatu, 

Wysoka 

jakość 

Maszynopis dostępny w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

8 Materiały 

niepublikowane 

Jaśkiewicz M., Furmankiewicz J., 

Płaczkowska D. 2007. Inwentaryzacja 

nietoperzy na terenie Nadleśnictwa 

Henryków. (mscr). 

Przedstawienie wyników 

inwentaryzacji 

chiropterologicznej terenu 

Nadleśnictwa Henryków, z 

uwzględnieniem obszaru 

Natura 2000 Muszkowicki 

Las Bukowy. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu oraz Nadleśnictwa 

Henryków 
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9 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa 

Henryków 

Informacje szczegółowe o 

uwarunkowaniach 

panujących  na terenie 

nadleśnictwa, a także o 

planowanych działaniach w 

zakresie gospodarki leśnej  

Informacja o 

wysokiej 

wartości 

planistycznej 

 

10 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Liszczyk J. 2010. Plan urządzenia lasu 

dla Nadleśnictwa Henryków na okres 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

2019 r. Opis ogólny lasów nadleśnictwa 

elaborat. Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 

Brzeg. 

Określenie zakresu działań 

gospodarki leśnej 

realizowanej na terenie 

Nadleśnictwa Henryków. 

średnia http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg

~rdlp_wroclaw~nadl_henrykow~

elaborat_2010.pdf 

11 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Rzońca H. 2010. Plan urządzenia lasu 

dla Nadleśnictwa Henryków na okres 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

2019 r. Program ochrony przyrody. 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej Oddział w Brzegu, Brzeg. 

Inwentaryzacja walorów 

przyrodniczych, 

identyfikacja zagrożeń i 

propozycje działań 

ochronnych na terenie 

Nadleśnictwa Henryków. 

niska http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg

~rdlp_wroclaw~nadl_henrykow~

program_ochrony_przyrody_201

0r.pdf 

12 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Rzońca H. 2010. Plan urządzenia lasu 

dla Nadleśnictwa Henryków na okres 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

2019 r. Prognoza oddziaływania na 

środowisko i obszary Natura 2000. 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej Oddział w Brzegu, Brzeg. 

Analiza wpływu zapisów 

planu urządzenia lasu i 

programu ochrony 

przyrody Nadleśnictwa 

Henryków na stan 

środowiska. 

wysoka http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg

~rdlp_wroclaw~pos_henrykow.p

df 

13 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Wojewódzki Program Ochrony 

Środowiska Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015 wraz z 

prognozą. Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego. Wrocław, 2009, str. 214 

z późniejszą jego aktualizacją (Uchwała 

nr LIV/969/10 Sejmiku Województwa 

Określenie polityki 

ekologicznej 

województwa, ustalenie 

celów, kierunków działań i 

zadań środowiskowych 

oraz zadania  

z zakresu ochrony 

środowiska na terenie 

niska http://bip.umwd.dolnyslask.pl/do

kument.php?iddok=10129&dstr=

1&txt=aktualizacja 
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Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 

r.). 

województwa 

dolnośląskiego. 

Analiza potencjalnych 

skutków (pozytywnych i 

negatywnych) jakie mogą 

wystąpić w środowisku w 

związku z realizacją zadań 

oraz określenie zaleceń 

mających na celu ich 

ograniczenie lub 

zapobieżenie.  

14 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Uchwała Nr 140/XXV/08 Rady Gminy 

Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2008r. w 

sprawie uchwalenia Studium 

Uwarunkowań I Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Ciepłowody 

Określenie celów polityki 

przestrzennej gminy. 

wysoka BIP Gminy Ciepłowody 

15 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Uchwała Nr 175/XXXV/2006 

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 

marca 2006r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ciepłowody wraz 

z zał. nr 26-27 

Określenie sposobu 

zagospodarowania części 

terenu gminy.. 

wysoka BIP Gminy Ciepłowody 

16 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Ziębice. Uchwała Rady 

Miejskiej w Ziębicach Nr 

XXXII/231/01 z dnia 27 kwietnia 2001 

r. z późniejszymi zmianami. Tekst 

ujednolicony. 

Określenie celów polityki 

przestrzennej gminy. 

wysoka BIP Gminy Ziębice 
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17 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Henryków gmina 

Ziębice. Uchwała nr IX/55/2011 Rady 

Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 

czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Henryków. 

Określenie sposobu 

zagospodarowania części 

terenu gminy. 

wysoka http://planyzagospodarowania.pl/

miejscowosci/dolnoslaskie/zabko

wicki/ziebice/henrykow 

18 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Szpadt R., Szczepaniak W. 2004. 

Program ochrony środowiska gminy 

Ziębice. 2004r. WAMECO S.C. 

 

Analiza i ocena aktualnego 

stanu środowiska oraz 

określenie zadań ochrony 

środowiska na terenie 

gminy. 

niska http://www.biuletyn.net/nt-

bin/_private/ziebice/3235.pdf 

19 Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Szpadt R., Szczepaniak W. 2004. 

Program ochrony środowiska gminy 

Ciepłowody. 2004r. WAMECO S.C. 

Analiza i ocena aktualnego 

stanu środowiska oraz 

określenie zadań ochrony 

środowiska na terenie 

gminy. 

niska http://cieplowody.bip.gmina.pl/up

load/pos_gminy_cieplowody.pdf 

20 Raporty Ekspertyza chiropterologiczna dla 

obszaru Natura 2000 Muszkowicki Las 

Bukowy, Ekoznawca Iwona Gottfried, 

2013 

Dokumentacja zwierająca 

wyniki badań terenowych 

w zakresie nietoperzy 

Wysoka 

jakość 

Maszynopis dostępny w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

21 Raporty Ekspertyza botaniczna dla obszaru 

Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy, 

Lemitor Ochrona Środowiska, 2013 

Dokumentacja zwierająca 

wyniki badań terenowych 

w zakresie siedlisk 

przyrodniczych i gatunków 

roślin 

Wysoka 

jakość 

Maszynopis dostępny w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

22 Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, 

gminy) 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa dolnośląskiego, Miasto i 

Gmina Ząbkowice Śląskie 

Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

przyrodniczym w gminie 

Informacje o 

wysokiej 

wartości, 

porównawcz

ej 

Udostępnione przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu w wersji 

elektronicznej. 

23 Waloryzacja 

przyrodnicza 

Inwentaryzacja przyrodnicza Informacje ogólne o 

uwarunkowaniach 

Informacje o 

wysokiej 

Udostępnione przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska 
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(województwa, 

gminy) 

województwa dolnośląskiego Miasto i 

Gmina Ziębice 

 

przyrodniczym w gminie wartości, 

porównawcz

ej 

we Wrocławiu w wersji 

elektronicznej. 

24 Inwentaryzacja 

przyrodnicza gminy 

Gottfried I., Gottfried T. 2009. 

Nietoperze. [W:] Inwentaryzacja 

przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Miasto i gmina Ziębice. 

EkoPrzestrzeń, Beata Kastunowicz, 

Wrocław. (mscr). 

Inwentaryzacja 

chiropterologiczna gminy 

Ząbkowice Śląskie 

uwzględniająca stanowiska 

nietoperzy w otoczeniu 

obszaru Natura 2000 

Muszkowicki Las Bukowy. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

25 Inwentaryzacja 

przyrodnicza gminy 

Czerny M. (red) (2010). Inwentaryzacja 

przyrodnicza gminy Ciepłowody ogólna 

charakterystyka środowiska 

przyrodniczego. Krameko sp. z o. o. 

Kraków. (mscr). 

Inwentaryzacja 

chiropterologiczna gminy 

Ciepłowody 

uwzględniająca stanowiska 

nietoperzy na terenie 

obszaru Natura 2000 

Muszkowicki Las Bukowy. 

średnia Zasoby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

26 Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Praca zbiorowa pod kierunkiem 

Świerkosz K. 2006 Opracowanie 

rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych 

Natura 2000 w 44 proponowanych 

Specjalnych Obszarach Ochrony na 

terenie województwa dolnośląskiego- 

raport zbiorczy 

Informacje na temat 

występowania i stanu 

zachowania siedlisk w 

obszarze 

Informacja o 

średniej 

wartości  

Opracowanie dostępne w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w 

wersji elektronicznej. 

27 Ekspertyzy Studium przestrzennych uwarunkowań 

rozwoju energetyki wiatrowej w 

województwie dolnośląskim. 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu. Wrocław 2009, str. 121. 

Ocena przyrodniczo-

przestrzennych, prawnych i 

technicznych 

uwarunkowań związanych 

z możliwymi lokalizacjami 

farm wiatrowych na terenie 

województwa 

dolnośląskiego. 

wysoka http://www.wbu.wroc.pl/pliki/Te

kst%20Studium.pdf 

28 Ekspertyzy Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. Wyznaczenie obszarów wysoka http://www.wbu.wroc.pl/pliki/SE
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Ekspertyza chiropterologiczna  

dla określenia przyrodniczych 

uwarunkowań  

lokalizacji elektrowni wiatrowych  

w województwie dolnośląskim. 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we 

Wrocławiu, Wrocław. 

nieodpowiednich lub 

konfliktowych do 

lokalizacji farm 

wiatrowych w 

województwie 

dolnośląskim ze względu 

na ich znaczenie dla 

chiropterofauny. 

W_ekspertyza%20Chiro.pdf 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

 

Położenie: 

OZW Muszkowicki Las Bukowy PLH020049, zajmuje powierzchnię 206,4 ha - położony jest  w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar położony jest w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, gminie Ciepłowody, obręby, Muszkowice i 

Piotrowice Polskie 

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

Podprowincji: Sudety z Przedgórzem Sudeckim, Makroregionie: Przedgórze Sudeckie i Mezorejonie: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie.  

 

Regionalizacja geobotaniczna: 

W stosunku do regionalizacji geobotanicznej wg J. Matuszkiewicza 1993 Obszar położony jest Państwie: Holarktyka, Obszarze: Europejskie 

Lasy Liściaste i Mieszane, Prowincji: Subatlantycka Górska, Podprowincji: Hercyńsko-Czeska, Dziale Sudeckim (G), Krainie Przedgórza 

Sudeckiego (G.2.), Okręgu Strzegomsko-Strzelińskim (G.2.1.), Podokręgu Wzgórz Niemczańskich (G.2.1.d.). 

 

Geologia: 

Obszar leży w granicach wschodniej części dużej jednostki geologicznej, zw. blokiem przedsudeckim. Na podłożu zbudowanym ze skał 

metamorficznych, które stanowią paleozoiczne łupki łyszczykowe, paragnejsy i fyllity, zalegają utwory pochodzenia trzeciorzędowgo, tj. grube 

pokrywy zwietrzelinowe (głównie iły). Na przeważającym obszarze skały te przykryte są młodszymi utworami pochodzenia lodowcowego, 

dokumentującymi trzykrotną obecność lądolodu skandynawskiego, po którego ustąpieniu zaczęła się kształtować dzisiejsza rzeźba doliny Odry i 

Nysy Kłodzkiej. Pokrywy utworów pyłowych stanowią lessy eoliczne i utwory lessopodobne, które zalegają na glinach średnich lub lekkich, 

dość silnie szkieletowych. Występują tu także skały osadowe w postaci wytrąceń trawertynu. Dno dolin zajmują czwartorzędowe utwory 

aluwialne gliniaste lub piaszczysto gliniaste. 

Dzisiejsza rzeźba terenu ma charakter poligeniczny i uwarunkowana jest zarówno litologią jak i tektoniką, dzięki czemu obszar Wzgórz 

Niemczańskich jest intensywnie urzeźbiony. 
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Gleby: 

Na terenie rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy były prowadzone w latach 60 szczegółowe badania gleb: wyróżniono tutaj występowanie: gleb 

bielicowych, gleb pseudobielicowych (płowych), gleb brunatnych, madów, gleb bagiennych oraz para rędzin. 

 

Klimat: 
Klimat Wzgórz Niemczańskich i Strzelińskich nie różni się zasadniczo od klimatu pozostałych części Przedgórza Sudeckiego. Decydujący 

wpływ ma tu zachodnia cyrkulacja atmosferyczna i napływające  z tego kierunku  polarne masy powietrza pochodzenia oceanicznego. Dominują 

układy niżowe (w szczególności w okresie zimowym) związane z dużym zachmurzeniem i opadami atmosferycznymi, częste są jednak zmiany 

pogody wynikające z przemieszczania się układów barycznych. Z bliskiego sąsiedztwa Sudetów jako bariery górskiej wynika silne 

oddziaływanie wiatrów fenowych. Brak jest stacji meteorologicznych na tym terenie Najmniejsze zachmurzenie występuje w sierpniu, 

największe w listopadzie i grudniu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,8°C. Fenologiczny początek wczesnej wiosny występuje 

na przełomie kwietnia i maja, natomiast wczesna jesień zaczyna się przeważnie między 5 a 10 września. Średnie suma rocznych opadów 

wynoszą 600-700 mm – z maksimum opadów w przebiegu rocznym przypadającym na lato. Okres wegetacyjny jest u stosunkowo długi i trwa 

ok. 220 dni, natomiast ilość dni z potencjalną pokrywą śnieżną to co najmniej 50 dni, która jest tu jednak nietrwała a zimy bywają prawie 

bezśnieżne. 

W Obszarze panuje specyficzny mikroklimat. Stosunkowo wąska i głęboka dolina Zamecznego potoku oraz wschodnia i północno wschodnia 

ekspozycja stoków powodują dłuższe zaleganie pokrywy śnieżnej, zmniejszenie dobowej i rocznej amplitudy temperatur oraz zwiększoną 

wilgotność powietrza. W porównaniu z terenami sąsiednimi Obszar charakteryzuje się klimatem o wyraźniej zaznaczonych cechach górskich.  

 

Wody powierzchniowe: 
Cały obszar leży w lewobrzeżnej części dorzecza Odry, w zlewni jej dopływu Oławy. Przez Obszar przepływa Zameczny Potok (stanowiący 

dopływ Złotnika). W granicach obszaru wpada do niego lewostronny dopływ od Piotrowic Polskich. Oba cieki charakteryzują się naturalną, 

często meandrującą budową koryta, a doliny mają równoleżnikowy przebieg, W granicach Obszaru nie występują powierzchniowe wody 

stojące, jedynie przy granicy obszaru zlokalizowane są stawy rybackie. W obrębie obszaru w kilku miejscach wypływają, bardzo rzadkie w 

Sudetach, wody bogate w węglan wapnia odkładające trawertyny – w formie źródlisk stokowych lub dolinnych. 

 

Przyroda 

Obszar Natura 2000 PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy obejmuje 206,4 ha, z czego zdecydowana większość to obszar zalesiony. W okresie 

wiosenno-letnio-jesiennym zapewnia on siedliska dla nietoperzy. Dotychczas w Obszarze stwierdzono min. 12 gatunków tych ssaków (Duma i 

in. 2004; Jaśkiewicz i in. 2007; Czerny 2010, Gottfired I., Gottfired T. dane własne). Część gatunków znajduje schronienia na terenie Obszaru  i 

wykorzystuje go jako żerowisko (mopek, gacek brunatny, karlik malutki, karlik drobny, nocek Bechsteina, nocek wąsatek/nocek Brandta, nocek 

rudy, nocek Natterera, nocek Alkatoe, borowiec wielki), inne przylatują tu najprawdopodobniej jedynie żerować (nocek duży, mroczek późny). 

Mopek, nocek Bechsteina i nocek duży wpisane są do Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Pozostałe gatunki wymienione są w załączniku IV 

Dyrektywy Siedliskowej. Wszystkie gatunki są chronione także według Konwencji Bońskiej (załącznik II) o ochronie wędrownych gatunków 
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dzikich zwierząt, Konwencji Berneńskiej (załącznik II) o ochronie dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk oraz Ustawy o ochronie przyrody z dnia 

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

 

Korytarze ekologiczne zapewniające łączność z innymi obszarami chronionymi w ramach sieci Natura 2000 
Badania telemetryczne prowadzone na gacku brunatnym dowiodły, że Obszar ma dobre połączenie z sąsiednim obszarem Natura 2000 

PLH020012 Skałki Stoleckie. Osobniki tego gatunku wykorzystywały korytarz biegnący przez Niedźwiedzi Las, Sieroszów do Muszkowickiego 

Lasu Bukowego oraz biegnący wzdłuż potoku Skorżyna i następnie do lasu na Cierniowej Kopie (nad Bobolicami) i stamtąd do 

Muszkowickiego Lasu Bukowego (Duma i in. 2004; Furmankiewicz 2008). Korytarze te są prawdopodobnie także wykorzystywane przez inne 

rojące się i zimujące w sztolni gatunki (np. mopka, nocka Natterera, nocka rudego, nocka Bechsteina). Struktury tworzące korytarze zapewniają 

osłonę przed wiatrem, deszczem, drapieżnikami, służą do orientacji przestrzennej i zapewniają bazę pokarmową. Analiza potencjalnych 

korytarzy ekologicznych prowadzących do innych obszarów Natura 2000 (Rys. 1) wskazuje, że Obszar nie jest izolowany i sąsiadujące 

populacje gatunków chronionych zachowują łączność. 

 

Istniejące formy ochrony przyrody, w tym sąsiadujące obszary Natura 2000, jeśli jest to istotne dla obszaru 

- obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie PLH020012, 

- obszar Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie PLH020074, 

- obszar Natura 2000 Wzgórza Niemczańskie PLH020082.  

Wykazano, że nietoperze, które mają schronienia na terenie Muszkowickiego Lasu Bukowego odwiedzają w okresie rojenia lub zimą sztolnie w 

Skałkach Stoleckich. Natomiast osobniki zaobrączkowane przy sztolni w Skałkach Stoleckich znajdowane były również na terenie Wzgórz 

Strzelińskich (Furmankiewicz 2008) oraz w Ostoi Nietoperzy Gór Sowich (T. Gottfried, J. Furmankiewicz, dane niepublikowane). Obserwacje 

te zebrane zostały dzięki wieloletniemu obrączkowaniu gacka brunatnego. Należy jednak przypuszczać, że podobnie zachowują się inne liczne 

w tym stanowisku gatunki, w tym będące przedmiotami ochrony mopek i nocek Bechsteina. 
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Ryc. 1. Potencjalne korytarze ekologiczne umożliwiające łączność obszaru PLH020068 Muszkowickki Las Bukowy z sąsiednimi obszarami 

Natura 2000. 
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Obszar został powołany dla ochrony występujących w nim gatunków nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

mopka (100-1000 osobników) oraz nocka Bechsteina (10-100 osobników), których populację oceniono na poniżej 2% populacji krajowej. W 

SDF Obszaru nie wymieniono innych gatunków tych ssaków. W świetle zebranych nowych danych, za przedmioty ochrony nadal uznano dwa 

gatunki nietoperzy. Mimo obniżenia ich liczebności, utrzymano oceną ich populacji w kategorii C (0-2% populacji krajowej). Mopka regularnie 

obserwuje się w Obszarze. Więcej problemów jest z potwierdzeniem występowania nocka Bechsteina, którego stosunkowo trudno jest złapać w 

sieci chiropterologiczne a sygnał echolokacyjny jest praktycznie nie do odróżnienia od większości krajowych gatunków z rodzaju Myotis. Z 

terenu Muszkowickiego Lasu Bukowego ostatnie stwierdzenie nocka Bechsteina podawane jest z 2010 roku (Czerny 2010). Również w 

najbliżej położonym, znanym zimowisku tego gatunku w sztolni w Skałkach Stoleckich, w zimie obserwowane są jedynie pojedyncze osobniki 

tego gatunku. W większej liczbie (do kilkudziesięciu osobników) pojawiają się przy tym podziemiu podczas jesiennego rojenia. Na tej 

podstawie można powiedzieć, że jest to rejon stałego obserwowania nocka Bechsteina (gatunku osiadłego), więc należy utrzymać ten gatunek 

jako przedmiot ochrony w obszarze Muszkowicki Las Bukowy. Według opracowywanej metodyki ogólnopolskiego monitoringu gatunków stan 

zachowania populacji mopka określono jako niezadowalający (kategoria U1). Dla nocka Bechsteina, ze względu na niewielką liczbę danych nie 

można było ocenić tego parametru. Z kolei stan zachowania siedlisk obu gatunków na stanowisku (Ciechanowski 2012; Gottfried 2012) 

oceniono jako niezadowalający ale perspektywy zachowania tych gatunków przypisano jednak do kategorii FV (właściwe). 

     W świetle nowych badań w SDF Obszaru należałoby zawrzeć również inne gatunki nietoperzy, dla których teren ten jest istotny, dla 

zachowania ich populacji. Jednym z takich gatunków jest nocek duży (gatunek z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), którego regularnie 

stwierdza się w Obszarze. Jest to gatunek synantropijny, który wykorzystuje Obszar przede wszystkim jako żerowisko. Duża kolonia rozrodcza 

nocków dużych licząca ok. 80 os. znajduje się w kościele w Henrykowie (Gottfried, Gottfried 2009). Obszar Muszkowickiego Lasu Bukowego 

stanowi najprawdopodobniej żerowisko osobników z tego schronienia. Poza wymienionymi wyżej gatunkami nietoperzy, w SDF obszaru 

PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy uwzględniono również gatunki nietoperzy zamieszczone w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej: 

nocek rudy, karlik malutki i gacek brunatny. 

Działania gospodarcze w Obszarze. 

Obszar w całości leży na terenie lasów. Tak więc głównym działaniem prowadzonym na tym terenie jest gospodarka leśna, realizowana przez 

Nadleśnictwo Henryków. 

 

Działania edukacyjne. 

Od kilku lat prowadzona jest przez Nadleśnictwo działalność edukacyjna. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się o wartościach przyrodniczych 

Obszaru. Ponad to, przy granicach Obszaru, jak i wejściu do rezerwatu Nadleśnictwo Henryków umieściło tablice informacyjne. 

