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Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru 

Ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 

 

1 Etap wstępny pracy nad Planem 
1.1 Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

Kod obszaru PLH020071 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Przekazany przez Zamawiającego (plik PDF - SDF załączony do dokumentacji Planu)  

Położenie Obszar leży w granicach województwa dolnośląskiego, na terenie powiatów: wałbrzyskiego (gmina Walim, 

Jedlina-Zdrój, Głuszyca), dzierżoniowskiego (gmina Pieszyce, Bielawa, Dzierżoniów), ząbkowickiego 

(gmina Stoszowice), świdnickiego (gmina Świdnica) i kłodzkiego (gmina Kłodzko, Gmina Miejska Nowa 

Ruda, Gmina Wiejska Nowa Ruda) 

Powierzchnia obszaru (w ha) 21 324,9 ha 

Status prawny Data zatwierdzenia jako OZW przez Komisję Europejską 12.12.2008 r 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
15 - 03 -2012  

Termin zatwierdzenia Planu 23.09.2014 

Koordynator Planu Joanna Łaydanowicz, joanna.laydanowicz@ansee.pl 508368435 

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

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

tel. +48 71 340 68 07 

 

 

 

mailto:joanna.laydanowicz@ansee.pl
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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1.2 Ustalenie terenu 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 ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. 1 Park Krajobrazowy Gór Sowich Plan Ochrony Parku 

Krajobrazowego Gór Sowich, 

Warszawa, Wrocław 2012 r. 

Plan ochrony Parku 

Krajobrazowego Gór Sowich 

obowiązuje przez 20 lat od 

momentu jego zatwierdzenia, przy 

czym możliwa jest jego rewizja, 

jeśli przemawiać będą za tym 

potrzeby ochrony przyrody.  

Nie zachodzą przesłanki 

określone w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody, 

które uzasadniałyby 

nieobejmowanie całości 

obszaru projektem Planu, a 

mianowicie: 

1) dla którego ustanowiono 

plan ochrony, o którym mowa 

w art. 29; 

2) pokrywającego się w całości 

lub w części z obszarem parku 

narodowego, rezerwatu 

przyrody lub parku 

krajobrazowego, dla których 

ustanowiono plan ochrony 

uwzględniający zakres, o 

którym mowa w ust. 10; 

3) pokrywającego się w całości 

lub w części z obszarem parku 

narodowego lub rezerwatu 

przyrody, dla których 

8042,23 

2. 2 Nadleśnictwo Bardo Śląskie Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Bardo Śląskie 

sporządzony na lata 2009 - 2018 

1671,57 

3. 3 Nadleśnictwo Jugów Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Jugów na okres od 1 

stycznia 2011 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

4267,59 

4. 4 Nadleśnictwo Świdnica Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Świdnica na okres 

od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

7211,57 

5. 5 Nadleśnictwo Wałbrzych Plan Urządzenia Lasu dla 2619,63 
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Nadleśnictwa Wałbrzych na okres 

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 

2018 r.  

ustanowiono zadania ochronne 

uwzględniające zakres, o 

którym mowa w ust. 10; 

3a) pokrywającego się w 

całości lub w części z 

obszarem będącym w 

zarządzie nadleśnictwa, dla 

którego ustanowiony plan 

urządzenia lasu uwzględnia 

zakres, o którym mowa w ust. 

10;  

4) znajdującego się w 

obszarach morskich. 

 

6. 6 Rezerwat przyrody Bukowa Kalenica 

w Górach Sowich 

Brak Planu Ochrony  28,78 

7. 7 Rezerwat przyrody Góra Choina Brak Planu Ochrony 19,13 

 

Teren objęty PZO: Cały obszar Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich o powierzchni 21 324,9 [ha] 

 

 

 

 

 

1.3 Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar 

sieci Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lat a jego podstawę prawną stanowi zarządzenie właściwego miejscowo 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Sporządzany jest dla całości obszaru Natura 2000, z wyłączeniem tylko obszarów morskich i 

obszarów, na których ochrona została odpowiednio zaplanowana w innym trybie. PZO opracowywany jest na podstawie istniejącej wiedzy 

uzupełnionej o podstawowe prace terenowe w standardzie obserwacji monitoringowej – w celu zestandaryzowanego opisania stanu ochrony 

poszczególnych przedmiotów ochrony, ewentualnie weryfikacji lub rozpoznania uwarunkowań realizacji planowanych działań. Obejmuje on 

m.in. ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Dokument ten zakłada 

także weryfikację granicy obszaru - dokonanie uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000 na podstawie 

wyników przeprowadzonych badań terenowych oraz po rozpatrzeniu propozycji korekty granic, zgłoszonej przez strony zainteresowane. 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji samorządowej i terenowe organy 

administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie obszaru Natura 2000, a także 

przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na terenie obszaru Natura 2000. W planie zadań ochronnych mogą zostać 

sformułowane wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych. 

W toku prac nad Planem Zadań Ochronnych zaplanowane zostały spotkania informacyjne z jednostkami samorządowymi, które są 

właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Zostały także 

zorganizowane warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy, tworzonego przez przedstawicieli kluczowych Stron Zainteresowanych (tj. 

zainteresowanych osób i podmiotów, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń 

projektu Planu). Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas 

cyklu spotkań dyskusyjnych (warsztatów) zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (Platforma Informacyjno-Komunikacyjna - PIK) zamieszczane będą 

informacje o spotkaniach w ramach prac nad projektem Planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac z poszczególnych etapów 

tworzenia projektu PZO. Niezależnie od PIK, informacje o przebiegu prac nad Planem umieszczane są na stronie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakładce ‘Natura 2000’.  

W trakcie prac nad Planem zorganizowano spotkanie informacyjne dla zainteresowanych stron (Gminy, Nadleśnictwa) oraz dwa spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy. Podczas tych spotkań zaangażowano podmioty zainteresowane obszarem w prace nad projektem Planu Zadań 

Ochronnych. 