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru: 

W granicach Obszaru znajduje się rezerwat przyrody „Muszkowicki Las Bukowy” o powierzchni 16,43 ha obejmujący obszar lasu z 

fragmentem lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. OZW wchodzi natomiast w granice większego obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”. 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Muszkowicki Las Bukowy PLH 020068 

 

23 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa  95 

Własność komunalna - - 

Własność prywatna - - 

Inne - - 

Grunty orne - - - 

Łąki trwałe - - - 

Pastwiska trwałe - - - 

Sady - - - 

Grunty pod stawami - - - 

Nieużytki - - - 

Wody stojące - - - 

Wody płynące - - 2 

Grunty zabudowane - - - 

Inne   3 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy Lasy Państwowe - - 

Lasy komunalne - - 

Lasy prywatne - - 

Inne - - 

Sady  - - - 

Trwałe użytki zielone  - - - 

Wody - - - 
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Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
- - - 

Inne - - - 

 

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

 

L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/ 

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1. Uchwała Nr 140/XXV/08 

Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

w sprawie uchwalenia 

Studium Uwarunkowań I 

Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Ciepłowody 

Gmina Ciepłowody 5 strefa polityki przestrzennej: Rolniczo-

krajoznawcza -obszar rozwoju funkcji 

intensywnej produkcji rolniczej z 

preferowaniem działań turystyczno-

krajoznawczych, obejmujący wschodnią część 

gminy (Szlak Cysterski, Las Muszkowicki); 

Tereny lasów (ZL) : przewidziane są do 

prowadzenia gospodarki leśnej. Dopuszcza się 

realizację obiektów budowlanych związanych 

z prowadzoną gospodarką leśną oraz 

rekreacyjne wykorzystanie terenów leśnych 

(szlaki turystyczne piesze i rowerowe, tereny 

biwakowe i campingowe, parkingi leśne itp.). 

Tereny rolnicze (R). 

Teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej służy 

prowadzeniu działalności rolnej (uprawy, 

hodowla, sadownictwo, ogrodnictwo).  

Należy wprowadzić zakaz realizacji funkcji 

pozarolniczych na niezabudowanych 

dotychczas działkach. Dopuszczalna jest 

natomiast lokalizacja zabudowy zagrodowej i 

inwestycji służących obsłudze działalności 

Wszystkie 

przedmioty ochony 

obszaru 

- 
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rolniczej. 

Ponadto dopuszcza się : 

- realizację inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej i komunikacji 

mające na celu utrzymanie dobrego stanu 

technicznego i modernizację istniejących 

siedlisk rolniczych i obiektów 

mieszkalnych oraz poprawę ich 

oddziaływania na środowisko naturalne; 

- realizację terenów sportowych i 

rekreacyjnych (boiska i place zabaw) wraz 

z obiektami stanowiącymi zaplecze 

sanitarne i techniczne tych obiektów 

(szatnie, widownie, pomieszczenia 

gospodarcze na sprzęt); 

- eksploatację kopalin po uprzednim 

wyznaczeniu obszaru i terenu górniczego; 

- zalesienie terenów o niskich klasach 

bonitacyjnych gleb oraz o dużych 

spadkach terenu; 

- realizację stawów hodowlanych oraz 

innych zbiorników wodnych; 

- realizację, modernizację i likwidacje 

rowów melioracyjnych; 

- realizację zadrzewień i zalesień wzdłuż 

cieków wodnych oraz szlaków 

komunikacyjnych. 

Baldwinowice, Piotrowice Polskie, 

Muszkowice, Cienkowice, Czesławice, Stary 

Henryków, Wilamowice:  

Wsie rolnicze o walorach krajoznawczych 

związanych z obszarem chronionego 

krajobrazu „Las Muszkowicki” oraz szlakiem 

Cystersów. Poza dominującą funkcją rolniczą 

przewiduje się rozwój funkcji turystyczno-

wypoczynkowych.  

Na terenie gminy Ciepłowody terenami 
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wyłączonymi spod zabudowy są tereny: 

 teren rezerwatu przyrody 

„Muszkowicki Las Bukowy”, 

 strefy bezpośredniej ochrony ujęć wód 

podziemnych. 

Rezerwat przyrody „Muszkowicki Las 

Bukowy” obecnie jest rezerwatem 

częściowym. Postuluje się przekształcenie 

rezerwatu w rezerwat ścisły. Jednocześnie 

zmianie ulec powinien cel ochrony z rezerwatu 

leśnego na rezerwat florystyczny. Rozwinięcie 

celu ochrony wynika z chęci utrzymania 

obecnego stanu roślinności charakteryzującego 

się  występowaniem naturalnych zbiorowisk 

leśnych z bardzo bogatym florystycznie runem 

i licznymi osobliwościami flory,  

występowaniem flory górskiej rzadko 

spotykanej w niższych partiach Sudetów oraz 

występowaniem rzadko notowanych na 

obszarze Dolnego Śląska taksonów 

Strefy bezpośredniej ochrony ujęć wód 

podziemnych: 

Strefy te występują wokół ujęć wód 

podziemnych w … Muszkowicach. W strefach 

należy wprowadzić następujące ograniczenia. 

 zabrania się użytkowanie gruntów do 

celów niezwiązanych z eksploatacją 

ujęcia wody, 

 wody opadowe należy odprowadzać w 

sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się ich do urządzeń 

służących do poboru wody, 

 teren należy zagospodarować zielenią, 

 należy ograniczyć do niezbędnych 

potrzeb przebywanie osób 

niezatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody, 
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 teren ochrony bezpośredniej należy 

ogrodzić, a jego granice przebiegające 

przez wody powierzchniowe oznaczyć 

za pomocą rozmieszczonych 

w widocznych miejscach stałych 

znaków stojących lub pływających; na 

ogrodzeniu oraz znakach należy 

umieścić tablice zawierające 

informacje o ujęciu wody i zakazie 

wstępu osób nieupoważnionych. 

Postulowany Park Kulturowy – „Las 

Muszkowicki”.  

Postuluje się powołanie uchwałą Radą Gminy 

Ciepłowody Parku Kulturowego obejmującego 

swym zasięgiem teren Lasu Muszkowickiego. 

Celem utworzenia parku kulturowego jest 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 

zachowanie wyróżniających się krajobrazowo 

terenów z zabytkami nieruchomymi 

charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej. W przypadku Lasu 

Muszkowickiego zabytkami wyróżniającymi 

się krajobrazowo i wymagających szczególnej 

ochrony są stanowiska kurhanowe 

zlokalizowane na terenie w/w lasu. 

Potencjalny obszar Natura 2000 – 

„Muszkowicki Las Bukowy”. : 

 specjalny obszar ochrony siedlisk, figurujący 

na projekcie listy obszarów Natura 2000 

wnioskowanych przez Ministra Ochrony 

Środowiska do Komisji Europejskiej o 

włączenie do sieci obszarów Natura 2000 

obejmuje ponad 206 ha terenów położonych w 

Lesie Muszkowickim (obręb Muszkowice).  

 

W odniesieniu do przestrzeni leśnej istniejąca 

funkcja ochronna lasów zostanie utrzymana. Z 
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uwagi na walory rekreacyjne lasów (głównie 

Lasu Muszkowickiego) dopuszcza się ich 

rekreacyjne wykorzystanie poprzez urządzanie 

szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i 

miejsc wypoczynku. W celu zwiększenia 

lesistości gminy, grunty o niskich klasach 

bonitacyjnych (V i VI) należy przeznaczyć pod 

zalesienie. Dodatkowo pod zalesienie 

przeznaczone powinny być tereny stoków o 

średnich spadkach powyżej 15%. Aby 

ograniczyć przenikanie zanieczyszczeń 

obszarowych pochodzących ze środków 

ochrony roślin i z nawozów, postuluje 

tworzenie pasów zieleni ochronnej wzdłuż 

cieków wodnych.  

2 Uchwała Nr 

175/XXXV/2006 

Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 28 marca 2006r. w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy Ciepłowody  

wraz z zał. nr 26-27 

Gmina Ciepłowody § 450  

1.Wyznacza się tereny lasów oznaczone na 

rysunku planu symbolem 12-ZL. 

zieleń leśna. 

3.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 12-ZL, związanych z gospodarką 

leśną, 

obowiązują następujące ustalenia: 

1).Dopuszcza się lokalizację obiektów 

związanych z prowadzoną gospodarka leśną; 

2).Dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie 

terenu; 

3).Dopuszcza się urządzenie nieutwardzonych 

ścieżek pieszych i rowerowych; 

4).Dopuszcza się realizację obiektów małej 

architektury; 

5).Ustala się zachowanie i uzupełnienie 

istniejącego drzewostanu. 

6).W odniesieniu do obiektu wpisanego do 

ewidencji zabytków Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(kaplica p.w. św. Anny)– działania 

Wszystkie 

przedmioty ochony 

obszaru 
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inwestycyjne dotyczące przebudowy, 

rozbudowy , powinny być konsultowane i 

opiniowane przez właściwy organ Państwowej 

Służby Ochrony Zabytków; 

7).W obszarze stanowisk archeologiczne 

wpisanych do rejestru Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ––

obowiązują ustalenia jak w § 618; 

8).W obszarze stanowisk archeologiczne 

wpisanych do ewidencji Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ––

obowiązują ustalenia jak w § 619; 

9).Dla części terenów znajdujących się w 

strefie ochrony zlewni wód Oławy, obowiązują 

ustalenia jak w § 622; 

10).Dla części terenów położonych w 

granicach „Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie” 

obowiązują ustalenia jak w § 624; 

11).Dla części terenów w granicach rezerwatu 

przyrody „Muszkowicki Las Bukowy” 

zakazuje się realizacji nowych obiektów 

budowlanych – wszelka działalność 

gospodarcza na tym terenie wymaga, 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 

Przyrody ; 

 

§ 451 

1.Wyznacza się tereny dolesień oznaczone na 

rysunku planu symbolem 12-ZLd. 

2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące przeznaczenia podstawowe 

terenu: zieleń leśna. 

3.Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 12-ZLd, związanych z gospodarką 

leśną, obowiązują następujące ustalenia: 

1).Dopuszcza się lokalizację obiektów 
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związanych z prowadzoną gospodarka leśną; 

2).Dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie 

terenu; 

3).Dopuszcza się urządzenie ścieżek pieszych i 

rowerowych; 

4).Dopuszcza się realizację obiektów małej 

architektury; 

5).Ustala się zachowanie i uzupełnienie 

istniejącego drzewostanu; 

6).Dla części terenów znajdujących się w 

strefie ochrony zlewni wód Oławy, obowiązują 

ustalenia jak w § 622; 

3 Uchwała nr 47/X/2007 

Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 31 sierpnia 2007r. 

w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

gminy Ciepłowody 

Gmina Ciepłowody brak - - 

 Uchwała nr 113/XVII/12 

Rady Gminy Ciepłowody 

z dnia 4 kwietnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Ciepłowody w celu 

umożliwienia rozwoju 

funkcji rekreacyjno – 

sportowych w obrębach 

wsi: Muszkowice – dz. nr 

215, Ciepłowody – dz. nr 

242, 351 i Kobyla Głowa 

-dz. nr 73 

Gmina Ciepłowody brak - - 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 

L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w obszarze Stopień 

rozpo-

znania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia 

z prac terenowych 

1 7220* Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion commutati 

 

C 

C 

B 

B 

25m
2 

10 m
2 

191m
2 

1112 m
2
 

 

Łacznie 0,14 

ha 

4 Dwa płaty siedliska których 

stan zachowania oceniono jako 

C znajdują się w granicach 

rezerwatu Muszkowicki Las 

Bukowy, dwa pozostałe płaty, 

których stan oceniono jako B 

znajdują się poza granicami 

rezerwatu w granicach obszaru 

Natura 2000 

dobry Weryfikacji siedliska 

dokonano terenie wg 

Przewodnika do Monitoringu 

siedlisk przyrodniczych GIOŚ, 

powtórzono  wizytami w 

terminach (21.05; 23.05, 

27.05, 11.06; 14.06; 28.06; 

08.07). 

 

2 9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagenion)- 

B łącznie (13,68 

ha) 

1 Zgodnie z załącznikiem 

mapowym 

dobry Weryfikacji siedliska 

dokonano terenie wg 

Przewodnika do Monitoringu 

siedlisk przyrodniczych GIOŚ, 

powtórzono  wizytami w 

terminach (21.05; 23.05, 

27.05, 11.06; 14.06; 28.06; 

08.07). 

 

3 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio 

Carpinetum)  

 

B W granicach 

obszaru 

160,18 ha 

 

Łącznie 

250,86 ha 

1 Zgodnie z załącznikiem 

mapowym 

dobry Weryfikacji siedliska 

dokonano terenie wg 

Przewodnika do Monitoringu 

siedlisk przyrodniczych GIOŚ, 

powtórzono  wizytami w 

terminach (21.05; 23.05, 

27.05, 11.06; 14.06; 28.06; 

08.07). 

4 *91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

A 30,80 ha w 

granicach 

obszaru 

 

Łącznie w 

1 Zgodnie z załącznikiem 

mapowym 

 

dobry Weryfikacji siedliska 

dokonano terenie wg 

Przewodnika do Monitoringu 

siedlisk przyrodniczych GIOŚ, 

powtórzono  wizytami w 
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glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe  

65,08 ha terminach (21.05; 23.05, 

27.05, 11.06; 14.06; 28.06; 

08.07). 

5 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

C Cały obszar 

Natura 2000 
żerowiska 

na terenie 

całego 

obszaru 

Natura 

2000 

Mapa z poligonami i 

ewidencją gruntów - załącznik 

średni Badania terenowe do 

niniejszego planu zadań 

ochronnych prowadzono w 

okresie czerwiec – wrzesień 

2013 roku. W trakcie tych 

badań dokonano oceny stanu 

populacji i siedlisk mopka 

według metodyki monitoringu 

opracowanej przez GIOŚ. 

Pomiary siedlisk wykonano 

21.08.2013 i 29.08.2013. Stan 

populacji określano na 

podstawie wyników odłowów i 

nasłuchów detektorowych, 

które prowadzono w terminach 

12.07., 14.07., 20.07., 24.07. i 

29.08. Do sporządzenia planu 

wykorzystano także nieliczne, 

dostępne dane z lat 

wcześniejszych. Stan poznania 

rozmieszczenia żerowisk 

gatunku w Obszarze jest 

dobry. Brak danych o 

stanowiskach kolonii 

rozrodczych mopków w 

granicach Obszaru.  

6 1323 Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteini 

C Cały obszar 

Natura 2000 

Żerowiska 

na terenie 

całego 

obszaru 

Natura 

2000 

Mapa z poligonami i 

ewidencją gruntów - załącznik 

słaby Badania terenowe do 

niniejszego planu zadań 

ochronnych prowadzono w 

okresie czerwiec – wrzesień 

2013 roku. W trakcie tych 

badań dokonano oceny stanu 

populacji i siedlisk nocka 

Bechsteina według metodyki 
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monitoringu opracowanej 

przez GIOŚ. Pomiary siedlisk 

wykonano 21.08.2013 i 

29.08.2013. Stan populacji 

określano na podstawie 

wyników odłowów, które 

prowadzono w terminach 

12.07., 14.07., 20.07., 24.07. i 

29.08. Do sporządzenia planu 

wykorzystano także nieliczne, 

dostępne dane z lat 

wcześniejszych. Stan poznania 

rozmieszczenia żerowisk i 

schronień gatunku w Obszarze 

jest bardzo słaby. 

7 1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

(Osmoderma barnabita) 

B Cały obszar 

Natura 2000  

7  Niski Badania populacji gatunku 

były przeprowadzone w latach 

2006, 2007 i 2013 na terenie 

rezerwatu przyrody 

„Muszkowicki Las Bukowy” 

w ramach stanowiska 

monitoringowego PMŚ 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

 

Charakterystyka:  

Wypływy wód podziemnych o wysokiej zawartości związków wapnia, z których wytrącają się osady wapienne w postaci trawertynów lub 

innych rodzajów martwic wapiennych. Porośnięte głównie przez zbiorowiska roślin zarodnikowych (mchów, wątrobowców i glonów), które 

aktywnie uczestniczą w powstawaniu trawertynów poprzez zmianę równowagi jonowej wód źródlanych. Siedlisko w Polsce charakteryzują 

następujące gatunki mszaków: beznerw tłusty Aneura pinguis,  źródliskowiec zmienny Cratoneuron commutatum, żebrowiec paprociowy 

Cratoneuron filicinum, pleszanka kędzierzawa Pellia endiviaefolia, bagnik wapienny Philonotis calcarea oraz rośliny naczyniowe, takie jak: 

gęsiówka stokrotkolistna Arabis soyeri subsp. subcoriacea, słonecznica w skolistna Heliosperma quadridentatum, skalnica nakrapiana Saxifraga 

aizoides.  

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

W obszarze zidentyfikowano 4 stanowiska siedliska wysięków trawertynowych, o łącznej powierzchni 1338 m
2
, dwa znane dotychczas 

stanowiska znajdują się na terenie rezerwatu przyrody „Muszkowicki Las Bukowy” w południowo wschodniej części obszaru, dwa kolejne są 

zlokalizowane poza granicami rezerwatu. Występujące w granicach rezerwatu płaty siedlisk charakteryzują się niewielką powierzchnią 10 i 25 

m
2
, niewielką ilością martwicy wapiennej oraz brakiem gatunków charakterystycznych dla tego typu siedliska, wschodnie (większe) stanowisko 

charakteryzuje się kaskadową strukturą martwicy wapiennej, zachodnie (mniejsze) źródlisko wykazuje się sporym przesuszeniem, ponadto 

zarastane jest skrzypem olbrzymim Equisetum telmateia . Stan zachowania obu stanowisk został oceniony na U2 (zły) z powodu ich znacznego 

przesuszenia oraz zarastania przez gatunki ekspansywnych, w tym obcego niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora na źródlisku 

wschodnim.  

Poza obszarem rezerwatu jedno stanowisko o powierzchni 191 m
2
 znajduje się w części północnej obszaru Obszaru, w niewielkiej odległości od 

drogi powiatowej między miejscowościami Muszkowice a Piotrowice Wielkie. Stanowisko położone jest w dolinie bezimiennego potoku 

przepływającego przez las (oddział leśny 292c); drugie stanowisko o powierzchni 1112 m
2 

znajduje się w dolinie potoku Zamecznego w 

oddziale leśnym 292 h.  

Źródliska położone poza granicami rezerwatu, charakteryzują się występowaniem znacznej ilości martwicy wapiennej, z gatunków 

charakterystycznych dla siedlisk odnotowano tutaj występowanie rzeżuchy gorzkiej Cardamine amara oraz śledziennicy skrętolistnej 

Chrysosplenium alternifolium, nie odnotowano tutaj występowania mchów z rodzaju Cratoneuron sp., natomiast stwierdzono tutaj 

występowanie dwóch gatunków wątrobowców. Oba stanowiska charakteryzują się wysokim stopniem wilgotności, mają wręcz bagnisty 

charakter. Wokół nich występują tzw. strefy wzbogacenia, czyli płatów charakteryzujących się bardzo dużą różnorodnością gatunków runa. 
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Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000:  

Na podstawie badań monitoringowych z prowadzonych w latach 2006-2008 ogólny stan zachowania w Polsce oceniono: U2 (U1, U2, U1). 

Najgorzej ocenianio parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Należy tu wyraźnie podkreślić, że nadal istnieją duże wątpliwości co do 

wykorzystanej metodyki badań, a także identyfikacji tego siedliska w terenie – w związku z dużym zróżnicowaniem stanowisk położonych w 

różnych regionach Polski. Niewątpliwie ten typ siedliska przyrodniczego wymaga dalszych badań 

Ranga w obszarze|: Istotna-jest to najcenniejszy typ siedliska, który zajmuje większą powierzchnię niż początkowo podawano. 

Powierzchnia pokrycia: wg SDF 0,02% po weryfikacji 0,06%. Zmiana ta wynika z faktu, że w trakcie prac terenowych wykazano 

występowanie dwóch nowych płatów siedliska. 

Stan zachowania w obszarze: wg SDF C, po weryfikacji B z uwagi na stwierdzenie nowych dobrze zachowanych płatów siedliska. 

Zagrożenia:  

Płaty siedliska zlokalizowane w granicach rezerwatu są przede wszystkim narażone na przesuszenie z uwagi na bliskie sąsiedztwo ujęcia wody 

Fot 2 Źródlisko nawapienne o kaskadowej strukturze w 

granicach rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy (fot Marta 

Poprawska) 

 

 

Fot. 1 Wysięk trawertynowy siedlisko 7220 nowe stanowisko poza 

granicami rezerwatu w granicach obszaru Natura 2000 (Fot. Ewa  

Szczęśniak) 
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dla wsi Muszkowice. Ponadto zagrożeniem jest wkraczanie obcych gatunków inwazyjnych –przede wszystkim  niecierpka drobnokwiatowego 

oraz wkraczanie gatunków świadczących o eutrofizacji siedliska skrzyp olbrzymi, gajowiec żółty. 

Wymogi i możliwości ochrony: 

Ujęcie wody w lesie Muszkowickim jest jedynym źródłem wody pitnej dla mieszkańców wsi, jego zamknięcie możliwe będzie jedynie w 

przypadku budowy sieci wodociągowej dla Muszkowic. 

 

 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

 

Charakterystyka ogólna siedliska: 

Kwaśne (acydofilne) buczyny niżowe należą do grupy ubogich lasów bukowych zarówno pod względem florystycznym, jak i siedliskowym. 

Całkowity zasięg obejmuje większość regionów nizinnych i wyżynnych położonych w granicach naturalnego zasięgu buka. Omawiane 

zbiorowiska występują najczęściej na glebach rdzawych brunatnych, a także na glebach płowych bielicowanych, brunatnych bielicowanych i 

brunatnych kwaśnych. Są one znacznie zakwaszone w poziomie próchniczno-akumulacyjnym (pH około 3,8–4,1). Pod względem wilgotności 

mogą to być gleby od prawie suchych, poprzez świeże, do słabo wilgotnych. Drzewostan kwaśnej buczyny jest zdominowany przez buka, który 

również w niższych warstwach osiąga znaczną przewagę ilościową nad innymi gatunkami drzew, których rola w strukturze omawianego lasu 

jest nieznaczna.  

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

Drzewostan w siedlisku charakteryzuje się zdecydowaną dominacją buka zwyczajnego Fagus sylvatica w drzewostanie wysokim. Podszyt 

stosunkowo ubogi zbudowany głównie z buka zwyczajnego, o zwarciu ok. 20%. Silne odnowienie buka o dużym zwarciu, występuje na granicy 

lasu z miejscowością Muszkowice. Miejscowo w warstwie podszytu występuje lipa drobnolistna Tilia cordata, grab zwyczajny Carpinus 

betulus, klon jawor Acer pseudoplatanus. Runo kwaśnej buczyny jest stosunkowo ubogie o niewielkim zwarciu, gatunki występujące w runie to 

głównie konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, kosmatka owłosiona Luzula pilosa, jastrzębiec leśny 

Hieracium murorum, borówka czarna Vaccinum myrtilus, wiechlina gajowa Poa nemoralis, przytulia wonna Galium odoratum. Miejscowo 

zwłaszcza w rejonie dróg leśnych oraz śladów po zwózce drewna, odnotowuje się występowanie gatunku obcego we florze Polski, o charakterze 

rośliny inwazyjnej-niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora, którego udział wynosi ok. 20%. Stan zachowania siedliska oceniono 

jako U1-niezadawalający. Po weryfikacji terenowej stwierdzono, że siedlisko kwaśnej buczyny zajmuje nieznacznie mniejszą niż podawaną w 

SDF powierzchnię, tj. 13,68 ha (wcześniej podawano 14,41 ha)  i występuje w granicach oddziałów leśnych (296m 296n i 296r).  
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Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Nie prowadzono monitoringu dla tego typu siedliska przyrodniczego. 

Ranga w obszarze – istotna. 

Powierzchnia pokrycia: 6,98%  po weryfikacji 6,29% Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska w SDF obszaru wynika z 

dokładnego oszacowania powierzchni na etapie badań  terenowych prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO. . 

Stan zachowania: wg SDF B, po weryfikacji B 

Zagrożenia: 

Gospodarka leśna- usuwanie martwych drzew oraz wygrabianie gałęzi co powoduje obniżenie bioróżnorodności. Wkraczanie gatunków 

inwazyjnych szczególnie w miejscach silnie prześwietlonych oraz noszących ślady np po wywożeniu drewna . 

Wymogi i możliwości ochrony: Występowanie siedliska buczyny nie wyklucza prowadzenia w niej normalnej gospodarki leśnej. Wskazane jest 

jest jednak stosowanie pewnych zabiegów ochronnych, w tym: pozostawianie płatów drzew do naturalnego rozkładu (co przyczyni się do 

zwiększenia bioróżnorodności w siedlisku); stosowanie wydłużonego okresu odnowienia; rezygnacja z wykonywania rębni całkowitej na rzecz 

rębni stopniowej (najlepiej rębnia , V). 

Fot 3 Siedlisko kwaśnej buczyny Luzulo Fagenion 9110 

 (fot Marta Poprawska) 

 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Muszkowicki Las Bukowy PLH 020068 

 

38 

 

 

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

 

Charakterystyka ogólna: 

Wielogatunkowe lasy liściaste, stanowiące w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej zonalną roślinność leśną siedlisk żyznych i 

dominujący potencjalnie typ roślinności. Wielogatunkowy drzewostan mogą budować niemal wszystkie występujące na danym terenie gatunki 

drzew liściastych, na ziemiach polskich praktycznie stałym elementem jest jednak obecność graba, a w zdecydowanej większości płatów także 

dębu. W Polsce północno-wschodniej znaczną rolę w drzewostanie, aż do lokalnej dominacji, odgrywać może świerk. Udział sosny w 

drzewostanie jest zwykle wynikiem dawniejszych działań człowieka. Grądy zajmują szerokie spektrum gleb, od gleb rdzawych, przez gleby 

płowe, brunatne, czarne ziemie leśne, aż po gleby opadowo-glejowe. Również substrat glebowy jest bardzo urozmaicony – od piasków, w 

wyjątkowych przypadkach nawet wydmowych, po ciężkie gliny i iły. W klasyfikacji siedlisk leśnych ten typ ekosystemu występuje na 

siedliskach  LMŚw,  LMw,  LŚw,  Lw,  a także  na  analogicznych siedliskach wyżynnych. 

Charakterystyka siedliska w obszarze: 

W obszarze jest to dominujący typ siedliska: Stan jego zachowania jest stosunkowo zróżnicowany, najlepiej zachowane płaty siedliska znajdują 

się w granicach rezerwatu przyrody „Muszkowicki Las Bukowy”. Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest buk zwyczajny Fagus 

sylvatica, gatunkiem towarzyszącym jest klon jawor Acer pseudoplatanus, w warstwie podszytu występują głównie krzewy leszczyny Corylus 

avellana, bez czarny Sambucus nigra, bez koralowy Sambucus racemosa, a także odnawiający się podrost drzew liściastych przede wszystkim 

klonu jaworu Acer pseudoplatanus, a także lipy drobnolistnej Tilia cordata i graba pospolitego Carpinus betulus . Runo grądu jest bardzo bogate 

florystycznie odnotowano w nim następujących gatunków roślin zielnych: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, szczyr trwały 

Mercurialis perennis, kopytnik pospolity Asarum europaeum, czerniec gronkowy Actaea spicata, czworolist pospolity Paris quadrifolia, 

zawilec gajowy Anemone nemorosa, miodunka ćma Pulmonaria obscura, zdrojówka rutewkowata, Isopyrum thalictroides, nerecznica samcza 

Dryopteris felix mas, obrazki alpejskie Arum orientale, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, przytulia wonna Galium odoratum, listera jajowata 

Listera ovata, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, konwalia majowa Convalaria majalis, 

pierwiosnek lekarski Primula veris, wilczomlecz słodki Euphorbia dulcis, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, śnieżyca wiosenna 

Leucojum vernum, żankiel zwyczajny Sanicula europaea, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, groszek wiosenny Lathyrus veris, 

prosownica rozpierzchła Millium effusum. Na terenie rezerwatu znajdują się licznie stare i obumarłe drzewa, zarówno stojące jak i leżące. 

Siedlisko grądu na terenie rezerwatu charakteryzuje się niewielkim udziałem graba pospolitego Carpinus betulus, który wynosi <10 %, 

niewielki udział graba sprawia, że stan zachowania siedliska został oceniony jako U1. 

Poza obszarem rezerwatu siedlisko grądu charakteryzuje się znaczną zmiennością, dużą stałością jednak charakteryzuje się skład florystyczny 

runa, gdzie występuje we wszystkich badanych płatach obserwuje się stałe występowanie takich gatunków jak: gajowiec żółty Galeobdolon 

luteum, przytulia wonna Galium odoratum, kopytnik pospolity Asarum europaeum, prosownica rozpierzchła Millium effusum. gwiazdnica 

wielkokwiatowa Stellaria holostea W runie odnotowano występowanie gatunku obcego we florze Polski - niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora, jego udział zwykle utrzymuje się w granicach 30% pokrycia runa, ale jego ilość znacznie wzrasta w sąsiedztwie wydzieleń 

w których prowadzona jest wycinka, wzdłuż dróg leśnych, a także w miejscach, gdzie znajdują się ślady po wywożeniu drewna. Dojrzały 
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drzewostan charakteryzuje się znacznym udziałem sztucznie nasadzonych drzew iglastych, głównie świerka pospolitego Picea abies , który 

stanowi łącznie ok 23 % dorosłego drzewostanu grądowego. Obcy geograficznie modrzew Larix decidua stanowi ok 6% dorosłego drzewostanu 

w granicach Obszaru. Po za granicami Obszaru udział świerka wynosi 24%, natomiast udział modrzewia wynosi 7%. Badany obszar 

charakteryzuje się niewielkim udziałem graba Carpinus betulus, ilość ta oscyluje w granicach poniżej 10% całkowitego stanu dojrzałego 

drzewostanu. W warstwie odnowienia występuje głównie klon jawor Acer pseudoplatanus i tworzy podszyt o zwarciu od 30 do 50%. W wyniku 

prowadzenia gospodarki leśnej poza granicami rezerwatu, obszar charakteryzuje się występowaniem niewielkich ilości martwego drewna. 

Najuboższe i najbardziej przekształcone fragmenty grądu znajdują się w części południowej obszaru w oddziałach leśnych 299 i 298. 

Ostatecznie ogólna ocena obszaru została określona jako U1 niezadawalająca.  

Ponadto na podstawie badań terenowych stwierdzono, że dobrze zachowane siedlisko grądu o identycznym charakterze znajduje się poza 

granicami Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (załącznik mapowy) Łącznie siedlisko grądu zajmuje powierzchnię 

ok. 250 ha 

 
 

 

Fot 4.Typowe siedlisko grądu środkowoeuropejskiego i 

subkontynentalnego Galio Carpinetum (fot. Marta Poprawska) 
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Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Nie prowadzono monitoringu dla tego typu siedliska przyrodniczego. 

Ranga w obszarze – istotna, jest to typ siedliska zajmującego największą część obszaru. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 77, 46 % (dane z SDF); 77,60 (po weryfikacji) 

Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska w SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na etapie badań  

terenowych prowadzonych w ramach sporządzania PZO.  

Stan zachowania w obszarze – wg SDF B, po weryfikacji B 

Zagrożenia:  

Występowanie w drzewostanie wprowadzanych sztucznie gatunków obcych ekologicznie (świerk sosna), oraz obcych geograficznie (modrzew, 

dąb czerwony). 

Nadmierne zakwaszenie gleby poprzez występowanie celowych nasadzeń świerkowych i modrzewiowych. Zakwaszenie powoduje zmniejszenie 

różnorodności runa. 

Gospodarka leśna- usuwanie martwych drzew oraz wygrabianie gałęzi co powoduje obniżenie bioróżnorodności. 

Wkraczanie gatunków inwazyjnych szczególnie niecierpka drobnokwiatowego w miejscach silnie prześwietlonych oraz noszących ślady np. po 

wywożeniu drewna  

Wymogi i możliwości ochrony: Sukcesywne usuwanie gatunków obcych ekologicznie i geograficznie z drzewostanu oraz dążenie aby udział 

gatunkowy świerka i modrzewia nie przekraczał łącznie 20% (po 10% na gatunek) składu gatunkowego całego drzewostanu. 

Prowadzenie nowych nasadzeń w kierunku mieszanych lasów liściastych (bez preferencji buka) oraz dopuszczenie do rozwoju naturalnego 

odnowienia.  

Pozostawiania płatów drzew do naturalnego rozkładu, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności w siedlisku.  

Stosowanie wydłużonego okresu odnowienia. Rezygnacja z wykonywania rębni całkowitej na rzecz rębni stopniowej   

Występowanie niecierpka drobnokwiatowego wydaje się być nie stanowić aż tak dużego zagrożenia dla gatunków runa, gdyż większość 

gatunków to wczesnowienne geofity, które kwitną i wydają owoce przed niecierpkiem, a usuwanie gatunku, jest prawie praktycznie 

nieskutecznie i dodatkowo może przynieść więcej szkód, dla cennych gatunków runa (zadeptywanie, przypadkowe wyrywanie etc.). 

 

 

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

źródliskowe  

 

Charakterystyka siedliska: 

Wymienione lasy wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych 

jako pobagienne lub napływowe aluwialne. Zgodnie z definicją należy tu kilka istotnie różniących się podtypów drzewostanów, a mianowicie od 

jesionowo-olszowych na obszarach źródlisk i związanych z nimi cieków, przez olszowe w dolinach szybko płynących rzek, olszyny nad wolno 

płynącymi strumieniami, górskie olszynki olszy szarej, po nadbrzeżne lasy wierzbowe i topolowe nad dużymi rzekami.  
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Charakterystyka siedliska w obszarze: 

W badanym obszarze siedlisko to związane jest bezpośrednio z doliną cieków wodnych przepływających przez obszar Lasu Muszkowickiego. 

Na terenie lasu występują cztery cieki które zbiegają się w jeden – potok, zw. Zamecznym. Rosnący w dolinach cieków łęg zaliczany jest do 

zbiorowiska  Carici remotae-Fraxinetum i charakteryzuje się ogromną różnorodnością roślinności runa. Drzewostan zbudowany jest głównie z 

jesionów wyniosłych Fraxinus excelsior, miejscami z domieszką olszy czarnej Alnus glutinosa, ważnym składnikiem drzewostanu są klony 

jawory Acer pseudoplatanus. W runie dominuje zwykle niecierpek pospolity Impatiens noli tangere, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, 

czartawa pospolita Circacea lutetiana, kopytnik pospolity Asarum europaeum, szczyr trwały Mercurialis perennis. Doliny cieków w 

Muszkowickim lesie charakteryzuje się występowaniem cennych gatunków flory, w runie wzdłuż cieków spotyka się wiele rzadkich i 

chronionych gatunków roślin takich jak skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia, obrazki alpejskie Arum orientale, przylaszcza pospolita Hepatica 

noblis, listera jajowata Listera ovata, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, pierwiosnek lekarski Primula veris, śnieżyczka przebiśnieg 

Galanthus nivalis, śnieżyca wiosenna Leucojum vernum. Koryto cieków występujących na terenie Muszkowickiego Lasu charakteryzują się 

dużym stopniem naturalności, tworzą one liczne meandry. Obserwuje się tutaj także zjawisko erozji wodnej brzegów, gdzie szybki nurt potoku 

Zamecznego powoduje podmywanie brzegów. Koryta potoków okolone są zwykle wysokimi skarpami, powoduje to, że utrudnione są tutaj 

zabiegi polegające na oczyszczaniu lasu z martwego drewna, dzięki czemu zachowały się tutaj jego spore ilości. W runie występują niewielkie 

ilości inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora. Występujące w granicach i poza granicami obszaru łęgi zostały 

ocenione jako doskonale zachowane FV, są one bardzo cennym elementem badanego obszaru Natura 2000. 

Siedliska łęgów zostały stwierdzone w dolinie potoku Zamecznego oraz w dolinie jego dopływu w zachodniej części Lasu Muszkowickiego od 

strony miejscowości Piotrowice Wielkie, także poza granicami Obszaru. 

Ponadto na wschodzie przy drodze asfaltowej, tuż przy miejscowości Muszkowice znajduje się młody drzewostan olszowy pochodzący ze 

sztucznych nasadzeń, charakteryzuje się on znacznym bogactwem runa, stwierdzono tutaj również masowe występowanie skrzypu olbrzymiego 

Equisetum telmateia. 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 15 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, 

stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 53,33%. Na pięciu 

monitorowanych stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 33,33%, a tylko na dwóch jako właściwy (FV) – 13,33%.  

Ranga w obszarze – istotna jest to siedlisko priorytetowe w doskonałym stanie zachowania. 

Powierzchnia (ha/%) pokrycia – 15,6 % (dane z SDF); 14,92 (po weryfikacji) 

Zmiana powierzchni z pierwotnie przypisanej do siedliska w SDF obszaru wynika z dokładnego oszacowania powierzchni na etapie badań  

terenowych prowadzonych w ramach sporządzania bieżącego PZO.  

Stan zachowania w obszarze – wg SDF A po weryfikacji A 

Zagrożenia:  

Obce gatunki inwazyjne. Rozproszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych 

Wymogi i możliwości ochrony: Stan zachowania siedliska został oceniony jako doskonały, dlatego w przypadku zastosowania ekstensywnej 

gospodarki leśnej perspektywy zachowania siedliska w stanie niezmienionym są właściwie pewne. 
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Fot 5.Młody drzewostan olszowy o charakterze łęgu przy 

miejscowości Muszkowice (fot. Marta Poprawska) 

Fot 6. Siedlisko łęgowe w dolinie potoku Zamecznego 

poza obszarem Natura 2000 (fot. Rafał Klodek) 
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2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt Bi ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

 

Status ochronny 

Status ochronny IUCN: NT – gatunek bliski zagrożenia (IUCN 2012.2). 

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 ekologiczna 

Występuje głównie w okolicach lesistych, zarówno na niżu jak i na wyżynach. Na dzienne kryjówki wybiera przeważnie głębokie i wąskie 

szczeliny w drzewach, rzadziej w budynkach. Nieliczne kolonie rozrodcze znaleziono za odstającą korą, w szczelinach drzew, za okiennicami 

drewnianych budynków stojących w lesie lub w jego pobliżu. Żeruje w lasach i na ich obrzeżach, na terenach zakrzewionych, nad wodami 

(zwłaszcza ciekami) o zarośniętych brzegach, w ogrodach oraz przy lampach ulicznych. Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie 

temperatury i małą wilgotność powietrza. Na jesieni często spotykany w szczelinach mostów. Gatunek ten tworzy niewielkie kolonie rozrodcze 

składające się z kilku – kilkunastu samic, które na swoje schronienia wybierają szczeliny w drzewach (także pod odstającą korą). Mopki są 

bardzo przywiązane do swoich kryjówek zwłaszcza do zimowisk. Zimowiska są również miejscami godów w okresie późnego lata i jesieni. 

Największym zagrożeniem dla gatunku jest utarta schronień zimowych skupiających dużą liczbę osobników. Ochrona takich miejsc jest 

szczególnie istotna, gdyż jest to gatunek osiadły, przemieszczający się na niewielkie odległości. 

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 (godów) mopka. Ze względu na trudności w wykrywaniu, znanych jest zaledwie kilka stanowisk kolonii rozrodczych, w 
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Dolinie Baryczy, na Przedgórzu Sudeckim i na ziemi kłodzkiej. 

 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 - na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 

Stan populacji rozrodczej mopka na badanych powierzchniach 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 kontynentalnym jest niezadowalający (U1). 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w obszarze 

Stan zachowania gatunku ocenia się jako niezadowalający (U1). W roku 2013, mimo wykonania kilku nocy odłowów nie udało się potwierdzić 

rozrodu gatunku w Obszarze. Z kolei liczba rejestrowanych sygnałów echolokacyjnych wynosiła 2 przeloty/ godz. co pozwala ocenić stan 

populacji gatunku jako niezadowalający (U1). Stan zachowania siedliska oceniono również jako niezadowalający (U1). Wielu parametrów nie 

można było ocenić ze względu na brak danych porównawczych o parametrach siedliska z lat wcześniejszych. Jednak liczbę drzew 

obumierających i martwych, grubość drzew oceniono na stan niezadowalający. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku, przez pryzmat 

obecnego stanu siedliska i planu urządzania lasu, oceniono jednak jako właściwe (FV). 

 

Fot 7. Mopek, (fot. I. Gottfried) 
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Zagrożenia 

Latem, mopki są najbardziej narażone na zmiany siedlisk stanowiących ich żerowiska i miejsca schronienia. Osobniki tego gatunku wykazują 

dużą filopatrię do schronień i powracają do nich z roku na rok. Żerowiska tego gatunku położone są na terenach leśnych i w pobliżu lasów poza 

Obszarem. Pogorszenie ich stanu może spowodować zmniejszenie liczebności populacji gatunku stanowiącego przedmiot ochrony. Usuwanie 

drzew, zwłaszcza obumierających i martwych, powoduje zmniejszenie liczby kryjówek dostępnych dla mopków. Jest to szczególnie 

niebezpieczne w okresie porodów i wychowywania młodych (czerwiec – lipiec). Ponad to wycinka drzew na dużej powierzchni w lasach 

liściastych powoduje redukcję i fragmentację żerowisk tego gatunku. Fragmentacja żerowisk następuje także w wyniku budowy dróg i linii 

kolejowych, które dodatkowo powodują śmiertelność nietoperzy przemieszczających się pomiędzy płatami siedlisk. Potencjalne zagrożenie na 

trasach przelotu mogą również stanowić farmy wiatrowe usytuowane w promieniu nawet kilkudziesięciu kilometrów wokół Obszaru, gdyż 

przynajmniej na takie dystanse latają mopki między siedliskami letnimi, zimowiskami i miejscami godów.  

 
 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

 

Status ochronny 

Status ochronny IUCN: NT – bliski zagrożenia (IUCN 2012.2). 

Status ochronny według Polskiej czerwonej księgi zwierząt: NT (Głowaciński 2001). 

Status ochronny według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce: NT (Głowaciński 2002).  

Gatunek chroniony według: Dyrektywy 92/43/EWG (Załącznik II i IV) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych dzikiej fauny i flory, Konwencji 

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

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

Krótka charakterystyka ekologiczna 

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 gatunku w sieci Natura 2000 
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Stan populacji dla większości stanowisk oceniono jako właściwy, natomiast stan siedliska jako nieodpowiedni co powoduje, że ogólny stan 

zachowania gatunku jest niezadowalający (ocena U1) lub zły (ocena U2) (Ciechanowski 2012). 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w obszarze 

Z terenu Muszkowickiego Lasu Bukowego ostatnie stwierdzenie nocka Bechsteina podawane jest z 2010 roku (Czerny 20110). Również w 

najbliżej położonym, znanym zimowisku tego gatunku w sztolni w Skałkach Stoleckich, w zimie obserwowane są jedynie pojedyncze osobniki 

tego gatunku. W większej liczbie (do kilkudziesięciu osobników) pojawiają się przy tym podziemiu podczas jesiennego rojenia. Gatunek ten 

rzadko spotykany jest w podziemnych zimowiskach w większej liczbie, gdyż prawdopodobnie zimuje w dziuplach drzew. Dlatego rejon ten 

należy uznać za obszar stałego obserwowania nocka Bechsteina. Według opracowywanej metodyki ogólnopolskiego monitoringu gatunków 

stanu zachowania populacji nocka Bechsteina, ze względu na niewielką liczbę danych nie można było ocenić. Z kolei stan zachowania siedlisk 

oceniono jako niezadowalający, ale perspektywy zachowania gatunku na stanowisku przypisano jednak do kategorii FV (właściwe). 

 

 
 

Fot 8. Nocek Bechsteina,  

(fot. I. Gottfried) 
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Zagrożenia 

Latem, nocki Bechsteina są najbardziej narażone na zmiany siedlisk stanowiących ich żerowiska i zapewniające schronienia. Siedliska te 

położone są na terenach leśnych w Obszarze i poza nim, dlatego pogorszenie ich stanu może przyczynić się do zmniejszenia liczebności 

nocków. Kolejne zagrożenie stanowi usuwanie drzew dziuplastych powodujące zmniejszenie liczby kryjówek dostępnych dla tego gatunku. 

Podobnie wycinka drzew na dużej powierzchni w lasach liściastych powodująca redukcję i fragmentację żerowisk tego gatunku. Fragmentacja 

żerowisk następuje także w wyniku budowy dróg i linii kolejowych, które dodatkowo powodują śmiertelność nietoperzy przemieszczających się 

pomiędzy fragmentami siedlisk. 

Potencjalne zagrożenie na trasach przelotu mogą również stanowić farmy wiatrowe usytuowane w promieniu nawet kilkudziesięciu kilometrów 

wokół Obszaru, gdyż przynajmniej na takie dystanse latają nocki Bechsteina między siedliskami letnimi, zimowiskami i miejscami godów.  