Obszar Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 o powierzchni 21 324,9 ha administracyjnie leży w granicach województwa 
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dolnośląskiego, na terenie powiatów: wałbrzyskiego (gmina Walim, Jedlina Zdrój, Głuszyca), dzierżoniowskiego (gmina Pieszyce, Bielawa, 

Dzierżoniów), ząbkowickiego (gmina Stoszowice), świdnickiego (gmina Świdnica) i kłodzkiego (gmina Kłodzko, gmina wiejska Nowa 

Ruda, gmina miejska Nowa Ruda). Ostoja położona jest w granicach Nadleśnictw Jugów, Wałbrzych, Świdnica, Bardo Śląskie.  

Obszar obejmuje większość pasma Gór Sowich. W obszarze zlokalizowane są cenne obiekty - miejsca zimowania gatunków nietoperzy, 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 – mopka, nocka dużego , nocka Bechsteina. Do najistotniejszych z punktu widzenia 

ochrony oraz pod względem liczebności nietoperzy są: Góra Wapienna, Sztolnia w Podlesiu, Kompleks Osówka, Kompleks Rzeczka, 

Sztolnia w Gontowej. Oprócz w/w gatunków, na terenie Ostoi Nietoperzy Gór Sowich stwierdzono występowanie nocka orzęsionego. 

Kolonia nocka dużego, licząca ok. 700-800 osobników, znajduje się w budynku mieszkalnym w Rościszowie (obecnie poza granicą Ostoi). 

Brak jest danych na temat występowania populacji rozrodczej mopka, natomiast przeprowadzone badania wykazały jego obecność okresie 

rozrodu. Z uwagi na specyfikę gatunku, potwierdzenie istnienia rozrodczej populacji bez zlokalizowania koloni jest niemożlwie. 

Populacja rozrodcza nocka Bechsteina jest nieznana i jej poznanie wymaga dalszych badań, zaś populacja zimująca oceniana jest na 5-10 

osobników.  

Z gatunków zwierząt, oprócz nietoperzy, na terenie ostoi zlokalizowano cenne stanowiska motyli – modraszka telejusa oraz modraszka 

nausitousa . Gatunki te zostały ujęte na liście przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. Spośród motyli w 

obszarze występuje także czerwończyk nieparek, którego występowanie w Ostoi Nietoperzy Gór Sowich na obecnym etapie rozpoznania 

uznane zostało za nieznaczące. 

Obszar obejmuje łącznie 13 typów siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony: nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników, ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, górskie łąki 

konietlicowe użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, ściany skalne i urwiska krzemianowe, kwaśne i żyzne 

buczyny, grąd środkowoeuropejski, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 

olsy źródliskowe, górskie bory świerkowe, kwaśne dąbrowy. Do najcenniejszych należą m. in. kompleks łąk Glinno-Zagórze, wyspowe 

stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie oraz kompleks torfowisk górskich pod Wielką Sową. Bardzo istotna jest obecnośc 

zajmujących w obszarze największą powierzchnię kwaśnych buczyn, które mogą stanowić obszar żerowiskowy dla kolonii rozrodczej nocka 

dużego w Rościszowie. Na liście przedmiotów ochrony występuje także zanokcica serpentynowa , mająca w obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich jedno z 11 stanowisk w Polsce. W Ostoi Nietoperzy Gór Sowich występują ponadto siedliska, które na opisywanym 

obszarze występują w formie nieistotnej dla ich ochrony: murawy kserotermiczne, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, murawy naskalne z kostrzewą bladą na podłożach bezwapiennych. 
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1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem1 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

S1 3260 

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników  

(Ranunculion 

fluitantis)  

- 0,00%    B B C B 

Nie ma danych 

literaturowych na 

temat siedliska 3260 

w tej ostoi, badania 

terenowe również 

nie potwierdziły 

występowania tu 

rzek 

włosienicznikowych

. Natomiast na tak 

dużym obszarze z 

rzekami o 

charakterze 

podgórskim istnieje 

prawdopodobieństw

o występowania tu 

tego typu siedliska. 

Ze względy na 

niewystarczający 

poziom wiedzy na 

temat siedliska w 

Ostoi nie zmieniono 

ocen w stosunku do 

obowiązującego 

SDF. Konieczne jest 

uzupełnienie wiedzy 

na temat tego 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

siedliska. Jednak ze 

względu na brak 

danych o 

rozmieszczeniu tego 

siedliska w obszarze 

nie ma możliwości 

wskazania jego 

lokalizacji na mapie. 

Dlatego proponuje 

się zamieszczenie 

konieczności 

uzupełnienia wiedzy 

na temat tego 

siedliska w Ostoi 

jedynie w projekcie 

Zarządzenia 

Regionalnego 

Dyrektora Ochrony 

Środowiska.  

S2 6190 

Murawy naskalne 

z kostrzewą bladą 

na podłożach 

bezwapiennych 

(Asplenio 

septentriona

lis-

Festucion 

pallentis) 

    D -   

Na terenie Ostoi 

występuje jeden 

niewielki i skrajnie 

ubogi płat siedliska 

znany z gnejsowej 

skały Czepiec, 

wypreparowanej w 

przełomowej dolinie 

Bystrzycy, między 

Olszyńcem a 

Zagórzem Śląskim. 

Występuje tu płat 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

kostrzewy bladej o 

powierzchni około 2 

m2, a towarzyszą 

mu ciepłolubne 

gatunki mszaków. Z 

uwagi na fakt 

występowania 

siedliska na skrajnie 

małej powierzchni i 

słabego stopnia jego 

wykształcenia – 

należy pozostawić 

siedlisko w SDF z 

kategorią D. 

S3 6210 
Murawy 

kserotermiczne  

(Festuco-

Brometea) 
-    D - - - 

W ostoi występuje 

jeden 

prawdopodobnie 

nieużytkowany płat 

siedliska, podawany 

jedynie w 

inwentaryzacji 

gminy Nowa Ruda, 

ze względu na 

lokalizację (były 

kamieniołom, 

obecnie komercyjnie 

użytkowany) i 

wymagania 

siedliskowe murawy 

(konieczny wypas) 

nie ma możliwości 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

skutecznej ochrony. 