 

 

1084* Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) 

 

Krótka charakterystyka 

Należy do gatunków saproksylobiontycznych, obligatoryjnie związanych w całym swoim cyklu życiowym lub tylko jego części z 

próchnowiskami wewnętrznymi, które powstają w starych drzewach, żywych, zamierających lub martwych. Występuje zarówno na nizinach, jak 

i na pogórzach, zasiedlając ciepłe lasy (starodrzewy) z udziałem drzew liściastych, parki, aleje czy pojedyncze drzewa rosnące wzdłuż cieków i 

zbiorników wodnych. Niezbędnym warunkiem występowania gatunku jest obecność starych drzew liściastych, tworzących sporej wielkości 

dziuple z murszejącym próchnem. Preferowanymi drzewami przez pachnicę są dęby, lipy, wierzby i topole, zatem gatunki rozpowszechnione w 

dolinach dużych nizinnych rzek, w tym Odry. 

Owady doskonałe (pojawiające się od maja do września) przemieszczają się na niewielkie odległości, maksymalnie do 250 metrów od 

stanowiska, w poszukiwaniu nowych drzew do zasiedlenia. Samica składa tylko ok. 30 jaj. Długość cyklu rozwojowego w Polsce trwa 

przeciętnie  3-4 lata. Dorosłe chrząszcze prowadzą dość skryty tryb życia, przebywając przeważnie w dziuplach lub w ich pobliżu. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  

Zgodnie z „Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych” (region 

kontynentalny) opracowaną przez GIOŚ w ramach sprawozdania z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej (aktualizacja 2009 r.) 

przypadku pachnicy dębowej ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: zasięg –XX, populacja –XX, 

siedlisko-U1, perspektywy zachowania- U1.  

Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w latach 2006-2007, monitorowane było 8 stanowisk pachnicy dębowej w regionie 

kontynentalnym, z czego 4 zostały ocenione na niezadowalający stan ochrony (U1), 3 na stan właściwy (FV), a 1 na zły (U2). Jedno z tych 

stanowisk wyznaczone zostało w granicach Obszaru. Ogólny stan tego stanowiska oceniono jako niezadowalający (U1), perpektywy 

zachowania jednak jako właściwe (FV), bowiem przy utrzymaniu obecnego gospodarowania na tym obszarze szanse na przetrwanie gatunku są 
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znaczne, zwłaszcza dzięki istnieniu rezerwatu. 

Ranga i występowanie  w obszarze  
Według SDF w obszarze występuje nieliczna, osiadła populacja, z następującą oceną znaczenia obszaru:  populacja B, stan zachowania A, 

izolacja C, ocena ogólna A. Pierwsze obserwacje tego gatunku pochodzą z roku 2001 i dotyczą pojedynczych osobników. Stanowisko objęto 

badaniami monitoringowymi w ramach PaństwowegoMonitoringu Środowiska. Podczas badań monitoringowych stwierdzono obecność 

pachnicy w grabie na południowym skraju rezerwatu oraz w buku przy szlaku biegnącym przez rezerwat. 

Siedliska gatunku tworzą zasadniczo stare (ponad 100-letnie) drzewa, w szczególności buki i dęby, które rosną w obrębie siedlisk leśnych w 

granicach obszaru. Siedliska leśne stanowiące potencjalne miejsce występowania gatunku w Obszarze to: - grąd środkowoeuropejski (9170) – 

50% powierzchni, - kwaśna buczyna (9110) – 40% powierzchni, - podgórski łęg jesionowy (91F0) – 10% powierzchni. 

 

Stan zachowania w obszarze 
Najnowszy raport roczny z 2013 r. (niepublikowany) autorstwa Krzysztofa Zająca (przygotowany w ramach badań PMŚ) dla  

stanowiska zlokalizowanego w granicach rezerwatu przyrody wykazuje następujące dane: 

-  ocena stanu populacji – właściwa FV (wskaźniki: liczba zasiedlonych drzew w przeliczeniu na 100 drzew dziuplastych, liczba drzew 

zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha), 

-  ocena stanu siedliska – ocena niezadowalająca U1 (wskaźniki: liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 100 drzew/1 ha, liczba 

grubych dziuplastych drzew w przeliczeniu na 100 drzew/ 1 ha, izolacja, zacienienie drzew) 

-  perspektywy ochrony – ocena właściwa FV, 

-  ocena ogólna stanu ochrony gatunku –   właściwa FV. 

Zagrożenia 

Gospodarka leśna prowadzona w otoczeniu rezerwatu, poprzez wycinkę lasu, nadmierne usuwanie martwych i umierających drzew 

Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe , które przebiegają przez stanowisko liczne ścieżki i drogi leśne. 

 

 

6169 Przeplatka maturna Euphydryas maturna  

 

Krótka charakterystyka 

Gatunek higro-termofilny. Zasiedla skraje i luki w lasach łęgowych i grądach z udziałem jesiona, preferując prześwietlone partie lasu. 

Częściowo jego siedlisko stanowią łęgi wiązowo- jesionowe, zwłaszcza fragmenty z młodymi samosiewami i odnowieniami, w pobliżu wód 

(np. starorzeczy) i cieków śródleśnych. Gąsienice rozwijają się w lecie (VI–VIII) na jesionach, prowadząc gromadny tryb życia – rozwój w 

gniazdach (oprzędach), w których zimują już od wczesnej jesieni. Po przezimowaniu żerują ponownie na jesionie, ale także na innych drzewach 

i krzewach liściastych, np. osice Populus tremula L., wierzbie iwie Salix caprea i wiciokrzewie Lonicera. oraz na roślinach runa leśnego 

(Veronica sp., Plantago sp., Valeriana sp., Melampyrum sp.). Motyle występują w maju-czerwcu, wymagają zróżnicowanych źródeł nektaru – 

bogatych w gatunki roślinne (żywicielskie) polan, przydroży i obrzeży terenów leśnych (m.in. z udziałem derenia świdwy Cornus sanguinea), 
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aby się wyżywić, efektywnie odbyć gody i wyprowadzić potomne pokolenie. Jednocześnie dla utrzymania metapopulacji gatunku konieczne jest 

zachowanie luk i korytarzy (np. wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i dróg) aby zapewnić mu ciągłość genetyczną. 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000  

Zgodnie z „Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych” (region 

kontynentalny) opracowaną przez GIOŚ w ramach sprawozdania z realizacji postanowień Dyrektywy Siedliskowej (aktualizacja 2009 r.) 

przypadku przeplatki maturny ocena ogólna stanu zachowania gatunku jest niezadowalająca (U1) - parametry: zasięg –U1, populacja –XX, 

siedlisko- FV, perspektywy zachowania-U1.  

Natomiast w ramach monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w roku 2011, monitorowane były 2 stanowiska przeplatki maturny w regionie 

kontynentalnym, z czego jedno zostało ocenione na stan niezadowalający (U1), a drugie nieznany (XX). 

Ranga i występowanie  w obszarze  
Według SDF populacja gatunku liczy aż 700-1300 osobników, z następującą oceną znaczenia obszaru:  populacja C,  stan zachowania B, 

izolacja C, ocena ogólna B 

Z uwagi na charakter Lasu Muszkowickiego i skład gatunkowy drzewostanu, przeplatka pomimo, iż preferuje obrzeża lub śródleśne łąki, 

teoretycznie może być spotykana na terenie całego obszaru (z uwagi na bardzo liczne występowanie jesiona– rośliny żywicielskiej motyla). 

Jednak specjaliści entomolodzy nie potwierdzają występowania w przeszłosci ani obecnie osobników tego gatunku w Muszkowickim Lesie – 

należy więc uzanć że zaliczenie tego gatunku do przedmiotów ochrony obszaru należy uznać za pierwotny błąd naukowy.  

Stan zachowania w obszarze 
Ocena ogólna D – nieistotna. 

Zagrożenia: zagrożeniem dla siedlisk tego gatunku jest zamieranie jesiona wyniosłego na skutek choroby grzybiczej zw. chorobą jesionów, 

drogi, potencjalne zagrożenia stanowią natomiast wycinka lasu (w szczególności jesionów), eksploatacja lasu bez odnawiania jesiona, a 

(przebudowa drzewostanu eliminująca podrosty jesiona). 

 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

W trakcie nowych badań Obszaru stwierdzono również inne gatunki nietoperzy, dla których teren ten jest istotny, dla zachowania ich populacji. 

Jednym z takich gatunków jest nocek duży (gatunek z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), którego regularnie stwierdza się w Obszarze. Jest 

to gatunek synantropijny, który wykorzystuje Obszar przede wszystkim jako żerowisko. Duża kolonia rozrodcza nocków dużych licząca ok. 80 

os. znajduje się w kościele w Henrykowie (Gottfried, Gottfried 2009). Obszar Muszkowickiego Lasu Bukowego stanowi najprawdopodobniej 

żerowisko osobników z tego schronienia. Gatunek rzadko stwierdzany, odłowiono jednego samca. Nie uznany za przedmiot ochrony. 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

1. 

Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion 

commutati 

7220* 1 

Po-

wierzchnia 

siedliska 
 

Brak 

danych 
U1 

U2 
 

Perspektywy 

ochrony oce-

niono jako 

U2 ze wzglę-

du na bliskie 

sąsiedztwo 

ujęcia wod-

nego dla wsi 

Muszkowice, 

nie istnieje 

jednak realna 

szansa, aby w 

najbliższej 

przyszłości 

ujęcie całko-

wicie za-

mknąć, gdyż 

pozbawiłoby 

to wody 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 

Brak 

danych 
U1 

U2 

Gatunki dominujące 
Brak 

danych 
FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Brak  

danych 
U2 

Obce gatunki inwa-

zyjne 

Brak 

danych 
FV 

Gatunki wskazujące 

na eutrofizację siedli-

ska 

Brak 

danych 
U1 

Obecność i pokrycie  

wątrobowców 

Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Proces wytrącania się 

martwicy wapiennej 

Brak 

danych 
U1 

mieszkańców 

Muszkowic 

Występowanie mar-

twicy wapiennej 

Brak 

danych 
U1 

Stan uwodnienia 
Brak 

danych 
FV 

Erozja wsteczna 
Brak 

danych 
FV 

Erozja zboczowa 
Brak 

danych 
FV 

Erozja denna koryta 

cieków 

Brak 

danych 
U1 

  

Perspek-

tywy 

ochrony 
 

Brak 

danych 
U2 

  

 

Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion 

commutati 

 

7220* 2 

Po-

wierzchnia 

siedliska 
 

Brak 

danych 
U1 

U2 

Perspektywy 

ochrony oce-

niono jako 

U2 ze wzglę-

du na bliskie 

sąsiedztwo 

ujęcia wod-

nego dla wsi 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 

Brak 

danych 
U2 U2 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

 
Gatunki dominujące 

Brak 

danych 
U1 

Muszkowice, 

nie istnieje 

jednak realna 

szansa, aby w 

najbliższej 

przyszłości 

ujęcie całko-

wicie za-

mknąć, gdyż 

pozbawiłoby 

to wody 

mieszkańców 

Muszkowic 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Brak 

danych 
FV 

Obce gatunki inwa-

zyjne 

Brak 

danych 
U1 

Gatunki wskazujące 

na eutrofizację siedli-

ska 

Brak 

danych 
U1 

Obecność i pokrycie  

wątrobowców 

Brak 

danych 
U2 

    

Proces wytrącania się 

martwicy wapiennej 

Brak 

danych 
U1 

Występowanie mar-

twicy wapiennej 

Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Stan uwodnienia 
Brak 

danych 
U1 

Erozja wsteczna 
Brak 

danych 
FV 

 

Erozja zboczowa 
Brak 

danych 
FV 

Erozja denna koryta 

cieków 

Brak 

danych 
FV 

Perspek-

tywy 

ochrony 
 

Brak 

danych 
U2 

 

Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion 

commutati 

7220* 3 

Po-

wierzchnia 

siedliska 
 

Brak 

danych 
U1 

U1 

Stanowiska 

poza 

obszarem 

rezerwatu 

położone są 

w pewnej 

odległości od 

ujęcia wody. 

W rok2013 

ich stan 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 

Brak 

danych 
U1 

U1 

Gatunki dominujące 
Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Brak 

danych 
U1 

 

uwodnienia 

był bardzo, 

dobry. Rok 

2013 był 

stosunkowo 

wilgotny, 

należy więc 

monitorować 

stanowiska w 

przyszłości, 

gdyż nie 

wykluczone 

jest, że ujęcie 

wody dla 

Muszkowic 

będzie miało 

wpływ 

również na 

ten te płaty 

siedliska 

7220* 

Obce gatunki inwa-

zyjne 

Brak 

danych 
U1 

Gatunki wskazujące 

na eutrofizację siedli-

ska 

Brak 

danych 
U1 

Obecność i pokrycie  

wątrobowców 

Brak 

danych 
U1 

U2 
Proces wytrącania się 

martwicy wapiennej 

Brak 

danych 
FV 

Występowanie mar-

twicy wapiennej 

Brak 

danych 
FV 

Stan uwodnienia 
Brak 

danych 
FV 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Erozja wsteczna 
Brak 

danych 
FV 

Erozja zboczowa 
Brak 

danych 
FV 

    

 

Erozja denna koryta 

cieków 

Brak 

danych 
FV  

 Perspek-

tywy 

ochrony 
 

Brak 

danych 
U1 

 

Źródliska wapienne ze zbio-

rowiskami Cratoneurion 

commutati 

7220* 4 

Po-

wierzchnia 

siedliska 
 

Brak 

danych 
U1 

U1 

Stanowiska 

poza obsza-

rem rezerwa-

tu położone 

są w pewnej 

odległości od 

ujęcia wody. 

W rok2013 

ich stan 

uwodnienia 

był bardzo, 

dobry. Rok 

2013 był 

stosunkowo 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 

Brak 

danych 
U1 

U1 

Gatunki dominujące 
Brak 

danych 
U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Brak 

danych 
U1 

 

Obce gatunki inwa-

zyjne 

Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Gatunki wskazujące 

na eutrofizację siedli-

ska 

Brak 

danych 
U1 

 

wilgotny, 

należy więc 

monitorować 

stanowiska w 

przyszłości, 

gdyż nie 

wykluczone 

jest, że ujęcie 

wody dla 

Muszkowic 

będzie miało 

wpływ rów-

nież na ten te 

płaty siedli-

ska 7220* 

Obecność i pokrycie  

wątrobowców 

Brak 

danych 
U1 

Proces wytrącania się 

martwicy wapiennej 

Brak 

danych 
FV 

Występowanie mar-

twicy wapiennej 

Brak 

danych 
FV 

Stan uwodnienia 
Brak 

danych 
FV 

Erozja wsteczna 
Brak 

danych 
FV 

Erozja zboczowa 
Brak 

danych 
FV 

Erozja denna koryta 

cieków 

Brak 

danych 
FV 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Perspek-

tywy 

ochrony 
 

Brak 

danych 
U1 

2. 
Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagenion) 
9110 1 

Po-

wierzchnia 

siedliska 
 

Brak 

danych 
FV 

U1 
 

Pod warun-

kiem prowa-

dzenia racjo-

nalnej go-

spodarki 

leśnej, sto-

sowania ręb-

ni częścio-

wych, oraz 

pozostawie-

nia drzew do 

naturalnego 

rozkładu 

istnieje real-

na szansa, że 

poprawi się 

stan zacho-

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa (*) 

Brak 

danych 
FV 

U1 
Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(*) 

Brak 

danych 
FV 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Udział w drzewosta-

nie gatunków liścia-

stych (bezwczesno-

sukcesyjnych) (*) 

Brak 

danych 
FV 

wania siedli-

ska 

 

Udział buka (*) 
Brak 

danych 
FV 

Udział gatunków 

wczesnosukcesyjnych 

w drzewostanie 

Brak 

danych 
FV 

Gatunki obce  ekolo-

gicznie  w drzewosta-

nie 

Brak 

danych 
FV 

 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie (*) 

Brak 

danych 
FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

Brak 

danych 
XX 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Martwe drewno leżą-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości (*) 

Brak 

danych 
U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrze-

wu) 

Brak 

danych 
FV 

U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Brak 

danych 
FV 

     

Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinno-

ści 

Brak 

danych 
FV 

U1 U1 
 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

Brak 

danych 
U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

Brak 

danych 
U1 

Inne zniekształcenia 
Brak 

danych 
FV 

Perspek-

tywy 

ochrony 
 

Brak 

danych 
U1 U1 

 

6. 

Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio Carpine-

tum) 

9170 1 

Po-

wierzchnia 

siedliska 
 

Brak 

danych 
FV 

U1 U1 U1 

Obecnie sie-

dlisko grądu 

jest znie-

kształcone 

udziałem 

świerka ga-

tunkiem ob-

cym ekolo-

gicznie w 

siedlisku, 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja flory-

styczna runa (*) 

Brak 

danych 
FV 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(*) 

Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Udział w drzewosta-

nie gatunków liścia-

stych (bezwczesno-

sukcesyjnych) (*) 

Brak 

danych 
U1 

jego udział 

procentowy 

wynosi 23%. 

Należy dążyć 

do obniżenia 

stosunku 

procentowe-

go do 10 % 

udziału w 

drzewostanie   

Udział graba (*) 
Brak 

danych 
U1 

     

Udział gatunków 

wczesnosukcesyjnych 

w drzewostanie 

Brak 

danych 
U1 

 
 

Gatunki obce ekolo-

gicznie w drzewosta-

nie 

Brak 

danych 
U1 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie (*) 

Brak 

danych 
U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

Brak 

danych 
XX 

 
Martwe drewno leżą-

ce lub stojące >3 m 

długości i >50 cm 

grubości (*) 

Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrze-

wu) 

Brak 

danych 
FV 

    

 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Brak 

danych 
FV 

U1 

U1 
 

Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinno-

ści 

Brak 

danych 
FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

Brak 

danych 
U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

Brak 

danych 
U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

Brak 

danych 
U1 

 Inne zniekształcenia 
Brak 

danych 
U1 

Perspek-

tywy 

ochrony 
 

Brak 

danych 
U1 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

7. 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salice-

tum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe  

 

*91E0 1 

Po-

wierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia siedli-

ska 

Brak 

danych 
FV 

FV FV 

Łęgi znajdują 

się dolinie 

potoku, oto-

czone są 

wysoko po-

łożonymi 

skarpami, co 

utrudnia wy-

konywanie 

zabiegów 

leśnych. W 

związku z 

tym zacho-

wane są w 

tam znaczne 

ilości mar-

twego drew-

na, a bioróż-

norodność 

terenu jest 

niezwykle 

wysoka. Przy 

zachowaniu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charaktery-

styczne 

Brak 

danych 
FV 

FV 

Gatunki dominujące 
Brak 

danych 
FV 

Gatunki obce geogra-

ficznie w drzewosta-

nie (*) 

Brak 

danych 
FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

Brak 

danych 
FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Brak 

danych 
FV 

 

Martwe drewno 
Brak 

danych 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego stosować 

tylko, jeżeli wystę-

powa-nie łęgu jest 

związane z ciekiem) 

Brak 

danych 
FV 
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p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeżeli 

występują) 

Brak 

danych 
FV 

ekstensywnej 

gospodarki 

leśnej per-

spektywy 

zachowania 

siedliska w 

stanie nie-

zmienionym 

są bardzo 

dobre.   

Wiek drzewostanu 
Brak 

danych 
FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

Brak 

danych 
FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

Brak 

danych 
FV 

    

 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

Brak 

danych 
FV 

 Inne zniekształcenia 
Brak 

danych 
FV 

 
Perspek-

tywy 

ochrony 
 

Brak 

danych 
FV 

                    Gatunki zwierząt 

1 
Mopek Barbastellstela bar-

bastellus 
1308 

Muszkowi

cki Las 

Stan 

populacji 
Rozród gatunku XX XX U1 U1  
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p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Bukowy 

 Aktywność gatunku XX 
U1 

2 przeloty/godz. 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia 

zalesiona 
XX 

XX 

200,32 ha 

U1 

Powierzchnia lasów 

liściastych 
XX 

XX 

99 ha 

Powierzchnia 

starodrzewów 

(drzewostanów w 

wieku > 80 lat) 

XX 
XX 

114 ha 

Powierzchnia 

starodrzewów 

liściastych 

(drzewostanów w 

wieku > 80 lat) 

XX 
XX 

66 ha 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych o pierśnicy 

>25 cm 

XX 

U1 

2 szt .(0-8 

szt.)/1600m² 

Grubość drzew 

żywych (>25 cm) 

zapewniających 

potencjalne kryjówki 

XX 

U1 

40 cm (25-

117)/1600m² 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

dzienne 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a 

Ocena ekspercka XX FV FV 

2 Nocek Bechsteina 1323 

Muszkowi

cki Las 

Bukowy 

Stan 

populacji 
Obecność gatunku XX XX XX 

XX  
Stan 

siedliska 

Powierzchnia i 

zasobność 

pokarmowa 

kompleksu leśnego 

XX 

U1 

(101 jednostek) 

 

U1 

Powierzchnia i 

struktura 

starodrzewów 

XX 

U1 

(76 jednostek) 

 

Liczba drzew 

obumierających i 

martwych 

XX 

U1 

2 szt .(0-8 

szt.)/1600m² 

 

Grubość drzew 

zapewniających 

potencjalne kryjówki 

dzienne 

XX 

U1 

40 cm (25-

117)/1600m² 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

Zwarcie podszytu 

liściastego 
XX 

U1 

40% 

Zwarcie okapu w 

drzewostanie 
XX 

FV 

4 (70-80%) 

Liczba śródleśnych 

zbiorników wodnych 

XX FV 

Liczne stawy i potoki 

Powierzchnia 

śródleśnych 

zbiorników wodnych 

XX FV 

ok. 2,8 ha stawów i 

potoki 

Perspekty

wy 

ochrony/ 

zachowani

a  

Ocena ekspercka XX FV  

3 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

1084

* 

Muszkowi

cki Las 

Bukowy 

Populacja 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu 

na 100 drzew 

dziuplastych 

U1 FV 

FV U1 

Metodyki 

monitorin-

gowe dla lat 

2006, 2007 i 

2013 różniły 

się. Jako 

ocenę stanu 

na podstawie 

dostępnych 

liczba zasiedlonych 

drzew w przeliczeniu 

na 100 drzew 

dziuplastych 

dostępnych 

FV FV 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

liczba drzew 

zasiedlonych w 

przeliczeniu na 1 ha 

U2 FV 

danych 

umieszczono 

wyniki moni-

toringu z 

roku 2007, 

która najbar-

dziej była 

zbliżona do 

tej w oparciu 

o którą do-

konano ocen 

w roku 2013. 