Ponadto 

powierzchnia płatu 

jest znikoma w 

stosunku do całego 

obszaru Natura 2000 

Ostoja Nietoperzy 

Gór Sowich. Z 

powyższych 

względów 

zaproponowano 

zmianę kategorii na 

D. 

pS4 6410 
Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe  
(Molinion) -    D - - - 

Pojedyncze płaty 

występują na terenie 

Ostoi jednak ich 

powierzchnia jest 

nieznacząca i o 

niewielkiej wartości 

ochronnej 

pS5 6430 

Ziołorośla górskie 

i ziołorośla 

nadrzeczne  

(Adenostylio

n alliariae)i 

(Convolvulet

alia sepium) 

0,01%    B B C C 

Siedlisko nie było 

dotychczas ujęte na 

liście przedmiotów 

ochrony w obszarze. 

W wyniku 

przeprowadzonych 

badań wykazano, że 

płaty 

obserwowanych 

ziołorośli były 

wykształcono 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

typowo. W 

niektórych płatach 

wskaźnik naturalny 

kompleks siedlisk 

był nisko oceniony, 

ponieważ w 

miejscach tych nie 

występowały łęgi, 

przez co stopień 

reprezentatywności i 

stan zachowania 

siedliska oceniono 

na B. Siedlisko 

przyrodnicze w 

podtypie 6430-2 

występuje pospolicie 

w pasmach górskich 

i pogórzy, dlatego 

pod względem 

powierzchni na 

terenie Ostoi 

zakwalifikowane je 

do przedziału 2% ≥ 

p ≥ 0% i nadano 

kategorię C. Ich 

powierzchnia w 

obszarze jest 

prawdopodobnie 

większa niż 

wskazują na to 

wyniki 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

przeprowadzonych 

badań. Przy nadaniu 

oceny ogólnej C 

uwzględniono, iż 

ziołorośla na terenie 

Ostoi 

reprezentowane są 

licznie, ale głównie 

wzdłuż niewielkich 

cieków, często 

blisko zabudowań. 

Pomimo sąsiedztwa 

zabudowy i 

ingerencji człowieka 

oceniono, że 

perspektywy 

zachowania siedliska 

w obszarze są dobre 

(płaty ziołorośli 

utrzymują się), 

natomiast ich stan 

zachowania nie jest 

doskonały. 

S6 6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

(Arrhenathe

rion 

elatioris) 

3,28 %    A A C A 

Łąki świeże z 

nieleśnych siedlisk 

przyrodniczych 

zajmują na terenie 

Ostoi Nietoperzy 

Gór Sowich 

największą 

powierzchnię i są tu 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

bardzo dobrze 

zachowanym typem 

łąk. Oceny zostają 

bez zmian. Badania 

terenowe 

potwierdziły 

słuszność nadanych 

wcześniej ocen. 

pS7 6520 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie  

(Polygono-

Trisetion) 
0,11 %     C B C C 

Siedlisko nie było 

dotychczas ujęte na 

liście przedmiotów 

ochrony w obszarze. 

Biorąc pod uwagę 

zajmowaną 

powierzchnię i 

rzadkość 

występowania w 

kraju łąki 6520 

zostały ujęte na 

liście przedmiotów 

ochrony. Siedlisko 

przyrodnicze 6520 

występuje w Polsce 

w Karpatach i 

Sudetach (regionie 

kontynentalnym i 

alpejskim). W Ostoi 

zajmuje stosunkowo 

małą powierzchnię 

w porównaniu z 

innymi pasmami 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

górskimi, przez co w 

zakresie powierzchni 

zakwalifikowano je 

do kategorii C. 

Prawdopodobnie 

powierzchnia tych 

łąk jest 

niedoszacowana i 

wymaga 

uzupełnienia badań. 

Obserwowane w 

terenie płaty łąk 

6520 nie były 

wykształcone 

typowo, 

występowały w 

mozaice z łąkami 

świeżymi, 

charakteryzowały się 

uproszczonym 

składem 

gatunkowym dlatego 

nadano ocenę C dla 

stopnia 

reprezentatywności. 

Użytkowane są 

kośnie lub kośnie- 

pastwiskowo, są 

dobrze zachowane 

stąd ocena B dla 

stanu zachowania. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

Nadano ocenę 

ogólną C ze względu 

na słaby stopień 

wykształcenia 

(zubożały skład 

gatunkowy, 

występowanie w 

mozaice z innymi 

typami łąk), ale 

biorąc pod uwagę 

prawidłowy 

ekstensywny sposób 

gospodarowania 

oceniono, że 

perspektywy 

zachowania siedliska 

w obszarze są dobre. 

pS8 7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

- 0,05%    B B C C 

 Siedlisko 

dotychczas nie było 

przedmiotem 

ochrony w Ostoi. W 

obszarze Natura 

2000 znajduje się 

dobrze zachowany 

kompleks 

torfowiskowy na 

zboczach i szczycie 

Wielkiej Sowy, 

dlatego wymaga 

włączenia jako 

przedmiot ochrony 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

w obszarze. Stopień 

reprezentatywności 

oceniono na B, 

ponieważ część 

płatów nie zawierała 

wszystkich 

gatunków 

charakterystycznych. 

W części płatów 

obserwowano 

miejscami 

przesuszenie oraz 

zarastanie 

świerkiem, brzozą i 

bukiem, dlatego 

nadano ocenę B dla 

stanu zachowania. 

Siedlisko 

przyrodnicze 

występuje w 

rozproszeniu w 

całym kraju, w 

regionie 

kontynentalnym i 

alpejskim, a 

zajmowana 

powierzchnia w 

Ostoi (2% ≥ p ≥ 0%) 

kwalifikuje je do 

kategorii C. Nadano 

ocenę ogólną C 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

(znaczącą) ze 

względu na 

niedawno rozpoczęte 

przez Klub 

Przyrodników i 

Nadleśnictwa 

działania mające na 

celu odtworzenie 

warunków 

siedliskowych dla 

torfowisk. 

Postulowane 

utworzenie 

rezerwatu i 

kontynuacja 

podjętych działań 

ochronnych może 

spowodować, iż w 

przyszłości ten typ 

siedliska 

przyrodniczego 

uzyska wyższą 

ocenę ogólną. 

pS9 7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

-     D - - - 

W Ostoi występują 

pojedyncze płaty 

torfowisk 

zasadowych w 

formie nieistotnej 

dla ich ochrony. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

S10 8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

- 0,04 %     A B B A 

Zarówno w kraju, 

jak i w Ostoi 

Nietoperzy Gór 

Sowich odsłonięcia 

skalne ze 

zbiorowiskami 

mszysto-

paprociowymi z 

podtypów 8220-2 i 

822-3 występują 

powszechnie i 

licznie. Natomiast w 

Ostoi, oprócz w/w 

podtypów, 

występuje bardzo 

rzadki podtyp tego 

siedliska – 8220-1 

(wychodnie skał 

serpentynitowych) 

ze ściśle z nim 

związanymi 

rzadkimi gatunkami 

paproci – zanokcicą 

serpentynową 

(mającą w Polsce 

jedynie 11 

stanowisk) oraz 

zanokcicą klinowatą. 

Na tej podstawie 

zakwalifikowano 

powierzchnię 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

siedliska do 

kategorii B (15% ≥ 

2%). Stan 

zachowania siedliska 

w Ostoi jest dobry 

(kategoria B) – na 

większości 

stanowisk siedlisko 

uzyskało ocenę FV. 

W nielicznych 

płatach obniżona 

ocena wskaźnika 

‘Struktura i funkcje’ 

wynikała z 

obserwowanego 

gromadzenia się 

materii organicznej i 

zarastania trawami, 

siewkami drzew w 

wyniku naturalnej 

sukcesji. W jednym 

z płatów siedliska 

objętym 

monitoringiem 

GIOŚ w ramach 

PMŚ, oceny 

wskazywały na 

obniżenie oceny ze 

względu na 

pogorszenie stanu 

siedliska w wyniku 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

ruchu 

wspinaczkowego. 

Reprezentatywność 

siedliska w Ostoi 

jest doskonała 

(ocena A) – 

siedlisko 

reprezentowane w 

obszarze przez 

wszystkie trzy 

podtypy. Nadano 

ocenę ogólną A 

(doskonała) ze 

względu na liczne 

występowanie 

siedliska w obszarze 

, obecność 

wszystkich trzech 

podtypów (w tym 

bardzo rzadkiego 

podtypu 8220-1 z 

zanokcicą 

serpentynową), 

dobry stan oraz 

perspektywy 

zachowania (na 

większości 

stanowisk nie 

zidentyfikowano 

zagrożeń 

istniejących 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

mogących w istotny 

sposób pogorszyć 

stan siedliska w 

Ostoi). Zgodnie z 

nową instrukcją 

wypełniania SDF 

zamieszczane są 

powierzchnie typów 

siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

S11 9110 Kwaśne buczyny  
(Luzulo-

Fagenion) 
12,19 %     A B C A 

W granicach Ostoi 

Nietoperzy Gór 

Sowich kwaśne 

buczyny są 

zdecydowanie 

dominującym typem 

siedliska 

przyrodniczego.  

Oceny zostają bez 

zmian. Badania 

terenowe 

potwierdziły 

słuszność nadanych 

wcześniej ocen, przy 

czym ze względu na 

zajmowana 

powierzchnię i 

reprezentatywność 

nadano ocenę ogólną 

A. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

pS12 9130 Żyzne buczyny  

(Dentario 

glandulosae

-Fagenion,  

Galio 

odorati-

Fagenion) 

4,95 %     A B C B 

 Siedlisko nie było 

dotychczas 

przedmiotem 

ochrony w Ostoi. Ze 

względu na 

zajmowaną 

powierzchnię oraz 

reprezentatywność 

ujęte zostało na 

liście przedmiotów 

ochrony. Siedlisko 

przyrodnicze 

występuje 

powszechnie w 

zachodniej i 

południowej części 

kraju, w regionie 

kontynentalnym i 

alpejskim, liczniej 

reprezentowane jest 

jednak w Karpatach 

niż Sudetach. Biorąc 

to pod uwagę 

powierzchnię 

siedliska w obszarze 

zakwalifikowano do 

kategorii C (2% ≥ p 

≥ 0%). 

Reprezentatywność 

oceniono na A ( 

doskonała) – 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

siedlisko 

wykształcone 

typowo, w 

drzewostanie panuje 

buk, często z 

domieszką jaworu. 

Runo żyzne z 

dominacją gatunków 

typowo leśnych tj. 

marzanka wonna, 

gajowiec żółty, 

zawilec gajowy, 

kokoryczka 

wielokwiatowa, 

pierwiosnek, 

kopytnik pospolity, 

konwalijka 

dwulistna, fiołek 

leśny i szczyr trwały. 

Stan zachowania 

oceniono na B 

(dobry) - część 

płatów żyznych 

buczyn 

charakteryzował 

nieco zniekształcony 

skład drzewostanu 

(obecność gatunków 

obcych siedliskowo, 

modrzew i świerk, w 

niektórych płatach 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

obecne gatunki obce 

geograficznie – 

daglezja). W 

większości płatów 

wskaźnik martwe 

drewno miał ocenę 

U1 lub U2. Przy 

nadaniu oceny 

ogólnej B wzięto 

pod uwagę 

zajmowaną znaczna 

powierzchnię w 

Ostoi, dobry stan 

zachowania, 

doskonałą 

reprezentatywność, a 

także dobre 

perspektywy 

zachowania. 