Podstawowa 

różnica pole-

ga na rozmia-

rze drzew 

które były 

mierzone – w 

roku 2007 

były to drze-

wa o obwo-

dzie powyżej 

30 cm, w 

2013 drzewa 

o średnicy 

powyżej 30 

Siedlisko 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

FV U1 

U1 

liczba drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 

U1 FV 

liczba grubych 

dziuplastych drzew w 

przeliczeniu na 100 

drzew 

U1 FV 

liczba grubych drzew 

dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 

U2 FV 

izolacja 
U2 U2 

zacienienie drzew 
U1 U1 

  
Perspektywy ochrony U1 FV FV 
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L.

p. 
Siedliska przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stano-

wisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na pod-

stawie 

dostęp-

nych 

danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu  ochrony 

po weryfikacji  wg 

skali FV, UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowi-

ska wg 

skali 

FV,U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedli-

ska/gatunku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

cm. W 

znacznym 

stopniu róż-

nice między 

ocenami z 

tych dwóch 

lat podykto-

wane mogą 

być zmiana 

metodyki a 

nie zmianami 

faktycznymi 

w parame-

trach w prze-

ciągu tego 

okresu czasu.  
 

Obszar PLH020068 obejmuje jedynie siedliska letnie nietoperzy. Za przedmioty ochrony w obszarze uznano dwa gatunki tych ssaków mopka i 

nocka Bechstiena. Oceną siedlisk tych gatunków przeprowadzono zgodnie ze standardową metodyką, opartą na parametrach i ich wskaźnikach 

określonych w metodyce monitoringu gatunków realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody 

PAN z Krakowa (Ciechanowski 2012, Gottfried 2012). Każdy z uwzględnionych wskaźników oceniany był w trójstopniowej skali (FV – stan 

właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadowalający, U2 – stan zły). Według cytowanej wyżej metodyki nie ma podanych wskaźników dla 

parametru „perspektywy zachowania”, w związku z powyższym nie podano wskaźników tego parametru. W przypadku nietoperzy ocena 

„perspektyw zachowania” jest oceną ekspercką, będącą wypadkową aktualnego stanu populacji i siedliska, aktualnych oddziaływań i 
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spodziewanych zagrożeń gatunku na stanowisku. Dla tego parametru nie są określone osobno wskaźniki waloryzacji i tym samym nie jest 

możliwa ocena tych wskaźników. 

Stan zachowania populacji mopka określono jako niezadowalający (kategoria U1). W roku 2013, mimo wykonania kilku nocy odłowów nie 

udało się potwierdzić rozrodu gatunku w Obszarze. Z kolei liczba rejestrowanych sygnałów echolokacyjnych wynosiła 2 przeloty/ godz. co 

pozwala ocenić stan populacji gatunku jako niezadowalający (U1). Stan zachowania siedliska oceniono również jako niezadowalający (U1). 

Wielu parametrów nie można było ocenić ze względu na brak danych porównawczych o parametrach siedliska z lat wcześniejszych. Jednak 

liczbę drzew obumierających i martwych, grubość drzew oceniono na stan niezadowalający. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku, 

przez pryzmat obecnego stanu siedliska i planu urządzania lasu, oceniono jednak jako właściwe (FV). Dla nocka Bechsteina, ze względu na 

niewielką liczbę danych nie można było ocenić tego parametru. Z terenu Muszkowickiego Lasu Bukowego ostatnie stwierdzenie nocka 

Bechsteina podawane jest z 2010 roku (Czerny 20110). Z kolei stan zachowania siedlisk gatunku na stanowisku oceniono jako niezadowalający 

(U1) ale perspektywy zachowania przypisano jednak do kategorii FV (właściwe). 

4. Analiza  zagrożeń 

 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Nume

r 

stano-

wiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 

7220* Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion 

commutati 

S1  J02.07.02 (pobór wód 

podziemnych na potrzeby 

publicznego zaopatrzenia w 

wodę) 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

I02 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko S 1źródlisk (zlokalizowane w grani-

cach rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy), po-

łożone są w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia 

wody dla wsi Muszkowice. Pobór wody na cele 

bytowe mieszkańców wsi, powoduje spadek po-

ziomu wód gruntowych, co powoduje osuszanie 

siedliska.  

 

Źródliska wapienne są bardzo wrażliwymi pod-

mokłymi siedliskami, wobec czego prowadzenie 

wszelkich prac leśnych w miejscach, gdzie zosta-

ło stwierdzono występowanie płatów siedliska, 

powoduje niszczenie delikatnej struktury siedli-

ska. 

 

W obrębie stanowiska S1obserwuje się 

występowanie gatunku inwazyjnego obcego 
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E03 Odpady, ścieki 

G01.02 turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

 

 

 

 

 

 

 

K01.01 Erozja 

pochodzenia- niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora. Jest to gatunek silnie 

ekspansywny i może powodować zarastanie 

siedliska i wypieranie gatunków 

charakterystycznych. Jednakże z uwagi na 

biologię i powszechność występowania ww. 

gatunku, zagrożenie to jest praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania, dlatego nie 

przewiduje się podejmowania działań 

eliminujących gatunek. 

 

W przypadku płata siedliska (S1 ) znajdującego 

się w pobliżu szlaku turystycznego, istnieje 

prawdopodobieństwo pogarszania stanu siedliska 

na skutek schodzenia turystów ze szlaków, 

poszerzania ścieżek,  nielegalny wjazd pojazdów 

motocrossowych lub quadów, a także ryzyko 

zaśmiecania tego terenu i zanieczyszczanie wód 

– co może mieć niekorzystny wpływ na 

roślinność towarzyszącą źródliskom. 

  

W wyniku nasilenia procesów erozyjnych może 

dojść do nadmiernego drenowania płatów 

siedliska. 

S2 J02.07.02 pobór wód 

podziemnych na potrzeby 

publicznego zaopatrzenia w wodę 

 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisk S2 źródlisk (zlokalizowane w 

granicach rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy), 

położone są w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia 

wody dla wsi Muszkowice. Pobór wody na cele 

bytowe mieszkańców wsi, powoduje spadek 

poziomu wód podziemnych, a co za tym idzie 

powoduje osuszanie siedliska.  

 

Źródliska wapienne są bardzo wrażliwymi 

podmokłymi siedliskami z wystąpieniem 

trawertynów, wobec czego prowadzenie 

wszelkich prac leśnych w miejscach gdzie 

zostało stwierdzono występowania siedliska 
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I01 Problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E03 Odpady, ścieki  

G01.02 turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

 

 

 

 

 

K01.01 Erozja 

może zniszczyć delikatną struktury siedliska 

 

Na stanowisku S2 obserwuje się wzmożony roz-

wój skrzypu olbrzymiego Equisetum telemateia, 

który powoduje zacienienie siedliska. Jednak z 

uwagi na fakt, iż jest to chroniony gatunek rośli-

ny nie planuje się podejmowania działań zmniej-

szających jego ekspansję. 

 

Płat siedliska (S2) znajduje się w pobliżu szlaku 

turystycznego, wobec czego istnieje 

prawdopodobieństwo pogarszania stanu siedliska 

na skutek schodzenia turystów ze szlaków, a 

także ryzyko zaśmiecania tego terenu i 

zanieczyszczanie wód – co może mieć 

niekorzystny wpływ na roślinność towarzyszącą 

źródliskom. 

  

W wyniku nasilenia procesów erozyjnych może 

dojść do nadmiernego drenowania płatów 

siedliska. 

S3 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

I02 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródliska wapienne są bardzo wrażliwymi 

podmokłymi siedliskami z wystąpieniem 

trawertynów, wobec czego prowadzenie 

wszelkich prac leśnych w miejscach gdzie 

zostało stwierdzono występowania siedliska 

może zniszczyć delikatną struktury siedliska 

 

W obrębie stanowiska S3 obserwuje się 

występowanie gatunku inwazyjnego obcego 

pochodzenia- niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora. Jest to gatunek silnie 

ekspansywny i może powodować zarastanie 

siedliska i wypieranie gatunków 

charakterystycznych. Jednak z uwagi na biologię 

i powszechność występowania ww. gatunku, 

zagrożenie to jest praktycznie niemożliwe do 
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K01.01 Erozja 

wyeliminowania. 

 

W wyniku nasilenia procesów erozyjnych może 

dojść do nadmiernego drenowania płatów 

siedliska. 

S4 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

I02 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K01.01 Erozja 

Źródliska wapienne są bardzo wrażliwymi 

podmokłymi siedliskami z wystąpieniem 

trawertynów, wobec czego prowadzenie 

wszelkich prac leśnych w miejscach gdzie 

zostało stwierdzono występowania siedliska 

może zniszczyć delikatną struktury siedliska 

 

W obrębie stanowiska S4 obserwuje się 

występowanie gatunku inwazyjnego obcego 

pochodzenia- niecierpka drobno-kwiatowego 

Impatiens parviflora. Jest to gatunek silnie 

ekspansywny i może powodować zarastanie 

siedliska i wypieranie gatunków 

charakterystycznych. Jednak z uwagi na biologię 

i powszechność występowania ww. gatunku, 

zagrożenie to jest praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania. 

 

W wyniku nasilenia procesów erozyjnych może 

dojść do nadmiernego drenowania płatów 

siedliska. 

2. 9190 Kwaśne 

buczyny (Luzulo 

Fagenion) 

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

I02 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbyt mała ilość obumarłych drzew i martwego 

drewna leżącego, powoduje spadek 

różnorodności biologicznej całego płata 

siedliska.  

  

Wkraczanie inwazyjnego gatunku obcego 

pochodzenia niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora, szczególnie w miejscach 

silnie prześwietlonych oraz noszących ślady po 

wywożeniu drewna. Gatunek ten jest silnie 

ekspansywny i powodować może wypieranie 
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B02.01 Odnawianie lasu po 

wycince 

 

 

 

E03 Odpady, ścieki 

gatunków rodzimych. Jednak z uwagi na biologię 

i powszechność występowania ww. gatunku, 

zagrożenie to jest praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania, dlatego nie przewiduje się 

podejmowania działań eliminujących gatunek. 

 

 

Ewentualne sztuczne wprowadzanie do drzewo-

stanu gatunków obcych ekologicznie i geogra-

ficznie, spowodować może zaburzenie naturalnej 

struktury drzewostanu. 

 

Bliskie sąsiedztwo wsi Muszkowice stwarza 

ryzyko, że las (w tym siedlisko kwaśnej 

buczyny) może być potencjalnie wykorzystany 

jako dzikie wysypisko śmieci. 

3. 9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio 

Carpinetum)  

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbyt mała ilość obumarłych drzew i martwego 

drewna leżącego, powoduje spadek 

różnorodności biologicznej w większości płatów 

siedliska (zlokalizowanych poza rezerwatem 

przyrody „Muszkowicki Las Bukowy”). 

Występowanie w drzewostanie wprowadzonych 

sztucznie w przeszłości gatunków drzew obcych 

ekologicznie oraz obcych geograficznie. 

Występowanie gatunków iglastych, a przede 

wszystkim świerka Picea abies powoduje 

nadmierne zakwaszenie gleby, a także zacienie 

runa, co wpływa na zmiany w charakterystycznej 

kombinacji gatunkowej runa i wypieranie 

cennych gatunków grądowych na rzecz mniej 

wymagających gatunków np. jeżyny 

Rubus sp.  



Plan zadań ochronnych dla obszaru Muszkowicki Las Bukowy PLH 020068 

 

75 

 

 

 

 

G01.02 Turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I02 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A08 Nawożenie/nawozy 

Występujące na przebiegu szlaku turystycznego 

źródliska i młaki wymuszają obchodzenie po 

bokach i rozchodzenie się turystów poza 

wyznaczoną ścieżkę. Natomiast wjeżdżanie 

pojazdami zmotoryzowanymi (quady, motocykle, 

samochody terenowe itp.) powoduje poszerzanie 

ścieżek. Oba zagrożenia powodują niszczenie 

runa leśnego siedliska grądu. 

 

 

Wkraczanie gatunku inwazyjnego obcego 

pochodzenia niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora szczególnie w miejscach 

silnie prześwietlonych oraz noszących ślady po 

wywożeniu drewna. Gatunek ten jest silnie 

ekspansywny i powodować może wypieranie 

gatunków rodzimych. Jednak z uwagi na biologię 

i powszechność występowania ww. gatunku, 

zagrożenie to jest praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania dlatego nie przewiduje się 

podejmowania doraźnych działań eliminujących 

gatunek.  

 

Siedlisko sąsiaduje bezpośrednio od strony 

południowej i wschodniej z polami uprawnymi, 

istnieje więc ryzyko, że nawozy sztuczne 

używane w uprawie roślin, będą przedostawać 

się wraz z wodą opadową do siedliska 

grądowego, mogą wpłynąć na zmianę 

właściwości chemicznych gleby (nadmierne 

zakwaszenie, alkalizacja, zbyt wysoki poziom 

azotu, fosforu etc.) Zmiany w składzie 

chemicznym gleby mogą powodować, zmianę 

dla siedliska charakterystycznego składu runa 

oraz wkraczanie gatunków niepożądanych do 

siedliska grądu 
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sztuczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B02.02 Wycinka lasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

E03 Odpady, ścieki 

 

 

 

 

 

F04 Pozyskiwanie/usuwanie 

roślin lądowych ogólnie 

 

 

 

 

 

 

I02 Obce gatunki inwazyjne 

Ewentualne stosowanie rębni częściowej 

spowodować może ujednolicenie struktury 

drzewostanu, co wpłynie na obniżenie stopnia 

bioróżnorodności obszaru. Ponadto taka wycinka 

spowoduje powstawanie luk, w których dogodne 

warunki świetlne  znajduje niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora, który 

może się rozprzestrzeniać na teren zalesiony. 

 

Bliskie sąsiedztwo ze wsią Muszkowice i 

Piotrowice Polskie oraz przecinająca kompleks 

leśny publiczna droga powodować może, że las 

(w tym siedlisko grądu) może być potencjalnie 

wykorzystany jako dzikie wysypisko śmieci. 

 

Las może być wykorzystywany przez 

mieszkańców pobliskich miejscowości jako 

miejsce zbioru grzybów, a w okresie 

wczesnowiosennym, może przyciągać w celu 

zbioru kwitnących masowo śnieżycy wiosennej 

Leucojum vernumi śnieżyczki  przebiśnieg 

Galanthus nivalis.  

 

W centrum siedliska grądowego znajduje się 

zagospodarowany teren pielgrzymkowy z 

Kaplicą Św. Anny, gdzie potencjalnie istnieje 

ryzyko nasadzenia nierodzimych gatunków roślin 

ozdobnych, które mogą rozpocząć ekspansję w 

siedlisko grądowe 
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4. 91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

 I02 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

 

 

 

 

 

A08 Nawożenie/nawozy 

sztuczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuje się wkraczanie gatunku obcego we 

florze Polski niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora w płaty siedliska łęgowego. 

Gatunek ten jest silnie ekspansywny istnieje 

ryzyko, że będzie wypierał gatunki typowe dla 

siedliska łęgu, które w odróżnieniu do gatunków 

runa grądowego, nie są tylko i wyłącznie 

kwitnącymi wczesną wiosną geofitami. Jednak z 

uwagi na biologię i powszechność występowania 

ww. gatunku, zagrożenie to jest praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania. 

 

Częściowa wycinka drzewostanu rosnącego 

wzdłuż cieków, spowoduje uproszczenie 

struktury drzewostanu, a co za tym idzie 

zmniejszenie bioróżnorodności. Ponadto wycinka 

drzew spowoduje nadmierne prześwietlenie runa, 

co zdecydowanie ułatwia ekspansję gatunku 

obcego we florze polskiej- niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora. 

 

Siedlisko łęgu w okolicy miejscowości 

Piotrowice Polskie sąsiaduje z polami 

uprawnymi, wobec czego istnieje ryzyko, że 

nawozy używane w uprawie roślin, będą 

przedostawać się wraz z wodą opadową do 

siedliska łęgowego. Ich obecność może wpłynąć 

na zmianę właściwości chemicznych gleby 

(nadmierne zakwaszenie, alkalizacja, zbyt 

wysoki poziom azotu, fosforu etc.) Zmiany w 

składzie chemicznym gleby mogą powodować, 

zmianę dla siedliska charakterystycznego składu 

runa oraz wkraczanie gatunków niepożądanych 

do siedliska łęgowego, a także zanieczyszczenie 

wody w ciekach, które są ściśle związane z 

siedliskiem, co może spowodować zmianę w 

całym płacie siedliska łęgowego. 
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E03 Odpady, ścieki 

 

 

 

 

 

 

F04 Pozyskiwanie/usuwanie 

roślin lądowych ogólnie 

 

 

 

 

 

 

B02.04 Usuwanie 

martwych i umierających 

drzew  

 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

 

Sąsiedztwo miejscowości Muszkowice i 

Piotrowice Polskie oraz przecinająca kompleks 

leśny publiczna droga, niosą ze sobą potencjalne 

zagrożenie , że mieszkańcy okolicznych 

miejscowości będą traktować las (w tym 

siedlisko łęgowe)  jako dzikie wysypisko śmieci, 

możliwy jest także zrzut ścieków bytowych do 

cieków przecinających siedlisko łęgowe. 

 

Dolina potoku Zamecznego wraz z jego 

dopływem od Piotrowic Polskich stanowi cenne 

siedlisko, wczesnowiosennych gatunków takich 

jak śnieżyczka przebiśnieg i śnieżyca wiosenna, 

istnieje ryzyko, zbierania roślinności przez 

miejscową ludność, ze względu na ich znaczną 

wartość dekoracyjną. 

 

Nadmierne usuwanie obumarłych drzew i 

martwego drewna leżącego, spowodować może 

znaczny spadek różnorodności biologicznej płatu 

siedliska. 

 

Ewentualne regulacje koryta oraz ingerencja w 

dno cieku, mogą zaburzyć stosunki wodne, co z 

kolei  spowodować może przesuszenie podłoża i 

generować negatywny proces grądowienia 

siedliska łęgowego. 

5. 1308 Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Cały 

obszar 

F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie 

zwierząt (lądowych) 

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 Prowadzenie wycinki drzew liściastych 

(zwłaszcza dębu i buka) w okresie rozrodu 

(czerwiec-lipiec) stwarza duże ryzyko niszczenia 

miejsc rozrodu lub przypadkowego zabijania 

osobników. 

 

Zbyt niska liczba drzew obumierających i 

martwych skutkuje niedostateczną ilością 

potencjalnych schronień gatunku. 
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 D01.02 Drogi, autostrady  

 

 

 

 

 

 

 

 

J01 Pożar (naturalny)  

 

 

 

 

 

C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10.01 Usuwanie 

żywopłotów i zagajników lub 

roślinności karłowatej. 

 

 

 

 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

Ewentualny remont i przebudowa drogi 

powiatowej biegnącej wzdłuż północnej granicy 

Obszaru -skutkująca wzrostem prędkości 

pojazdów - może powodować zwiększoną 

śmiertelność nietoperzy. Fragmentacja tras 

przelotów oraz żerowisk. 

 

Naturalny pożar lub  powstały podczas 

wypalania traw i ściernisk prowadzący do utraty 

schronień i siedlisk gatunku będącego 

przedmiotem ochrony w Obszarze. 

 

Fragmentacja korytarzy migracyjnych oraz 

żerowisk zlokalizowanych poza kompleksem 

leśnym poprzez budowę liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm wiatrowych. Lokalizacja 

farm wiatrowych w promieniu 1 km od Obszaru 

może powodować zwiększoną śmiertelność 

wśród osobników migrujących do lub z Obszaru. 

 

 

Redukcja liniowych elementów krajobrazu 

stanowiących korytarze ekologiczne poza 

kompleksem leśnym, wzdłuż których 

przemieszczają się nietoperze między 

kryjówkami letnimi/dziennymi a zimowiskiem i 

miejscem rojenia. 

 

Regulacja koryt potoków  powodująca zmiany 

stosunków wodnych i siedliska może 

doprowadzić do zmniejszenia schronień gatunku 

i zmniejszenia bazy pokarmowej. 

6. 1323 

Nocek 

Bechsteina 

Cały 

obszar 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

 

 

 

Niska liczba drzew dziuplastych oraz 

obumierających i martwych skutkuje 

niedostateczną ilością schronień dla tego 
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Myotis 

bechsteinii 

 

 

 

F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie 

zwierząt (lądowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D01.02 Drogi, autostrady  

 

 

 

 

 

 

 

J01 Pożar (naturalny)  

 

 

 

 

C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej  

 

 

 

 

 

 

 

A 10.01 Usuwanie 

żywopłotów i zagajników lub 

roślinności karłowatej. 

 

 

 

gatunku, a w szczególności dla kolonii 

rozrodczych. 

 

Prowadzenie wycinki drzew liściastych 

(zwłaszcza dębu i buka) w okresie rozrodu 

(czerwiec-lipiec) stwarza duże ryzyko niszczenia 

miejsc rozrodu lub przypadkowego zabijania 

osobników. 

 

Remont i przebudowa drogi powiatowej 

biegnącej wzdłuż północnej granicy Obszaru -

skutkująca wzrostem prędkości pojazdów - może 

powodować zwiększoną śmiertelność nietoperzy 

oraz fragmentację tras przelotów oraz żerowisk. 

 

Naturalny pożar lub powstały podczas wypalania 

traw i ściernisk spowoduje utratę schronień i 

siedlisk gatunku będącego przedmiotem ochrony 

w Obszarze. 

 

Fragmentacja korytarzy migracyjnych oraz 

żerowisk poprzez budowę liniowych elementów 

przesyłowych oraz farm wiatrowych. Lokalizacja 

farm wiatrowych w promieniu 1 km od Obszaru 

może powodować zwiększoną śmiertelność 

wśród osobników migrujących do lub z Obszaru. 

 

 

Redukcja liniowych elementów krajobrazu poza 

kompleksem leśnym - stanowiących korytarze 

ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się 

nietoperze między kryjówkami 

letnimi/dziennymi a zimowiskiem i miejscem 

rojenia. 