Zgodnie z nową 

instrukcją 

wypełniania SDF 

zamieszczane są 

powierzchnie typów 

siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. Żyzne 

buczyny w Ostoi 

Nietoperzy Gór 

Sowich 

wykształcone są 

typowo, dobrze 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

zachowane, zajmują 

dużą powierzchni. 

S13 9170 

Grąd 

środkowoeuropejs

ki i 

subkontynentalny  

(Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

0,23 %     B B C C 

Oceny zostają bez 

zmian. Badania 

terenowe 

potwierdziły 

słuszność nadanych 

wcześniej ocen. 

Natomiast w wyniku 

przeprowadzonych 

badań terenowych 

oraz po 

uwzględnieniu 

dostępnych źródeł 

dotyczących 

występowania tego 

siedliska w Ostoi 

zwiększyła się 

powierzchnia 

siedliska – obecnie 

zajmuje ono 49,52 

ha w obszarze 

Natura 2000.  

S14 9180 

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach  

(Tilio 

plathyphyllis

- Acerion 

pseudoplata

ni) 

0,57 %    A B C B 

Oceny zostają bez 

zmian. Badania 

terenowe 

potwierdziły 

słuszność nadanych 

wcześniej ocen. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

pS15 9190 Kwaśne dąbrowy  

(Quercetea 

robori-

petraeae) 

1,38%    C B C C 

Siedlisko nie było 

dotychczas 

przedmiotem 

ochrony w Ostoi. 

Prawdopodobnie 

powierzchnia 

kwaśnych dąbrów 

jest niedoszacowana 

i wymaga 

uzupełnienia badań, 

podobnie jak stan 

zachowania siedliska 

w obszarze. Przy 

obecnym stopniu 

rozpoznania 

oceniono, że 

powierzchnia 

zajmowana przez 

kwaśne dąbrowy w 

Ostoi mieści się w 

przedziale 2% ≥ p ≥ 

0% (siedlisko 

przyrodnicze 

występuje w całym 

kraju, w regionie 

kontynentalnym i 

alpejskim).  

W zweryfikowanych 

terenowo płatach 

część wykształcona 

była typowo, ale w 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

większości płatów 

obserwowano 

zniekształcony skład 

drzewostanu, 

natomiast runo 

wykształcone było 

typowe – nadano 

ocenę C dla stopnia 

reprezentatywności. 

Płaty stosunkowo 

dobrze zachowane, 

jednak ze względu 

na miejscami 

zaburzony skład 

gatunkowy i małą 

ilość martwego 

drewna nadano 

ocenę B dla stanu 

zachowania. Przy 

obecnym stopniu 

rozpoznania uznano, 

że ze względu na 

powierzchnię 

zajmowaną w Ostoi, 

a także znaczącą 

reprezentatywność 

siedliska, kwaśne 

dąbrowy kwalifikują 

się jako przedmiot 

ochrony, jednakże z 

oceną ogólną C, 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

głównie ze względu 

na słaby stopień 

wykształcenia (co 

wymaga jednak 

dalszych badań). 

S16 91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe  

(Salicetum 

albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, 

olsy 

źródliskowe

) 

0,65 %    B B C B 

Oceny zostają bez 

zmian. Badania 

terenowe 

potwierdziły 

słuszność nadanych 

wcześniej ocen. 

Natomiast w wyniku 

przeprowadzonych 

badań terenowych 

oraz po 

uwzględnieniu 

dostępnych źródeł 

dotyczących 

występowania tego 

siedliska w Ostoi 

zwiększyła się 

powierzchnia 

siedliska – obecnie 

zajmuje ono 138,96 

ha w obszarze 

Natura 2000.  
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

S17 9410 
Górskie bory 

świerkowe  

(Piceion 

abietis część 

- 

zbiorowiska 

górskie) 

0,31 %     A B C B 

Zmieniono ocenę 

stanu zachowania z 

A na B ze względu 

na obniżone oceny 

tego parametru (U1) 

spowodowane 

niewystarczającymi 

zasobami martwego 

drewna oraz presją 

turystyczną. W 

wyniku 

przeprowadzonych 

badań i 

prawidłowego 

skartowania 

siedliska w Ostoi 

oceniono, że obecnie 

zajmuje ono 65,96 

ha w obszarze 

Natura 2000. 

Zgodnie z nową 

instrukcją 

wypełniania SDF 

zamieszczane są 

powierzchnie typów 

siedlisk w ha a nie 

% pokrycia. 

pR1 4066 
Zanokcica 

serpentynowa  

Asplenium 

adulterinum 
 > 10 i.   B C B C 

Gatunek 

zaproponowany do 

włączenia na listę 

przedmiotów 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

ochrony z oceną 

ogólną C – w Ostoi 

znajduje się jedno 

stanowisko gatunku, 

objęte 

monitoringiem 

GIOŚ. Jedno z 11 

stanowisk zanokcicy 

serpentynowej w 

Polsce, dla izolacji 

nadano ocenę B 

(populacja 

nieizolowana, ale 

występującą na 

peryferiach zasięgu 

gatunku, najbliższe 

stanowisko gatunku 

znajduje się w 

Kamionkach). 

Populację na 

stanowisku 

oszacowano na 30 

osobników. W 

wynikach 

monitoringu GIOŚ z 

2012 r. (monitoring 

obejmuje wszystkie 

stanowiska gatunku 

w kraju) podano, iż 

liczba osobników w 

Polsce wynosi 640 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

osobników w 

związku z tym 

oszacowano, iż 

populacja w 

Przygórzu stanowi 

ponad. 4% populacji 

krajowej, dlatego 

nadano kategorię B 

(15% ≥ p > 2%). Na 

stanowisku 

przeważały 

niewielkie kępki tej 

paproci. Nie 

zaobserwowano 

natomiast 

osobników 

juwenilnych. Część 

kęp wykazywała 

objawy zasychania – 

stan zachowania 

oceniono na C. 

Nadano ocenę 

ogólną C, głównie 

ze względu średni 

stan zachowania, a 

także 

niezadowalające 

perspektywy 

zachowania (co 

wynika głównie z 

niewłaściwego 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

37 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

ocienienia). 