 

Regulacja koryt potoków  powodująca zmiany 

stosunków wodnych i siedliska może 
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J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

doprowadzić do zmniejszenia schronień gatunku 

i zmniejszenia bazy pokarmowej. 

7. 1084* Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

Cały 

obszar 

X Brak zagrożeń  

 

 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

W trakcie prac terenowych nie zidentyfikowano 

zagrożeń istniejących dla gatunku. 

 

Mała ilość martwych i umierających drzew 

zmniejszy liczbę potencjalnych miejsc bytowania 

i rozrodu gatunku. 

8. 6169 Przeplatka 

maturna 

Euphydryas 

maturna 

Cały 

obszar 

X Brak zagrożeń X Brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla populacji gatunku, 

ponieważ nie potwierdzono występowania 

gatunku w obszarze i nie ma 

perspektyw na jego występowanie w przyszłości 

(pierwotny błąd naukowy)- planowana 

aktualizacja SDF i usuniecie gatunku z listy 

przedmiotów ochrony. 

 

7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati  

Dwa stanowiska źródlisk (zlokalizowane w granicach rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy), położone są w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia 

wody dla wsi Muszkowice. Pobór wody na cele bytowe mieszkańców wsi, powoduje spadek poziomu wód podziemnych, a co za tym idzie 

powoduje osuszanie siedliska. Dwa pozostałe płaty zlokalizowane są w odległości ponad 1 km od ujęcia, dlatego wydaje się, że nie wpływa ono 

na osuszanie płatów siedliska.W obrębie stanowisk S1. S3, S 4 obserwuje się występowanie gatunku inwazyjnego obcego pochodzenia-

niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora. Jest to gatunek silnie ekspansywny i może powodować zarastanie siedliska i wypieranie 

gatunków charakterystycznych. Na stanowisku S2 obserwuje się wzmożony rozwój skrzypu olbrzymiego Equisetum telemateia, który powoduje 

zacienienie siedliska. Obserwuje niewielkie zaśmiecanie w rejonie występowania siedlisk, może powodować to zanieczyszczanie wód, co za tym 

idzie niekorzystny wpływ na roślinność towarzyszącą źródliskom. Dwa płaty siedliska znajdują się w pobliżu szlaku turystycznego, istnieje 

prawdopodobieństwo pogarszania stanu siedliska na skutek zbaczania turystów ze szlaków, a także ryzyko zaśmiecania tego terenu przez 

turystów.  
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9190 Kwaśne buczyny (Luzulo Fagenion) 

Namierne usuwanie obumarłych drzew i martwego drewna leżącego, powoduje znaczny spadek bioróżnorodności płatu siedliska. Obumarłe 

dziuplaste drzewa stojące  są miejscem bytowania i żerowania wielu gatunków ptaków, nietoperzy, a także gatunków owadów saproksylicznych 

w tym gatunków wymienionych w Załącznikach I Dyrektywy Ptasiej i II Dyrektywy Siedliskowej Wkraczanie gatunku inwazyjnego obcego 

pochodzenia niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora, szczególnie w miejscach silnie prześwietlonych oraz noszących ślady po 

wywożeniu drewna. Gatunek ten jest silnie ekspansywny i powodować może wypieranie gatunków rodzimych. Ewentualne stosowanie rębni 

częściowych spowodować może ujednolicenie struktury drzewostanu, co wpłynie na obniżenie stopnia bioróżnorodności obszaru. Ponadto 

całkowita wycinka spowoduje powstawanie luk, w których dogodne warunki świetlne  znajduje niecierpek drobnokwiatowy, który może się 

rozprzestrzeniać na teren zalesiony. Wprowadzanie do drzewostanu gatunków obcych ekologicznie i geograficznie (świerk, modrzew) które 

powodują zaburzenie naturalnej struktury drzewostanu. Bliskie sąsiedztwo ze wsią Muszkowice stwarza ryzyko, że las (w tym siedlisko kwaśnej 

buczyny) może byc potencjalnie wykorzystany jako dzikie wysypisko śmieci dla jej mieszkańców. 

 

Fot 9. Ujęcie wody dla Muszkowic w pobliżu źródlisk 

 nawapiennych (fot. M. Poprawska) 
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9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio Carpinetum)  

Na stan siedliska wpływ ma występowanie w drzewostanie wprowadzanych sztucznie w przeszłości gatunków obcych ekologicznie (świerk 

sosna), oraz obcych geograficznie (modrzew, dąb czerwony). W szczególności występowanie gatunków iglastych, a przede wszystkim świerka, 

powoduje nadmierne zakwaszenie gleby, a także zacienie runa, co powoduje zmiany w charakterystycznej kombinacji gatunkowej runa, i 

wypieranie cennych gatunków grądowych na rzecz mniej wymagających gatunków np. jeżyna  Rubus sp. 

Zbyt mała ilość obumarłych drzew i martwego drewna leżącego, powoduje  spadek bioróżnorodności większości płatów siedliska. Obumarłe 

dziuplaste drzewa stojące  są miejscem bytowania i żerowania wielu gatunków ptaków, nietoperzy a także gatunków owadów saproksylicznych 

w tym gatunków wymienionych w Załącznikach I Dyrektywy Ptasiej i II Dyrektywy Siedliskowej  

Wkraczanie gatunku inwazyjnego obcego pochodzenia niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora szczególnie w miejscach silnie 

prześwietlonych, oraz noszących ślady  po wywożeniu drewna. Gatunek ten jest silnie ekspansywny i powodować może wypieranie gatunków 

Fot. 10  Gospodarka leśna-oczyszczanie drzewostanów/cięcia 

sanitarne, wygrabianie runa (fot. M. Poprawska) 

 

Fot 11. Pojawianie się niecierpka drobnokwiarowego w okolicy 

ścieżki po wywozie drewna (fot. M. Poprawska) 
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rodzimych. Jednak z uwagi na biologię i powszechność występowania ww. gatunku, zagrożenie to jest praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania dlatego nie przewiduje się podejmowania doraźnych działań eliminujących gatunek.Ponadto w centrum siedliska grądowego 

znajduje sie kaplica, gdzie potencjalnie istnieje ryzyko nasadzenia nierodzimych gatunków roślin ozdobnych, które mogą rozpocząć ekspansję w 

siedlisko grądowe. 

Stosowanie częściowej rębni spowoduje ujednolicenie struktury drzewostanu może wpłynąć na obniżenie stopnia bioróżnorodności obszaru. 

Ponadto taka wycinka spowoduje powstawanie luk, w których dogodne warunki świetlne  znajduje niecierpek drobnokwiatowy, który może się 

rozprzestrzeniać na teren zalesiony. 

Siedlisko grądu środkowoeuropejskiego i subkontynetalnego okolone jest polami uprawnymi,wobec czego istnieje ryzyko, że nawozy sztuczne 

używane w uprawie roślin, będą przedostawać się wraz z wodą opadową do siedliska grądowego, mogą wpłynąć na zmianę właściwości 

chemicznych gleby (nadmierne zakwaszenie, alkalizacja, zbyt wysoki poziom azotu, fosforu etc.) Zmiany w składzie chemicznym gleby mogą 

powodować, zmianę dla siedliska charakterystycznego składu runa oraz wkraczanie gatunków niepożądanych do siedliska grądu. 

Bliskie sąsiedztwo ze wsią Muszkowice oraz Piotrowice Polskie  powoduje, że las (w tym siedlisko grądu) może być potencjalnie wykorzystany 

jako dzikie wysypisko śmieci dla mieszkańców. 

Las może być wykorzystywany przez mieszkańców pobliskich miejscowości jako miejsce zbioru grzybów, a w okresie wczesnowiosennym, 

może przyciągać w celu zbioru kwitnących masowo śnieżycy wiosennej i śnieżyczki  przebiśnieg.  

 
 Fot Widoczne zubożenie runa, na skutek zakwaszenia gleby w 

miejscu gdzie sztucznie nasadzono świerki 
Fot 13. Kaplica w samym centrum Lasu Muszkowickiego 
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91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

Obserwuje się wkraczanie gatunku obcego we florze Polski niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) w płaty siedliska łęgowego, 

gatunek ten jest gatunkiem silnie ekspansywnym, może on wypierać rodzime gatunki łęgowe z runa. 

Sąsiedztwo miejscowości Muszkowice i Piotrowice Polskie niesie ze sobą potencjalne zagrożenie , że mieszkańcy okolicznych miejscowości 

będą traktować las (w tym siedlisko łęgowe)  jako dzikie wysypisko śmieci. W przypadku awarii oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Polskich 

(zlokalizowanej blisko granicy obszaru w górnej części potoku)  nastąpić może zrzut ścieków bytowych do cieków przecinających siedlisko 

łęgowe. 

Siedlisko łęgu w okolicy miejscowości Piotrowice Polskie sąsiaduje z polami uprawnymi, istnieje ryzyko, że nawozy sztuczne używane w 

uprawie roślin, będą przedostawać się wraz z wodą opadową do siedliska łęgowego. Ich obecność może wpłynąć na zmianę właściwości 

chemicznych gleby (nadmierne zakwaszenie, alkalizacja, zbyt wysoki poziom azotu, fosforu etc.) Zmiany w składzie chemicznym gleby mogą 

powodować, zmianę dla siedliska charakterystycznego składu runa oraz wkraczanie gatunków niepożądanych do siedliska łęgowego, a także 

zanieczyszczenie wody w ciekach, które są ściśle związane z siedliskiem, co może spowodować zmianę w składzie siedliska w całym płacie 

siedliska łęgowego. 

Dolina potoku Zamecznego (Złotnika) wraz z jego dopływem od Piotrowic Polskich stanowi stanowi miejsce łanowego występowania 

wczesnowiosennych gatunków, takich jak śnieżyczka przebiśnieg i śnieżyca wiosenna, wobec czego istnieje ryzyko zrywania tych roślin przez 

ludzi, ze względu na ich znaczną wartość dekoracyjną. 

Nadmierna wycinka drzewostanu rosnącego wzdłuż cieków, spowodować może uproszczenie struktury drzewostanu, a co zatym idzie 

zmniejszenie bioróżnorodności. Ponadto wycinka drzew spowoduje nadmierne prześwietlenie runa, co zdecydowanie ułatwi ekspansję gatunku 

obcego we florze Polskiej- niecierpka drobnokwiatowego. Gatunek ten jest silnie ekspansywny istnieje ryzyko, że będzie wypierał gatunki 

typowe dla siedliska łęgu, które w odróżnieniu do gatunków runa grądowego, nie są tylko i wyłącznie kwitnącymi wczesną wiosną geofitami. 

Nadmierne usuwanie obumarłych drzew i martwego drewna leżącego, powoduje znaczny spadek bioróżnorodności płatu siedliska. Obumarłe 

dziuplaste drzewa stojące  są miejscem bytowania i żerowania wielu gatunków ptaków, nietoperzy a także gatunków owadów saproksylicznych 

w tym gatunków wymienionych w Załącznikach I Dyrektywy Ptasiej i II Dyrektywy Siedliskowej  

Ewentualne regulacje koryta oraz ingerencja w dno cieku, mogą zaburzyć stosunki wodne, co z kolei  spowodować może przesuszenie podłoża i 

generować negatywny proces grądowienia siedliska łęgowego. 

 

 

 

1308 Mopek Barbastella barbastellus, 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

 

Jednym z potencjalnych zagrożeń dla gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony jest ubożenie siedliska leśnego w Obszarze jak i 

Fot 12 Widoczne zubożenie runa, na skutek zakwaszenia gleby w 

miejscu gdzie sztucznie nasadzono świerki 
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otoczenia. Las stanowi żerowisko i zapewnia schronienia nietoperzom. Stanowi również, podobnie jak szpalery drzew i krzewów, korytarz 

ekologiczny zapewniający bezpieczeństwo – chroni przed drapieżnikami, złymi warunkami pogodowymi. Utrzymanie tych struktur jest 

szczególnie istotne dla gatunków posiadających krótki zasięg sygnału echolokacyjnego, w tym mopka i nocka Bechsteina, który utrudnia im lub 

wręcz uniemożliwia przemieszczanie się po otwartej przestrzeni. Las zapewnia także kryjówki m.in. dla kolonii rozrodczych. Wycinka drzew w 

okresie rozrodczym (czerwiec – lipiec) zagraża koloniom a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci osobników. Również pożar 

lasów jako czynnik naturalny lub wywołany przez człowieka, zagraża istnieniu lasów, a więc ma również wpływ na populację nietoperzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wycinka drzew w Obszarze, wycinka 

alei i szpalerów drzew i krzewów w 

otoczeniu Obszary lub pożar lasu  

 

zmniejszenie bezpieczeństwa i wzrost  

presji drapieżników 

 

ubożenie żerowiska 

 

przerwanie korytarzy migracyjnych 

 

zwiększona śmiertelność 

 

ograniczenie możliwości żerowania 

utrudnienie lub uniemożliwienie  

przemieszczania się, w tym przelotu do i 

z zimowiska 

 

zmniejszenie liczebności populacji 

nietoperzy w Obszarze 
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Na stan populacji nietoperzy wpływać może w przyszłości remont drogi biegnącej wzdłuż północnej granicy Obszaru. Naprawa drogi spowoduje 

zwiększenie prędkości przejeżdżających pojazdów a tym samym prawdopodobieństwo kolizji z nietoperzami. Na populację tych ssaków będzie 

również wpływać rozwój infrastruktury komunikacyjnej i przemysłowej, w tym w większym oddaleniu od Obszaru. Dotyczyć to będzie głównie 

fragmentacji środowiska i tym samym przecięcia korytarzy ekologicznych, co może utrudnić migrację. Dużym zagrożeniem będzie również 

budowa w promieniu do 1 km od stanowisk farm wiatrowych (Furmankiewicz, Gottfried 2009). Pracujące turbiny zabijają nietoperze, które giną 

w wyniku uderzenia łopatą wirnika bądź z powodu barotraumy (szoku ciśnieniowego - rozerwanie pęcherzyków płuc następuje w wyniku, 

dostania się w obszar obniżonego ciśnienia powstającego za obracającą się łopatą wirnika). 

 

 

 

 

 

 

Naprawa dróg, rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej i przemysłowej w otoczeniu 

Obszaru 

 

budowa dróg i kolei 
 

budowa linii energetycznych 

 

budowa farm wiatrowych 

 

kolizje ze śmigłami wirnika 

 

kolizje z pojazdami 

zmniejszenie liczebności populacji 

nietoperzy w obszarze 

 

fragmentacja siedlisk,  

efekt bariery 

zwiększenie prędkości ruchu pojazdów 

zwiększenie ilości kolizji nietoperzy z 

pojazdami 
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Nie przewiduje się aby obecne kierunki zmian zarówno w sferze uwarunkowań przyrodniczych, jak i społecznych lub gospodarczych mogły 

negatywnie wpływać na przedmioty ochrony. Natomiast pożądane zmiany mogą nastąpić w przypadku dalszej edukacji przybliżającej wizerunek 

nietoperzy w społeczeństwie i przybliżenia potrzeby ich ochrony. Brak jest przesłanek mogących sugerować, aby w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych mogły nastąpić znaczące zmiany w tych uwarunkowaniach. Dotyczy to zwłaszcza braku jakichkolwiek podstaw 

sugerujących zmianę sposobu wykorzystywania terenu Obszaru w sposób inny niż związany z gospodarką leśną. 
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5. Cele działań ochronnych 

 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

1. 7220* Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati 

U2 

 

Poprawa stanu siedliska do stanu co najmniej U1 

 

10 lat 

2. 9190 Kwaśne buczyny (Luzulo 

Fagenion) 

U1 Poprawa stanu zachowania siedliska do stanu właściwego (FV). 10 lat 

3. 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio Carpinetum)  

U1 Poprawa stanu zachowania siedliska do stanu właściwego (FV). 10 lat 

4. 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe  

FV Utrzymanie siedliska w stanie właściwym (FV). 10 lat 

5. 1308 Mopek Barbastella barbastellus U1 Poprawa stanu zachowania gatunku do stanu właściwego (FV). 10 lat 

6. 1323 Nocek Bechsteina Myotis 

bechsteinii 

U1 Poprawa stanu zachowania gatunku do stanu właściwego (FV). 10 lat 

7. 1084* Pachnica dębowa Osmoderma 

eremita 

FV Utrzymanie stanu zachowania gatunku w stanie co najmniej 

niezadowalającym (U1). 

10 lat 

8. 6169 Przeplatka maturna Euphydryas 

maturna 

XX 

 

Nie określono celów zadań ochronnych dla gatunku,  ponieważ 

nie potwierdzono występowania gatunku w obszarze i nie ma 

perspektyw na jego występowanie w przyszłości (pierwotny błąd 

naukowy)- planowana aktualizacja SDF i usuniecie gatunku z listy 

przedmiotów ochrony. 

- 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot 

 ochrony 

Działania ochronne 

L.p. 

Nr  Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

 1. 

  7220* 

Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion 

commutati  

 S1,S2, 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

1 

Poprawa 

stanu 

uwodnienia 

źródlisk 

wapiennych 

Utrzymanie na 

obecnym poziomie 

maksymalnego 

poboru wód ze 

studni ujęcia 

wodnego dla wsi 

Muszkowice (Qśr d = 

55,2 m
3
/d oraz Qmax h 

= 2,3 m
3
/h.), z 

możliwością 

zwiększenia, w 

uzasadnionym 

przypadku jedynie 

na cele bytowe 

mieszkańców po 

przeprowadzeniu 

oceny wpływu na 

obszar Natura 2000. 

Utrzymanie stałego 

wypływu nadmiaru 

wód ze studni na 

leśnictwo Muszkowice 

Wydzielenia leśne: 297 h, dz. 

ew. 348/297 obręb 

Muszkowice 

Od 2014 do końca 

obowiązywania 

Planu 

- Gmina 

Ciepłowody 
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powierzchnię. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Zachowanie 

siedliska w 

stanie 

niepogorszon

ym 

Zaniechanie 

gospodarki leśnej w 

miejscach 

występowania  

płatów siedliska i w 

odległości 10 m od 

nich, z wyjątkiem 

sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu 

ludzi i ich mienia 

oraz trwałości 

drzewostanu. 

leśnictwo Muszkowice 

Fragmenty wydzieleń 

leśnych: 297 h, 292 h  

do końca 

obowiązywania 

Planu 

- Nadleśnictwo 

Henryków 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Kontrola 

wykonania 

działań 

ochronnych 

Monitoring wpływu 

funkcjonowania 

ujęcia wody na 

siedlisko 

Wszystkie stanowiska 

siedliska w leśnictwie 

Muszkowicew wydzieleniach  

leśnych: 297 h; 292 h 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO   

3 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1 Monitorowan

ie stanu 

zachowania 

siedliska w 

celu badania 

tendencji 

siedliska 

Badanie wpływu 

funkcjonowania 

ujęcia wody na stan 

zachowania dwóch 

płatów siedliska 

(zlokalizowanych w 

poniżej wypływu 

wody z ujęcia). 

Analiza zmian składu 

gatunkowego w 

leśnictwo Muszkowice - 

wydzielenia leśne: 297 h, dz. 

ew. 348/297 obręb 

Muszkowice 

W 6 i 9roku 

obowiązywania 

PZO   

6 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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zależności od 

przepływu wody w 

cieku (m.in. 

wydajności i 

prędkości wody). 

  2  Wyszukiwanie 

nowych stanowisk 

siedliska w obszarze, 

w szczególności 

rozpoznanie 

wszystkich stałych 

źródlisk i wysięków 

wodnych pod kątem 

występowania 

wskaźnikowych 

gatunków roślin i 

wytrącania 

trawertynu (lub 

innych form 

martwicy wapiennej) 

Cały obszar Natura 2000  3 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

2. 

9110 Kwaśne 

buczyny 

 (Luzulo 

Fagenion). 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

1 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Poprawa 

stanu 

zachowania 

poprzez 

zwiększenie 

stopnia 

bioróżnorodn

Pozostawienie do 

całkowitego rozkładu 

drzew dziuplastych, 

leżących oraz z 

widocznymi dużymi 

wypróchnieniami, 

nie usuwanie 

leśnictwo Muszkowice -

Wydzielenia leśne: 296 m; 

296m; 296r 

Od 2014 do końca 

obowiązywania 

Planu 

- Nadleśnictwo 

Henryków 
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ości-

pozostawieni

a części 

starodrzewia 

do 

całkowitego 

rozkładu. 

Zwiększenie 

zróżnicowani

a struktury 

pionowej 

drzewostanu 

wykrotów  - z 

wyjątkiem sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi 

i ich mienia (w tym 

zablokowania dróg 

leśnych i 

wyznaczonych 

szlaków 

turystycznych) oraz 

trwałości 

drzewostanu. 

Stosowanie rębni  

złożonych ze 

średnim i długim 

okresem odnowienia. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 

Kontrola 

realizacji 

działań 

ochronnych   

Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

powierzchni siedliska 

Wybrane płaty  siedliska 

obszarze Natura 2000  

(leśnictwo Muszkowice - 

wydzielenia  leśne : 296 m; 

296m; 296r 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

Planu 

 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

3. 

9170 Grąd 

środkowo-

europejski i 

subkontynent-

talny (Galio-

Nr Działania związane z ochroną czynną  

1 

Poprawieni

e stanu 

zachowania 

siedliska 

Stopniowa 

przebudowa 

drzewostanu przy 

zastosowaniu rębni 

leśnictwo Muszkowice - 

Wydzielenia leśne: 296 f, 

296p, 296s, 288b,289i,  289j, 

289f, 290g, , 290f, 299d, 

do końca 

obowiązywania 

planu 

- Nadleśnictwo 

Henryków 
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Carpinetum, 

Tilio 

Carpinetum) 

poprzez 

stopniowe 

usuwanie z 

siedliska 

gatunków 

obcych 

ekologiczni

e i 

geograficzn

ie 

złożonych ze średnim i 

długim okresem 

odnowienia, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

stopniowego usuwania  

gatunków obcych 

geograficznie oraz 

ograniczaniem udziału 

gatunków obcych dla 

siedliska (głównie 

świerk Picea abies , 

miejscowo modrzew 

Larix sp. oraz dąb 

czerwony Quercus 

rubra), tak aby 

docelowo udział tych 

gatunków łącznie nie 

przekraczał 20% 

całego drzewostanu  

(ze względu na 

złożoność procesu, 

stan ten nie jest 

możliwy do 

osiągnięcia w trakcie 

obowiązywania 

planu)..  

299g, 299f, 296 t, 296r, 291f, 

292j,  292k, 292g, 292d, 

281g, 281d, 282d, 282c, 

282b, 298d,282g, 282f, 282h, 

298g, 298a, 298b 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Poprawa 

stanu 

zachowania 

poprzez 

zwiększeni

e stopnia 

Pozostawienie do 

całkowitego rozkładu 

drzew dziuplastych 

oraz z widocznymi 

wypróchnieniami, nie 

usuwanie wykrotów -  

leśnictwo Muszkowice -

Wydzielenia leśne: 296 f, 

296p, 296s, 288b, 289i, 289j, 

289f, 290g, 290f, 299d, 

299g,299f, 

do końca 

obowiązywania 

Planu 

- Nadleśnictwo 

Henryków 
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bioróżnoro

dności-

pozostawie

nia części 

starodrzewi

a do 

całkowiteg

o rozkładu. 

z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i 

ich mienia (w tym 

zablokowania dróg 

leśnych i 

wyznaczonych 

szlaków 

turystycznych) oraz 

trwałości drzewostanu. 

2 Ochrona 

płatów 

grądu przez 

które 

przebiegają 

oznakowan

e szlaki 

turystyczne 

i rowerowe 

Dokonanie 

miejscowych napraw 

stanu nawierzchni 

ścieżki lub wykonanie 

dodatkowych 

zabezpieczeń na 

przebiegu szklaku 

turystycznego w 

miejscu występowania 

terenów podmokłych i 

zabagnionych. 

 

Zamontowanie 

szlabanu na drodze 

leśnej  prowadzącej 

dorezerwatu 

„Muszkowicki Las 

Bukowy” od strony 

Muszkowic. 

leśnictwo Muszkowice - 

oddziały leśne: 280,  281, 

289, 290, 291, 

 292, 296, 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

leśnictwo Muszkowice - 

wydzielenie leśne: 

 296t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

do końca 

obowiązywania 

Planu 

8 Nadleśnictwo 

Henryków,  

organ 

sprawujący 

nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Kontrola 

realizacji 

działań 

ochronnych   

Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Wybrane płaty siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w 

obszarze Natura 2000 

(leśnictwo Muszkowice - 

wydzielenia leśne:: 296 f, 

296p, 296s, 288b,289i, 289j, 

289f, 290g, , 290f, 2, 299d, 

299g,299f,297a, 297b, 297c, 

297d, 297g, 297h, 297i, 297 

j, 297k 297b,297d,297f, 

297i,288b,289i, 

290g,291c,291g, 291h,292 i, 

292k,292g, 292d, 282d,282c, 

282b, 282g, 282 h, 299f, 

299d, 299g, 298a, 298b, 

298c, 298 d  w każdym ze 

wskazanych terminów inne. 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

Planu 

 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

4. 91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Ochrona 

bierna w 

łęgu w 

korycie 

potoku 

Zameczneg

o (Złotnika) 

i jego 

dopływów  

Ograniczenie 

wykonywania działań 

gospodarczych w 

obrębie płatów 

siedliska do 

koniecznych zabiegów 

sanitarnych (np. 

usuwania chorych 

jesionów), stopniowej 

przebudowy 

leśnictwo Muszkowice -

Wydzielenia leśne: 

Całe: 296c, 296f, 280g, 281b 

Fragmenty oddziałów 

297a, 297b, 297c, 297d, 

297g, 297h, 297i,  298j, 

298h, 289i, 289j, 290f, 290g, 

292c, 292h, 292d, 292f, 

292g, 280h, 281d, 281c, 

282b, 282c, 282d 

do końca 

obowiązywania 

Planu 

- Nadleśnictwo 

Henryków 
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drzewostanów w 

miejscach gdzie 

występują obce 

ekologicznie i 

geograficznie gatunki 

drzew lub 

konieczności usuwania 

drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i 

ich mienia. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Kontrola 

realizacji 

działań 

ochronnych   

Monitoring realizacji 

działań ochronnych  

Wybrane płaty 

siedliska stanowiące 5-

10% powierzchni 

siedliska w obszarze 

Natura 2000 

(leśnictwo 

Muszkowice -

Wydzielenia leśne: 

Całe:  296c, 296f, 

280g, 281b 

Fragmenty: oddziałów  

297a, 297b, 297c, 

297d, 

297g, 297h, 297i, 289j, 

289h, 289i, 289j, 290f, 

290g, 292c, 292h, 

292d, 292f, 292g, 

292i, 280h, 281d,281c, 

282b, 282c, 282d), w 

każdym ze 

wskazanych terminów 

inne 

W 6 i 9 roku 

obowiązywania 

Planu 

 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  
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5,6 1308 

 Mopek  

Barbastella 

barbastellus  

  

  

1323 

 Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 1. Oznakowan

ie 

stanowiska 

Umieszczenie przy 

miejscu postojowym 

tablicy informującej o 

przedmiotach ochrony 

Obszaru. 

Miejsce postojowe w 

oddz. 289 . 

Jednorazowo – do 3 

roku obowiązywania 

PZO  

 

0,5 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Henryków 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  –Ochrona 

miejsc 

rozrodu 

Wstrzymanie w 

okresie rozrodu 

(czerwiec i lipiec) 

wycinki 

drzew liściastych z 

dziuplami, 

preferowanych przez 

nietoperze na 

kryjówki letnie. 

Wycinanie tylko tych 

egzemplarzy, co do 

których jest pewność, 

że nie są 

zasiedlone przez 

nietoperze 

Drzewostan liściasty 

w obrębie całego 

Obszaru 

Natura 2000 

 

Co roku w okresie 

czerwiec - lipiec 

 

- Nadleśnictwo 

Henryków 

 2  Utrzymanie 

gospodarki 

leśnej na 

obecnym 

poziomie 

Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

zapewniającej 

utrzymanie 

możliwie dużej 

reprezentacji 

starodrzewu, a przy 

wykonywaniu rębni 

złożonych zachowanie 

przestojów i biogrup 

Obszar Natura 2000  Stale - Nadleśnictwo 

Henryków 
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starodrzewu oraz 

dziuplastych i 

zamierających drzew - 

z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i 

ich mienia (w tym 

zablokowania dróg 

leśnych 

wyznaczonych 

szlaków 

turystycznych) oraz 

trwałości 

drzewostanu.i 

   Utrzymanie 

spójności 

obszarów 

Natura 

2000  

Zachowanie korytarzy 

ekologicznych wokół 

Obszaru, poprzez 

ochronę zadrzewień 

porastających cieki 

wodne, zachowanie 

struktur liniowych w 

postaci szpalerów 

drzew, ciągów 

zadrzewień i 

fragmentów lasu 

tworzących ciągłe 

korytarze. 

Teren gmin Ząbkowice 

Śląskie, Ziębice i 

Ciepłowody 

Stale  - Gmina 

Ząbkowice 

Śląskie, Ziębice 

i Ciepłowody 

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1   Kontrola realizacji 

działań ochronnych  

Obszar Natura 2000 

Muszkowicki Las 

Bukowy 

W  5 i 10 roku 

obowiązywania PZO. 

4,0 Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 

 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o populacji 

rozrodczej 

Rozpoznanie dziennych 

kryjówek kolonii 

rozrodczych nietoperzy 

w granicach Obszaru. 

Obszar Natura 2000 

Muszkowicki Las 

Bukowy  

Do 5 roku od 

ustanowienia PZO.  

10,0 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

2 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o populacji 

rozrodczej i 

migracjach 

Poznanie tras migracji 

osobników 

zasiedlających Obszar 

do zimowisk i innych 

obszarów leśnych (za 

pomocą telemetrii). 

Obszar Natura 2000 

Muszkowicki Las 

Bukowy oraz obszar 

gmin Ciepłowody i 

Ziębice 

Do 5 roku od 

ustanowienia PZO. 

20,0 Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

7 

1084* Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 2. - - - - - - 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1  Ochrona 

miejsc 

rozrodu 

Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

zapewniającej 

utrzymanie 

możliwie dużej 

reprezentacji 

starodrzewu, a przy 

wykonywaniu rębni 

złożonych zachowanie 

przestojów i 

biogrup starodrzewu 

oraz dziuplastych i 

zamierających 

drzew - z wyjątkiem 

sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu 

Obszar Natura 2000  Stale - Nadleśnictwo 

Henryków 
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ludzi i ich mienia (w 

tym zablokowania 

dróg leśnych i 

wyznaczonych 

szlaków 

turystycznych) oraz 

trwałości 

drzewostanu. 

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  - - - - - - 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Rozpoznan

ie nowych 

miejsc 

rozrodu 

Wyszukiwanie 

nowych stanowisk 

gatunku, miejsc 

rozrodu w granicach 

Obszaru poza 

granicami rezerwatu.  

Obszar Natura 2000 

Muszkowicki Las 

Bukowy 

Do 5 roku od 

zatwierdzenia PZO 

6,0 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem,  

8 6169 Przeplatka 

maturna 

Euphydryas 

maturna 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 - - - - - - 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1        

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Aktualizacj

a stanu 

wiedzy 

Propozycja 

aktualizacji 

Standardowego 

Formularza Danych 

(SDF) poprzez 

SDF   Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem,  
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7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati: 

Działanie polegające na docelowym zamknięciu ujęcia wodnego dla wsi Muszkowice nie było by możliwe do realizacji, gdyż musiałoby się 

znaleźć źródło alternatywnego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców wsi (brak jest bez dużych inwestycji możliwości budowy przyłącza 

wodociągowego dla tej wsi). Nie został również jednoznaczne potwierdzony negatywny wpływ kilkudziesięcioletniego funkcjonowania tego 

ujęcia na stan ww. siedliska. Wobec czego zaplanowano wykonanie badań w powyższym zakresie. W miejscach gdzie zostało stwierdzono 

występowania siedliska źródlisk wapiennych, które są delikatnymi podmokłymi płatami z wystąpieniem trawertynów, należy całkowicie 

zaniechać wszelkich prac polegających na gospodarowanie lasem tak aby, nie zniszczyć delikatnej struktury siedliska. Siedliska te należy  

monitorować w celu obserwacji stanu zachowania siedliska , szczególnie ważnym parametrem jest stan uwodnienia siedliska, zważywszy na 

bliskie sąsiedztwo ujęcia wody dla Muszkowic. Zaplanowano wyszukiwanie nowych stanowisk tego siedliska. 

 

 

 

9190 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion): 

Zeleca się pozostawić do całkowitego obumarcia minimum 5 drzew ze starodrzewia na ha lasu. Pozostawienie  drzew do całkowitego rozkładu 

sprzyja zwiększeniu bioróżnorodności siedliska, ponieważ obumarłe drzewa są siedliskiem wielu gatunków zwierząt w tym nietoperzy i 

ksylobiontów oraz grzybów etc. Dla siedliska zalecane jest zastosowanie rębni V stopnia lub IV b z długim okresem odnowienia. Takie cięcia 

wydają się być korzystniejsze od rębni gniazdowej (planowanej dla wydzieleń z siedliskiem buczyn), gdzie istnieje ryzyko masowego 

wkraczania niecierpka drobnokwiatowego a także jeżyny. Poza tym zastosowania tego typu rębni wpłynie na poprawę struktury pionowej 

przygotowanie 

wniosku do GDOŚ w 

celu usunięcia gatunku 

z listy przedmiotów 

ochrony (ocena 

populacji D – 

nieistotna). Nie 

stwierdzono 

występowania 

osobników gatunku w 

granicach obszaru. 

(pierwotny błąd 

naukowy). 
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drzewostanu. Należy monitorować stan zachowania siedliska, a w szczególności zwrócić uwagę na ilość martwego drewna w drzewostanie, gdyż 

jej występowanie w drzewostanie obecnie jest niezadawalająca. 

 

9170 Grąd środkowo-europejski i subkontynenttalny (Galio-Carpinetum, Tilio Carpinetum) 

Działania polegające na usuwaniu z drzewostanu gatunków obcych ekologicznie w drzewostanie jest niezwykle istotne w celu poprawienia stanu 

zachowania siedliska. Stopniowe usuwanie świerka zmniejszy zacienienie runa, ale przede wszystkim obniży stopień zakwaszenia gleby, co 

przyczyni się do wzbogacenia bioróżnorodności gatunków runa. Idealnym będzie osiągnięcie stanu, kiedy gatunki iglaste w drzewostanie łącznie 

będą stanowiły ok. 20%. Zaleca się pozostawienie siedliska do naturalnego odnowienia i prowadzenia odnowień bez preferencji jednego gatunku 

tj. buka. Analogicznie jak w przypadku siedliska kwaśnej buczyny wskazane jest zwiększenie występowania martwego drewna w ilości 

minimum 5 szt. drzew całkowicie obumarłych na ha siedliska do całkowitego rozkładu. Działania te należy rozszerzyć poza granice rezerwatu. 

Dla siedliska zalecane jest zastosowanie rębni V stopnia lub IV b z długim okresem odnowienia. Takie cięcia wydają się być korzystniejsze od 

rębni gniazdowej (planowanej dla wydzieleń z siedliskiem buczyn), gdzie istnieje ryzyko masowego wkraczania niecierpka drobnokwiatowego a 

także jeżyny. Należy monitorować stan zachowania siedliska a w szczególności zwrócić uwagę na ilość martwego drewna w drzewostanie, gdyż 

jej występowanie w drzewostanie obecnie jest niezadawalająca oraz udział świerka w drzewostanie. 

 

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

źródliskowe  

Siedlisko łęgowe jest bardzo dobrze zachowane, jedynym działaniem ochronnym dla tego typu siedliska jest ograniczenie gospodarki leśnej w 

dolinie Potoku Zamecznego i jego dopływach.  

 

Działania ochronne w stosunku do nietoperzy 1308 Mopek Barbastella barbastellus i 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii planowane są w 

kilku sferach:  

- czasowe ograniczenie wycinki gatunków drzew preferowanych przez gatunki stanowiące przedmioty ochrony w okresie rozrodu (czerwiec – 

lipiec) – dębu i buka, 

- utrzymania dotychczasowego sposobu gospodarowania w Obszarze, 

- edukacji lokalnych społeczności i grup potencjalnie zainteresowanych, 

- zachowania korytarzy ekologicznych wokół Obszaru i łączących go z innymi terenami chronionymi i leśnymi, 

- monitoringu stanu populacji, 

- uzupełniania wiedzy na temat zachowań i ekologii gatunków występujących w Obszarze. 

Z punktu widzenia gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony obszaru kluczowe znaczenie w utrzymaniu lub wzroście stanu 

ich populacji ma zachowanie bądź poprawa stanu siedlisk w Obszarze. Monitoring stanu siedlisk wykazał iż w Obszarze jest zbyt mała 

liczba drzew obumierających i martwych zapewniających potencjalne schronienia. Realizacja jednak założeń prowadzonej gospodarki leśnej 

i wskazań z Instrukcji Ochrony Lasu z 2011 roku o pozostawianiu 5% miąższości drzewostanu (nie mniej niż 5 grubych kłód (pierśnica > 40 

cm) na 1ha lasu) do całkowitego rozkładu, powinna doprowadzić do zwiększenia liczby potencjalnych kryjówek. Jednak jednym z głównych 
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zagrożeń dla mopka i nocka Bechsteina, jest ścinka drzew w okresie rozrodu. Dotyczy to zwłaszcza gatunków drzew, których struktury 

zapewniają kryjówki preferowane przez te nietoperze – dębu i buka. Wstrzymanie wycinki tych gatunków drzew na okres czerwiec – lipiec, 

będzie jednym z głównych działań ochronnych, które powinno zapewnić utrzymanie stanu populacji lub wręcz doprowadzić do wzrostu jej 

liczebności. 

Działania ochronne nie obejmują tylko samego Obszaru, ale również jego otoczenie. Zadania ochronne w tak dużej strefie (teren gminy) 

wokół Obszaru wynikają z tego, że główne przedmioty ochrony, nie zasiedlają na stałe ostoi, tylko okresowo się w niej pojawiają. Obszar nie 

obejmuje stanowisk zimowych tych ssaków, więc jesienią migruję z ostoi w celu ich poszukiwania. Należy więc zadbać o zachowanie w 

odpowiednim stanie istniejących struktur liniowych (aleje, szpalery drzew i krzewów) łączących Obszar z sąsiednimi kompleksami leśnymi 

oraz obszarami chronionymi.  

Dla zapewnienia skutecznej ochrony w dłuższej perspektywie czasu niezbędne jest również prowadzenie edukacji mieszkańców, podnoszące 

ich wiedzę o obszarze Natura 2000 i występujących w nim nietoperzach. Pomoże to nie tylko zaakceptować przez społeczność lokalną 

obecności nietoperzy w ich pobliżu, ale spowoduje również, by odczuwała dumę z walorów przyrodniczych występujących na terenie ich 

gminy i poczuła się odpowiedzialna za ich ochronę. 

Dodatkowo należy prowadzić monitoring stanu populacji gatunków będących przedmiotami ochrony jak również ich siedlisk. Brak jest również 

danych o schronieniach tych nietoperzy w okresie rozrodu, co wymaga zastosowania specjalistycznej i drogiej metody jaką jest telemetria. 

Zbadanie tego pozwoli skuteczniej prowadzić ochronę gatunków w Obszarze. 

 

Lokalizacja działań ochronnych zestawionych w powyższej tabeli dołączona została w postaci pliku *.shp. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

 

L.p. Przedmiot  

ochrony 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Termin

y/ 

częstotli

-wość 

Miejsce Podmiot 

odpowie-

dzialny 

Szaco

wany 

koszt 

(w tys. 

zł) 

1.  7220* Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion 

commutati  

Powierzchnia 

siedliska 

Struktura 

siedliska 

Zgodnie PMS (szczególnie) 

1. Gatunki charakterystyczne  

2.Gatunki dominujące 

3.Rodzime gatunki  

ekspansywne roslin zielnych 

4.Obce gatunki inwazyjne 

Obecność i pokrycie 

wątrobowców 

5.Występowanie martwicy  

Wapiennej 

6.Stan uwodnienia  

Monitoring 

przeprowadzony 

zgodnie z metodyką 

GIOŚ Ocena stanu 

zachowania 

siedliska, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem tych 

wskaźników, które 

otrzymały ocenę U1 i 

niższą w trakcie 

prowadzenia prac 

nad PZO 

W 6 i 9 

roku 

obowiąz

ywania 

planu 

Wszystkie 

stanowiska 

siedliska w 

wydzieleniach  

leśnych: 297 h; 

292 h 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

2 

2. 9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagenion) 

Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: 

Zgodnie PMS (szczególnie) 

1.Martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 

cm grubości (*) 

2.Gatunki obce  ekologicznie  

w drzewostanie 

3.Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności  

4.Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

5.Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w runie 

Monitoring 

przeprowadzony 

zgodnie z metodyką 

GIOŚ. Ocena stanu 

zachowania 

siedliska, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem tych 

wskaźników, które 

otrzymały ocenę U1 i 

niższą w trakcie 

prowadzenia prac 

nad PZO 

w 6 i 9 

lata w 

okresie 

obowiąz

ywania 

planu 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące5-10 % 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000 w 

wydzieleniach 

leśnych: 296 m; 

296n; 296r 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

3 
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3. 9170 Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y Galio-

Carpinetum, 

Tilio Carpinetum  

Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: 

Zgodnie PMS (szczególnie) 

1. Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy  

2.Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bezwczesnosukcesyjnych) 

3.Gatunki obce ekologicznie 

w drzewostanie 

4.Gatunki obce geograficznie 

w drzewostanie 

5.Martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 

cm grubości (*) 

6.Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

7.Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w runie 

Monitoring 

przeprowadzony 

zgodnie z metodyką 

GIOŚ Ocena stanu  

zachowania  

siedliska, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem tych 

wskaźników, które 

otrzymały ocenę U1 i 

niższą w trakcie 

prowadzenia prac 

nad PZO 

 

W 6 i 9 

roku 

obowiąz

ywania 

planu 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000 

(leśnictwo 

Muszkowice - 

wydzielenia 

leśne:296 f, 296p, 

296s, 288b,289i, 

289j, 289f, 290g, , 

290f, 299d, 

299g,299f,297a, 

297b, 297c, 297d, 

297g, 297h, 297i, 

297 j, 297k, ,297f, 

288b, 289i, 290g, 

291c, 291g, 291h, 

292 i, 292k, 292g, 

292d, 282d, 282c, 

282b, 282g, 282 

h, 299f, 299d, 

299g, 298a, 298b, 

298c, 298 d) w 

każdym ze 

wskazanych 

terminów inne., 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

3 
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4. 91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

Powierzchnia 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: 

Zgodnie PMS (szczególnie) 

1.Gatunki charakterystyczne 

2.Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 

3.Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin zielnych 

4.Reżim wodny (w tym rytm 

zalewów, jeżeli występują) 

Monitoring 

przeprowadzony 

zgodnie z metodyką 

GIOŚ (. Ocena stanu 

zachowania siedliska 

Co 6 i 9 

roku 

obowiąz

ywania 

planu 

Wybrane płaty 

siedliska 

stanowiące 5-10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze Natura 

2000 

(leśnictwo 

Muszkowice - 

wydzielenia 

leśne:Całe: 296c,  

296f, 280g, 281b 

Fragmenty: 

oddziałów: 297a, 

297b, 297c, 297d, 

297g, 297h, 297i,  

298j, 298h, 289i, 

289j, 290f, 290g, 

292c, 292h, 292d, 

292f, 292g, 292i, 

280h, 281d,281c, 

282b, 282c, 282d) 

, w każdym ze 

wskazanych 

terminów inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

3 
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5,6 1308 

Mopek  

Barbastella 

barbastellus 

 

1323 

 Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 

Populacja Rozród gatunku Ocena stanu 

zachowania 

populacji gatunku 

(m.in. rozrodu 

gatunku) zgodnie z 

metodyką PMŚ 

W 5 i 10 

roku 

obowiąz

ywania 

PZO 

Obszar Natura 

2000  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 

2000, we 

współpracy 

z 

placówkam

i 

naukowymi

, 

organizacja

mi 

pozarządo

wymi – w 

przypadku 

realizacji 

projektów 

ze środków 

publicznyc

h (na 

stanowiska

ch 

wchodzący

ch w skład 

PMŚ 

monitoring 

przeprowad

zić może 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska

). 

Jednor

azowo. 