Z1 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 
 

20 – 65 

osobni

ków 

(popul

acja 

zimują

ca) 

P  C B C C 

Populacja rozrodcza 

- Z powodu braku 

stwierdzeń kolonii 

letnich mopka 

(Barbastella 

barbastellus) w 

granicach obszaru 

liczebność jego 

rozrodczej populacji 

jest niemożliwa do 

oszacowania. 

Nasłuchy 

detektorowe 

prowadzone w lipcu 

2012 i maju 2013 

wykazały obecność 

mopka w 3 na 12 

powierzchni 

badawczych, 

głównie w pobliżu 

Kompleksu Osówka. 

W innych miejscach 

w okresie rozrodu 

nie został wykazany, 

jak również brak jest 

informacji o jego 

rozrodzie na 

podstawie 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gmin. 

Na podstawie 

powyższych 

informacji, 

rozległości obszaru 

oraz potencjalnych 

siedlisk 

występowania 

gatunku określono 

populację rozrodczą 

mopka na tym 

obszarze jako 

populację znaczącą 

(kategoria C), 

których siedliska 

potencjalne są 

zachowane są w 

stopniu średnim 

(kategoria C) i nie 

jest ona izolowana 

(kategoria C). Ze 

względu na brak 

wystarczających 

badań terenowych 

oraz licznych 

potencjalnych 

siedlisk rozrodu tego 

gatunku ocenę 

ogólną dla populacji 

rozrodczej mopka 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

przyjęto 

zachowawczo jako 

znaczącą (kategoria 

C). Należy 

przeprowadzić 

bardzo szczegółowe 

badania terenowe w 

celu weryfikacji 

powołania tej 

kategorii. 

 

Populacja zimująca: 

Wielkość zimującej 

populacji mopka 

oszacowana na 20-

65 (kategoria C) 

osobników oraz 

występowanie w 

jednej trzeciej z 

kontrolowanych 

zimowisk powoduje, 

że gatunek został 

uznany za znaczący 

w obszarze (C). Jego 

liczebność jest 

niedoszacowana z 

powodu obecności 

nieznanych i/lub 

trudno dostępnych 

schronień zimowych 

oraz strategii 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

zimowania 

polegającej na 

wykorzystywaniu 

szczelin. Aktualny 

stan wiedzy 

umożliwia 

oszacowanie 

liczebności jego 

populacji w obszarze 

na < 2% populacji 

krajowej (kategoria 

C). Stan zachowania 

zimowych siedlisk 

gatunku w obszarze 

jest dobry (kategoria 

B), a zaplanowane 

działania ochronne 

polegające na 

zabezpieczeniu 

najliczniejszych 

zimowisk gatunku 

(kraty o 

odpowiedniej 

konstrukcji, plany 

gospodarowania 

obiektami 

turystycznymi 

uwzględniające 

ochronę nietoperzy) 

spowodują 

zmniejszenie 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

antropopresji w 

okresie 

obowiązywania 

planu. Populacja 

mopka w granicach 

obszaru nie jest 

izolowana i znajduje 

się w obrębie 

rozległego obszaru 

występowania 

(kategoria C). Biorąc 

pod uwagę 

parametry populacji 

i siedliska gatunku 

ocena ogólna 

wartości obszaru dla 

ochrony zimującej 

populacji mopka jest 

znacząca (kategoria 

C) w skali regionu. 

Ocenę ogólną dla 

mopka obniżono z B 

na C w stosunku do 

obecnie 

obowiązującego 

SDF, ze względu na 

rozwój wiedzy na 

temat zimowania 

gatunku w kraju. 

Odkryte zostały 

nowe, bardzo liczne 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

zimowiska, które 

zmieniły skalę oceny 

populacji, a co za 

tym idzie 

zmniejszyły 

znaczenie populacji 

mopka w obszarze w 

stosunku do 

populacji krajowej. 

pZ2 1321 Nocek orzęsiony 
Myotis 

emarginatus 
 

1 - 4 

osobni

ków 

(popul

acja 

zimują

ca) 

  D - - - 

Zimująca populacja 

nocka orzęsionego 

nie przekracza 

najprawdopodobniej 

10 os. Dane PTPP 

"pro Natura" z liczeń 

nietoperzy na 

zimowiskach 

wskazują na 

zimowanie 

pojedynczych 

osobników w 

różnych latach z 

maksymalną liczbą 3 

osobników w 2012 

roku w Kompleksie 

Osówka. Ze względu 

na niewielką liczbę 

obserwacji populacja 

została określona 

jako nieistotna 

(kategoria D) 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

Z3 1323 Nocek Bechsteina 
Myotis 

bechsteinii 
 

5 - 10 

osobni

ków 

(popul

acja 

zimują

ca) 

P  C C C C 

Ze względu na 

biologię gatunku i 

pojedyncze 

obserwacje 

zimujących 

osobników 

(maksymalna liczba 

7 os. w sztolni w 

Podlesiu), brak 

obserwacji letnich 

oraz stosunkowo 

liczne siedliska 

potencjalnie 

dogodne do 

żerowania gatunku 

populację nocka 

Bechsteina 

oszacowano na 5-10 

os. (kategoria C). 

Stan zachowania 

miejsc hibernacji 

nocka Bechsteina w 

ostoi został 

określony jako 

średni - kategoria C 

(wszystkie zimowe 

stanowiska w ostoi 

miały ocenę U1 – 

stan 

niezadowalający), na 

co miała wpływ zła 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

kondycja 

zabezpieczeń przed 

niepokojeniem 

nietoperzy w okresie 

zimowania. Ponadto 

przy nadaniu 

kategorii C dla stanu 

zachowania 

uwzględniono także 

mało zróżnicowaną 

strukturą wiekową 

lasów, w których 

brakuje drzew 

dziuplastych o dużej 

średnicy pnia. Nocek 

Bechsteina jest 

wskazywany jako 

gatunek wybitnie 

osiadły, jednakże 

dogodne połączenia 

między 

kompleksami 

leśnymi 

komunikującymi 

obszar ostoi z 

otoczeniem można 

uznać, iż populacja 

jest nieizolowana 

(kategoria C).  