4,0 
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7 1084* Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

Populacja Względna liczebność Ocena stanu zacho-

wania populacji ga-

tunku (m.in. liczeb-

ność) zgodnie z me-

todyką PMŚ w 5 i 10 

obowiązywania PZO. 

 

W 5 i 10 

roku 

obowiąz

ywania 

PZO 

Wybrane 

powierzchnie 

monitoringowe w 

obrębie 

wszystkich 

stanowisk 

siedliska. 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem 

3 

Planowane działania w zakresie monitoringu dostarczą pełniejszych danych o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 i umożliwią 

weryfikację informacji tych gatunkach. Pozwolą również ocenić skuteczność realizowanych zabiegów ochronnych i ewentualnie modyfikować 

ich zakres w zależności od aktualnego stanu populacji gatunków nietoperzy i ich siedlisk. 

Dla siedliska 7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati należy prowadzić monitoring zgodnie z metodyką GIOŚ, 

najważniejszym wskaźnikiem jest stopień uwilgocenia źródlisk, w celu ustalenia czy sąsiedztwo ujęcia wodnego wpływa rzeczywiście 

niekorzystnie wpływa na siedlisko źródlisk wapiennych występujących an terenie lasu oraz czy oddalone ponad kilometr od ujęcia,siedliska 

również są osuszane w wyniku sąsiedztwa z ujęciem. Dla siedlisk Kwaśnej buczyny należy prowadzić monitoring ze szczególnym 

uwzględnienie wskaźnika występowania martwego drewna w drzewostanie -. Dla siedliska 9170 Grądu środkowoeuropejski i subkontynentalny 

najważniejszym wskaźnikiem jest występowanie drzewostanu liściatego, pożądanym stanem jest występowanie <20% drzew iglastych w 

drzewostanie. Kolejnym wskaźnikiem do monitoringu jest udział martwego drewna analogicznie do siedliska kwasnej buczyny, monitoring 

należy zastosować w oparciu o monitoring GIOŚ dla siedliska 9160, wg parametrów opisanych w tabeli. Monitoring należy przeprowadzić po 6 

latach od dnia uchwalenia planu. Dla siedliska 91E0* konieczny jest również monitoring zgodny z metodyką GIOŚ - ocena stanu zachowania 

siedliska, ze szczególnym uwzględnieniem tych wskaźników, w stosunku do których istnieje podejrzenie, pogorszenia  się w przyszłości (tj. 

gatunki charakterystyczne, inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie, rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych, reżim wodny (w tym rytm 

zalewów, jeżeli występują). 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

 

L.p. 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) 

  - brak 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

 

Brak jest przesłanek do sporządzenia planu ochrony. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony 

przedmiotom ochrony w obszarze.  

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1.  Pkt. 3.1.a. Siedlisko 7220* – 

Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati: Stopień 

reprezentatywności B, 

Względna powierzchnia C, 

Stan zachowania C, 

Ocena ogólna C 

Pkt. 3.1. Siedlisko 7220 – Stopień 

reprezentatywności B, 

Względna powierzchnia B 

Stan zachowania B, 

Ocena ogólna B 

 

Zmiana oceny ogólnej siedliska 7220* (z C na B) w obsza-

rze w wyniku przeprowadzonych prac terenowych i zin-

wentaryzowania dwóch nowych płatów siedliska. Podwyż-

szono ocenę względną powierzchni i stan zachowania sie-

dliska w obszarze. Siedlisko o istotnej randze. 

2.  
Pkt. 3.1. % pokrycia przez 

poszczególne typy siedlisk 

Pkt. 3.1. zaktualizowano pokrycie [ha] 

przez poszczególne typy siedlisk 

W toku przeprowadzonej weryfikacji terenowej rozmiesz-

czenia i zasięgu płatów siedlisk 7220*, 9110, 9170, 91E0* 

- stanowiących przedmioty ochrony w Obszarze zaktuali-

zowano powierzchnię jakie zajmują poszczególne siedliska 

w granicach OZW.  

3.  
Pkt.3.2.c 1308 Mopek 

Barbastella barbastellus: 

populacja osiadła 100-1000,  

Pkt. 3.2. 1308 Barbastella barbastellus: 

wielkość populacji r – min 11, max 50, 

c – min 101, max 250 i 

Zweryfikowano dane o populacji osiadłej gatunku nietope-

rza 1308 Barbastella barbastellus na podstawie wyników z 

badań prowadzonych w ramach wykonywania Planu Za-

dań Ochronnych i informacji z lat wcześniejszych oraz 

uzupełniono dane o populacji przelotnej. 
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4.  
Brak wpisu Pkt. 3.2. 1324 Myotis myotis, typ 

populacji c, ocena populacji D 

Podczas badań terenowych specjaliści chiropterolodzy 

stwierdzili bytowanie w Obszarze gatunku nietoperza 

niewykazywanego wcześniej w SDF, wymienionego 

załączniku II do Dyrektywy 92/43/EWG, tj. 1324 nocka 

dużego Myotis myotis.. Jest to gatunek synantropijny, który 

wykorzystuje Obszar przede wszystkim jako żerowisko. 

Duża kolonia rozrodcza nocków dużych licząca ok. 80 os. 

znajduje się w kościele w Henrykowie. Obszar 

Muszkowickiego Lasu Bukowego stanowi 

najprawdopodobniej żerowisko osobników z tego 

schronienia. Gatunek rzadko stwierdzany (nielicznie 

rejestrowane przelatujące osobniki, odłowiono jednego 

samca). Nie uznany za przedmiot ochrony (ocena D). 

5.  
Pkt.3.2.c 1308 Myotis 

bechsteini: populacja osiadła 

10-100 

Pkt 3.2. 1308 Myotis bechsteini 

wielkość populacji r – min 11, max 50, 

c – min 11, max 50 i 

Zweryfikowano dane o populacji osiadłej gatunku nietope-

rza 1324 Myotis bechsteinii na podstawie wyników z ba-

dań prowadzonych w ramach wykonywania Planu Zadań 

Ochronnych i informacji z lat wcześniejszych oraz uzupeł-

niono dane o populacji przelotnej. 

6.  
Pkt 3.2.f. 1059 Hypodryas 

maturna: Populacja B, Stan 

zachowania A, Izolacja C, 

Ogólnie B 

—(brak wpisu) Występowanie i istotność zasobów gatunku 1052 (nowy 

kod 6169 Przeplatka maturna Hypodryas maturna w ob-

szarze zostało zrewidowane w toku prac nad planem. We-

dług obowiązującego SDF populacja gatunku wynosi 700-

1300 osobników, jednak specjaliści entomolodzy nie po-

twierdzają występowania osobników tego gatunku w 

Muszkowickim Lesie. Wobec powyższego proponowane 

jest usunięcie gatunku z listy przedmiotów ochrony Obsza-

ru (pierwotny błąd naukowy).  

7.  
Pkt 3.3 Inne ważne gatunki 

zwierząt i roślin 

Pkt 3.3 Pozostałe ważne gatunki roślin i 

zwierząt (zmiana listy) 

Zweryfikowano listę ważnych gatunków roślin i zwierząt, 

które są charakterystyczne dla obszaru lub cenne z uwagi 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Muszkowicki Las Bukowy PLH 020068 

 

112 

 

na rzadkość występowania w skali regionu lub kraju. 

8.  
Pkt. 6.1.Wpływy i działalność 

na terenie obszaru: Kod: 160, 

164, 166, 409, 500, 622, 949, 

wokół obszaru: kod 120, 163, 

164, 166 

Pkt. 4.3. Oddziaływania negatywne: 

Kod: F03.01, I02, J02.07.02, J03.01, o 

mniejszym znaczeniu: I01, E03, 

G01.02, B02.02, H05.01, A08, F04, 

C03.03 

Oddziaływania na przedmioty ochrony w obszarze zostały 

zweryfikowane w trakcie badań terenowych 

9.  1.5. Data aktualizacji: zmieniono na 01.2014 

1.6. Instytucja lub osoba opracowująca formularz: zmieniono na 

Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  

2.5 Region administracyjny: zmieniono na PL51 dolnośląskie  

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru: aktualizacja danych w tabeli 

pokrycia terenu i wstawienie nowego opisu – dodatkowa 

charakterystyka obszaru 

4.2.Wartość przyrodnicza i znaczenie: aktualizacja opisu przedmiotów 

ochrony obszaru i innych gatunków roślin i zwierząt 

5. Status ochrony obszaru: dodano formy ochrony 

Zaktualizowano formę wcześniejszego SDF na najnowszą 

zgodną w obowiązującymi wytycznymi GDOŚ. 

Uzupełniono odpowiednie pozycje zgodnie 

 

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Proponowane jest rozszerzenie 

obszaru o oddziały leśne w 

całości: 283,284, 293, 294, 295, 

300 oraz 296 b,c,f, 269 m, 281 

a,c, 282 g  

Oddziały te reprezentowane są przez dobrze zachowane siedlisko łęgu 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe oraz 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio 

Carpinetum). Płaty stwierdzone poza obszarem są integralną częścią siedliska grądowego oraz łęgowego. 

Włączenie postulowanych płatów siedlisk w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy integralności 

Obszaru.  

Stan zachowania siedliska łęgu oceniono jako doskonały tak samo jak w granicach obszaru. Naturalna, 

często meandrująca linia brzegowa oraz wysokie skarpy okalające siedlisko w dolinie potoku Zamecznego 

i jego dopływów, w sposób znaczący utrudniają gospodarkę leśną, w związku z czym drzewostan 
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charakteryzuje się dużym stopniem naturalności. Dolina cieku jest miejscem występowania wielu rzadkich 

i chronionych gatunków roślin w tym śnieżyczka przebiśnieg, śnieżyca wiosenna czy wawrzynek 

wilczełyko. 

Płaty siedliska grądu charakteryzuje się niezadawalającym stanem zachowania. Głównym powodem jest 

znaczący udział świerka i modrzewia w drzewostanie. Jednak runo charakteryzuje się bogatym składem 

florystycznym, z gatunkami chronionymi przytulią wonną, kopytnikiem pospolitym, przylaszczką 

pospolitą czy konwalią majową. 

Obszary te stanowią również siedlisko nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony Obszaru. 

Proponowane jest wyłączenie z 

obszaru wydzieleń leśnych 299b 

299c, 299a 

Wydzielenia proponowane do wyłączenia z granic obszaru Natura 2000 stanowią obecnie plantację 

modrzewia Larix w związku z tym nie mają one cech siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wymienionych 

w Załączniku II Dyrektywy siedliskowej. Ponadto plantacje te stanowią bazę nasienną modrzewia dla 

Dolnego Śląska w ciągu najbliższych 10 lat nie będzie możliwa przebudowa drzewostanu w kierunku 

grądu.  

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

1 
- 

- - 

 
Moduł B 

  

1 zmiana zapisu zagrożenia J03.01 (dla siedlisk 

9110 kwaśne buczyny oraz 9170 grąd) 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we 

Wrocławiu/Nadleśnictwo 

Henryków 

Uwaga nie została uwzględniona. Skorygowano jednak 

zapis zagrożenia dopisując przy siedlisku 9110, że 

dotyczy to całego płata, a przy siedlisku 9170, że „w 

większości płatów poza rezerwatem przyrody”. W ocenie 

ekspertów wskaźnik martwego drewna oceniany według 

parametrów Państwowego Monitoringu Środowiska, 

zwanego dalej „PMŚ”, nie jest osiągnięty w większości 

płatów leśnych siedlisk przyrodniczych 
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2 usunięcie zagrożenia „B02.02 Wycinka lasu” 

odnośnie siedliska 9110 

Usunięto zagrożenie „B02.02 Wycinka lasu” dla siedliska 

9110, bowiem w drzewostanach bukowych stosowana 

może być tylko rębnia częściowa (więc nie może ona 

stanowić zagrożenia). Dopisano także, że „wprowadzanie 

do drzewostanu gatunków obcych ekologicznie i 

geograficznie” dotyczy tylko ewentualnego sztucznego 

wprowadzania. 

3 przeniesienie zagrożeń B02.01 i B02.02 

dotyczących odnawiania lasu po wycince do 

zagrożeń potencjalnych 

nie uwzględniono uwagi, aby zagrożenia B02.01 i B02.02 

dotyczące odnawiania lasu po wycince przenieść do 

zagrożeń potencjalnych, jednak zmieniono nazwę i kod 

zagrożenia na „J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska” i dopisano, że sztuczne 

wprowadzanie gatunków drzew obcych ekologicznie oraz 

obcych geograficznie miało miejsce „w przeszłości”. 

4 zmiana kategorii zagrożenia dla siedliska łęgów 

*91E0 

uwzględniono uwagę, uznając, że faktycznie brak jest 

podstaw do stwierdzenia obecnie braku ochrony tego 

siedliska na gruntach LP 

5 zmiany kategorii zagrożeń (z istniejących na 

potencjalne) dla 1308 mopka i 1323 nocka 

Bechsteina 

nie uwzględniono większości uwag. W opinii ekspertów 

chiropterologów w obszarze występuje niewielka 

populacja mopka, tworząca co najwyżej jedną kolonie 

rozrodczą, tak więc ścięcie nawet jednego drzewa może 

zniszczyć całą lokalną populację tych nietoperzy. Ponadto 

w trakcie monitoringu siedlisk w oparciu o metodykę 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego 

dalej „GIOŚ”, dla obu gatunków nietoperzy - zgodnego z 

PMŚ - wykazano jednoznacznie, że w obszarze jest 

niewystarczająca liczba martwych i zamierających drzew, 

pomimo objęcia monitoringiem również obszaru 

rezerwatu, który pokrywa tylko 8% obszaru Natura 2000. 

6 usunięcie zagrożenia potencjalnego „B04 

Stosowanie biocydów, hormonów i substancji 

chemicznych (leśnictwo)” dla nietoperzy, 

wniosek uwzględniono, biorąc pod uwagę przestrzeganie 

przez LP rygorystycznych przepisów ustawowych oraz 

systemów certyfikacji FSC oraz PEFC (w Nadleśnictwie 

Henryków używane są jedynie pułapki feromonowi o 

wybiórczym działaniu na określone gatunki owadów).  
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7 przeniesienia zagrożenia istniejącego do 

potencjalnych w odniesieniu do *1084 pachnicy 

dębowej 

Uwagę uwzgledniono 

8 przeniesienie zagrożenia „A08 

Nawożenie/nawozy sztuczne” siedliska leśne 

(9170 i *91E0). do zagrożeń istniejących 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Nie przeniesiono – pomimo sugestii GDOŚ – zagrożenia 

„A08 Nawożenie/nawozy sztuczne” do zagrożeń 

istniejących, ponieważ brak jest jednoznacznych 

dowodów, że już obecnie takie zagrożenie oddziałuje 

niekorzystnie na siedliska leśne (9170 i *91E0). 

 
Moduł C 

  

1 Modyfikacje zapisów dot. prowadzenia 

gospodarki leśnej w siedliskach leśnych i wokół 

źródlisk wapiennych 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we 

Wrocławiu 

Zmodyfikowano działanie ochronne dla siedliska *7220 

Źródliska wapienne dodając zapis wyjątku od zaniechania 

gospodarki leśnej w przypadku wystąpienia sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz 

trwałości drzewostanu. Zmodyfikowano również zapis 

działania dla siedliska 9110 kwaśne buczyny w stosunku 

do wyszczególnienia rodzaju rębni. Częściowo zmieniono 

też zapis działania ochronnego dla siedliska grądowego 

9170 – zgodnie z sugestią wskazano rodzaj rębni oraz 

zawarto informację, że w okresie obowiązywania planu 

nie będzie możliwe osiągnięcie wskazanego maksymalnie 

20% udziału gatunków obcych w drzewostanie. 

Pozostawiono jednak wskazania gatunków drzew, które w 

opinii eksperta winny być stopniowo eliminowane. 

Dopisano do treści działania dotyczącego pozostawiania 

drzew dziuplastych do całkowitego rozpadu zapis „oraz 

trwałości drzewostanu”. 

2 dopisanie podmiotu odpowiadającego za 

wykonanie działań 

dopisano „organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 

2000” jako podmiot współodpowiedzialny za wykonanie 

działań polegających na naprawie stanu nawierzchni 

ścieżek oraz zamontowania szlabanu (działanie to wbrew 

wskazaniu RDPL będzie realizowane poza rezerwatem 

przyrody). 
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3 usunięcia działania ochronnego dla siedliska 

łęgowego *91E0 

nie uwzględniono wniosku RDLP, dotyczącego usunięcia 

działania ochronnego dla siedliska łęgowego *91E0, 

jednak zapis tego działania został zmodyfikowany 

poprzez wskazanie „ograniczenia wykonywania działań 

gospodarczych” do koniecznych zabiegów sanitarnych, 

usuwania drzew obcych i zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i ich mienia. 

4 wykreślenie działania polegającego na 

ograniczeniu cięć rębnych w okresie rozrodu 

nietoperzy o kodach 1303 i 1323 

Uwaga RDLP dotycząca wykreślenia działania 

polegającego na ograniczeniu cięć rębnych w okresie 

rozrodu nietoperzy o kodach 1303 i 1323 nie została 

uwzględniona. Skorygowano jednak zapis działania, m.in. 

doprecyzowując termin (1 czerwca -15 lipca) oraz 

informację, jakie drzewa nie powinny być wycinane: 

liściaste drzewa z dziuplami (w których mogą być mopki, 

nocki Bechsteina i sporadycznie nocki duże) i z mocno 

odstającą korą (pod którą mogą przebywać mopki). W 

opinii ekspertów prowadzenie wycinki drzew w okresie 

rozrodczym stanowi duże zagrożenie dla lokalnej 

populacji nietoperzy. 

5 modyfikacje zapisów dot. prowadzenia gospodarki 

leśnej w siedliskach nietoperzy i pachnicy 

Wniosek o modyfikację działania ochronnego 

dotyczącego prowadzenia gospodarki leśnej bez 

odsłaniania dużych fragmentów terenu i pozostawiania 

drzew dziuplastych uwzględniono tylko częściowo, 

bowiem w ocenie ekspertów w trakcie badań terenowych 

wykazano, iż obecna gospodarka nie sprzyja zachowaniu 

obu gatunków, więc propozycja działania ochronnego w 

postaci dalszej jej kontynuacji może nie zapewnić 

trwałości tych przedmiotów ochrony. Do zapisu działania 

dodano wyjątki uwzględniające: „sytuacje zagrożenia 

życia i mienia ludzi, zablokowania dróg leśnych i 

wyznaczenia szlaków turystycznych oraz trwałości 

drzewostanu”. Takie wyjątki dodano również zgodnie z 

sugestią RDLP w treści analogicznego działania dla *1084 

pachnicy dębowej. 
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6 weryfikacja lokalizacji siedlisk zweryfikowano ponownie lokalizacje siedlisk i 

stwierdzono, że wymienione wydzielenia 298j i 298h to 

pomyłka pisarska – winny to być wydzielenia 289j i 289h. 

Wykreślono również wydzielenia 296a i 296d, które nie 

znajdują się w obecnych granicach obszaru (a są 

proponowane do włączenia). Obecne zmodyfikowane 

działania w stosunku do siedliska *91E0 umożliwiają 

stopniowe dostosowanie drzewostanu do cech tego 

siedliska we wskazanych przez RDLP wydzieleniach 289i 

i 292i obecnie porośniętych przez drzewostan świerkowy. 

7 wyjaśnienie czy działanie „zaniechanie 

gospodarki leśnej w miejscach występowania 

stanowisk siedliska *7220 Źródliska wapienne” 

dotyczy tylko rezerwatu przyrody 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

zaniechanie gospodarki leśnej w miejscach występowania 

stanowisk siedliska *7220 Źródliska wapienne” obejmuje 

również dwa nowo stwierdzone stanowiska tego siedliska 

w Obszarze zidentyfikowane poza granicami rezerwatu w 

obrębie Obszaru. 

8 modyfikacja zapisu dotyczący rodzaju rębni i 

czasu odnowienia drzewostanu w działaniu 

dotyczącym siedliska 9110 Kwaśne buczyny. 

Doprecyzowano zapis zgodnie ze wskazaniem 

9 modyfikacja zapisu działania ochronnego dla 

siedliska łęgowego *91E0 

Zmodyfikowano również zapis działania ochronnego dla 

siedliska łęgowego *91E0 na następujący: „ograniczenie 

wykonywania działań gospodarczych w obrębie płatów 

siedliska do koniecznych zabiegów sanitarnych, 

stopniowej przebudowy (…) lub konieczności usuwania 

drzew zagrażających bezpieczeństwu” uwzględniając 

wskazanie GDOŚ, aby uwzględnić opinię RDLP w 

stosunku do zaproponowanych działań dla tego siedliska. 

10 zmiany terminów monitoringu Uwaga dotycząca terminów monitoringu nie została 

uwzględniona, bowiem wprawdzie do zaplanowanego w 

trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych 

monitoringu stanu ochrony siedlisk i gatunków zwierząt 

wykorzystana zostanie metodyka PMŚ, jednakże terminy 

zostały dostosowane do uwarunkowań przyrodniczych i 

możliwości finansowych organu sprawującego nadzór nad 

obszarem Natura 2000. Częstotliwość monitoringu jest 
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wystarczająca dla określenia stanu ochrony przedmiotów 

ochrony w ramach planu zadań ochronnych i pozwoli na 

zaobserwowanie ewentualnych zmian zachodzących w 

siedliskach *7220, 9110, 9170 i *91E0. 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 

 

1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym będące wynikiem prac nad Planem Zadań 

Ochrony dla obszaru Natura 2000, wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji 

przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie z aktualnymi wersjami „Standardu Danych GIS w ochronie przyrody” autorstwa Macieja Łochyńskiego i Marcina 

Guzika oraz podręcznika do obsługi platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK) pn. „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna Plany 

Zadań Ochronnych Natura 2000 jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” autor-

stwa Jarosława Sadowskiego i Rafała Michalaka – aktualne wersje ww. opracowań dostępne są na stronie internetowej GDOŚ 

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180) 

c. Format pliku, w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane, to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo 

formaty danych, na których pracuje dana RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/.  

Do metadanych należą informacje m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.  

4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geode-

zyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 

b. Kolor (RGB 24bit) 

c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF 

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 

a. Format co najmniej A3 

b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 

c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa między innymi w punkcie 2.5., należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 
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Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf). 
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