Ze względu na fakt 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

braku migracji jego 

populację rozrodczą 

oceniono na 

podstawie populacji 

zimującej jako 

znaczącą (izolacja - 

kategoria C). Stan 

zachowania siedlisk 

leśnych pozwala 

zakładać, mimo 

braku stwierdzeń 

podczas badań 

terenowych w 

okresie rozrodczym 

oraz ze względu na 

występowanie na 

zimowiskach, iż stan 

zachowania 

populacji rozrodczej 

powinien być średni 

(kategoria C). 

Populacja jest 

osiadła, lecz ze 

względu na dogodne 

połączenia między 

kompleksami 

leśnymi 

nieizolowana 

(kategoria C). Ocena 

ogólna została 

określona jako 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

znacząca (kategoria 

C) ze względu 

nieliczną populację 

tego gatunku w 

południowo-

zachodniej Polsce 

oraz ograniczenie 

występowania 

gatunku do 

kompleksów leśnych 

o zróżnicowanej 

strukturze wiekowej 

drzewostanu. Ze 

względu na 

trudności terenowe 

w wykazaniu 

gatunku w okresie 

rozrodu wymagane 

jest uzupełnienie 

wiedzy poprzez 

bardzo szczegółowe 

badania terenowe. 

Z4 1324 Nocek duży 
Myotis 

myotis 
 

80 – 

200 

osobni

ków 

(popul

acja 

zimują

ca) 

 

100 - 

200 

 C B C C 

populacja zimująca: 

Wielkość zimującej 

populacji 

oszacowana na 100-

150 osobników jest 

najprawdopodobniej 

niedoszacowana z 

powodu obecności 

nieznanych i/lub 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

trudno dostępnych 

schronień 

zimowych. Aktualny 

stan wiedzy 

umożliwia 

oszacowanie 

liczebność jego 

populacji w obszarze 

na < 2% populacji 

krajowej (kategoria 

C). W obecnie 

obowiązującym SDF 

nie ma danych na 

temat tego na jakiej 

podstawie nadano 

ocenę A dla 

populacji nocka 

dużego. Kategoria A 

może wynikać z 

faktu, iż oceniania 

była całość populacji 

nocka dużego w 

obszarze (zimująca i 

przelotna), a obecnie 

ocenia się każdy typ 

populacji oddzielnie. 

Ponadto odkryte 

zostały nowe, bardzo 

liczne zimowiska, 

które zmieniły skalę 

oceny populacji. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

Stan zachowania 

zimowych siedlisk 

gatunku w obszarze 

jest dobry (B), a 

zaplanowane 

działania ochronne 

polegające na 

zabezpieczeniu 

najliczniejszych 

zimowisk gatunku 

(kraty o 

odpowiedniej 

konstrukcji) 

spowodują 

zmniejszenie 

antropopresji w 

okresie 

obowiązywania 

planu. Zdolności 

migracyjne nocka 

dużego powodują, że 

jego populacja nie 

jest izolowana i 

znajduje się w 

obrębie rozległego 

obszaru 

występowania 

(kategoria C). Ocena 

ogólna wartości 

obszaru dla ochrony 

populacji zimującej 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

nocka dużego 

została określona 

jako znacząca 

(kategoria C), ze 

względu na szereg 

obiektów 

podziemnych 

wykorzystywanych 

w okresie hibernacji 

przez te nietoperze. 

Ocenę ogólną dla 

nocka dużego 

obniżono z A na C w 

stosunku do obecnie 

obowiązującego 

SDF, ze względu na 

rozwój wiedzy na 

temat zimowania 

gatunku w kraju. 

Odkryte zostały 

nowe, bardzo liczne 

zimowiska, które 

zmieniły skalę oceny 

populacji, a co za 

tym idzie 

zmniejszyły 

znaczenie populacji 

nocka dużego w 

obszarze w stosunku 

do populacji 

krajowej. 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

 

populacja rozrodcza: 

W granice ostoi nie 

została uprzednio 

włączona największa 

i najważniejsza 

kolonia rozrodcza 

nocka dużego w 

Górach Sowich i 

jedna z 

największych w 

Polsce, jest to 

budynek mieszkalny 

w Rościszowie, 

gdzie zlokalizowana 

jest kolonia 

rozrodcza nocków 

dużych licząca ok. 

800 dorosłych samic 

(obserwacje 2012). 

Było to 

spowodowane 

błędnym 

wyrysowaniem 

mapy obszaru, gdyż 

stanowisko to 

znajdowało się w 

pierwszym 

sporządzonym 

formularzu SDF. 

Dodatkowo dane z 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

inwentaryzacji 

przyrodniczych 

gmin wskazują na 

występowanie 

niewielkich 

schronień dziennych 

i kolonii 

rozrodczych tego 

gatunku w 

miejscowościach na 

terenie ostoi oraz w 

bezpośrednim jej 

sąsiedztwie. 

Liczebność 

populacji nocka 

dużego wynosi 2% ≥ 

p > 0% populacji 

krajowej (kategoria 

C). 

Obecność dużych i 

dobrze zachowanych 

płatów kwaśnych 

buczyn (siedlisko 

9110) oraz 

drzewostanów 

świerkowych w 

wieku >80 lat 

zapewnia 

odpowiednią 

zasobność bazy 

pokarmowej nocka 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

dużego i umożliwia 

jego zachowanie w 

obszarze (stan 

zachowania: B). 

Działania ochronne 

podejmowane przez 

PTPP "pro Natura" 

mają na celu 

zachowanie i 

zabezpieczenie 

kolonii rozrodczej w 

Rościszowie. 

Dzięki zdolnościom 

migracyjnym 

populacja nocka 

dużego nie jest 

izolowana i znajduje 

się w obrębie 

rozległego obszaru 

występowania w 

regionie 

kontynentalnym 

(kategoria C). 

Ocena ogólna 

wartości obszaru dla 

ochrony populacji 

rozrodczej nocka 

dużego jest znacząca 

w kraju (kategoria 

C), na co przede 

wszystkim ma 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

wpływ istnienie 

dużej populacji 

rozrodczej w 

Rościszowie. 

pZ5 1060 
Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 
 -   D - -  

Rozpoznanie 

prowadzono w lipcu 

i sierpniu, głównie 

na obszarach gdzie 

zlokalizowane były 

cieki wodne, co 

zwiększało 

prawdopodobieństw

o wystąpienia 

rośliny 

żywicielskiej. 

Czerwończyka 

odnotowano na 

pojedynczych 

stanowiskach. 

Uznano, że 

populacja jest 

nieistotna na 

obecnym etapie 

rozpoznania 

(obserwowano 

pojedyncze 

osobniki), dlatego 

uzyskał kategorię D 

pZ6 6177 Modraszek telejus 
Phengaris 

teleius 
 > 150 i.   C B C C 

Dotychczas 

modraszek telejus 

Phengaris teleius nie 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

był zamieszczony na 

liście przedmiotów 

ochrony obszaru 

Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór 

Sowich. W wyniku 

przeprowadzonych 

badań terenowych w 

ramach 

opracowywanego 

Planu Zadań 

Ochronnych uznano, 

że gatunek ze 

względu na wielkość 

populacji w 

obszarze, stan 

zachowania siedliska 

oraz perspektywy 

ochrony powinien 

zostać ujęty jako 

przedmiot ochrony 

tego obszaru Natura 

2000. Wielkość 

populacji jest 

mniejsza niż 2% 

populacji krajowej, 

dlatego nadano 

ocenę C. Elementy 

siedliska istotne z 

punktu widzenia 

biologii gatunku 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

(obecność rośliny 

żywicielskiej – 

krwiściągu 

lekarskiego oraz 

obecność mrowisk) 

oceniono jako dobre 

– ocena B. Populacja 

nie jest izolowana w 

obrębie rozległego 

obszaru 

występowania 

(gatunek występuje 

w sąsiednich 

obszarach Natura 

2000 Góry 

Kamienne 

PLH020038 i 

Modraszki koło 

Opoczki 

PLH020094) – 

nadano ocenę C. 

Przy nadawaniu 

oceny ogólnej 

(kategoria C) wzięto 

pod uwagę 

powyższe oceny, a 

także uznano, iż 

ekstensywny sposób 

gospodarowania na 

użytkach zielonych 

na terenie Ostoi 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

sprzyja 

występowaniu 

gatunku. 

pZ7 6179 
Modraszek 

nausitous 

Phengaris 

nausithous 
 

> 1000 

i. 
  C B C C 

Dotychczas 

modraszek nausitous 

Phengaris nausitous 

nie był 

zamieszczony na 

liście przedmiotów 

ochrony obszaru 

Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór 

Sowich. W wyniku 

przeprowadzonych 

badań terenowych w 

ramach 

opracowywanego 

Planu Zadań 

Ochronnych uznano, 

że gatunek ze 

względu na wielkość 

populacji w 

obszarze, stan 

zachowania siedliska 

oraz perspektywy 

ochrony powinien 

zostać ujęty jako 

przedmiot ochrony 

tego obszaru Natura 

2000. Wielkość 

populacji jest 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

mniejsza niż 2% 

populacji krajowej, 

dlatego nadano 

ocenę C. Elementy 

siedliska istotne z 

punktu widzenia 

biologii gatunku 

(obecność rośliny 

żywicielskiej – 

krwiściągu 

lekarskiego oraz 

obecność mrowisk) 

oceniono jako dobre 

– ocena B. Populacja 

nie jest izolowana w 

obrębie rozległego 

obszaru 

występowania 

(gatunek występuje 

w sąsiednich 

obszarach Natura 

2000 Góry 

Kamienne 

PLH020038 i 

Modraszki koło 

Opoczki 

PLH020094) – 

nadano ocenę C. 

Przy nadawaniu 

oceny ogólnej 

(kategoria C) wzięto 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacj

a Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen

. 

Ocen

a  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchni

a 

Ocena 

Ogóln

a 

Opina dot. wpisu 

pod uwagę 

powyższe oceny, a 

także uznano, iż 

ekstensywny sposób 

gospodarowania na 

użytkach zielonych 

na terenie Ostoi 

sprzyja 

występowaniu 

gatunku. 

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
 Dane w tabeli 1.5 dotyczą stanu ochrony przedmiotów ochrony po weryfikacji dokonanej w ramach prac nad PZO. 

 

 

1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.  

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

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

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

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

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

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: 

dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla 
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przedmiotów obszaru). Kolejnym obwieszczeniem z dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił 

o przystąpieniu do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). 

Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we 

Wrocławiu, a także zostało opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i dolnośląskim i 11 maja 2012 r. w 

wydaniu opolskim. Wykonawca ansee consulting Michał Jaśkiewicz przystąpił do sporządzania projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich w dniu 15.03.2012 r. 

W trakcie prac na Planem Wykonawca zidentyfikował strony zainteresowane tj. osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy 

lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu. Strony zainteresowane zostały zaproszone na spotkania Zespołu Lokalnej 

Współpracy droga mailową i tradycyjną.  

 

Dnia 14 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 – firmę ansee consulting Michał Jaśkiewicz. Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi 

Urząd Gminy Świdnica, Urząd Gminy Walim, Urząd Miasta Głuszyca, Urząd Miasta i Gminy Nowa Ruda, Urząd Gminy Kłodzko, Urząd 

Gminy Stoszowice, Urząd Gminy Dzierżoniów, Urząd Miasta Bielawa, Urząd Miasta Pieszyce, Urząd Miasta Jedlina Zdrój) i Skarbu Państwa 

(Nadleśnictwo Jugów, Nadleśnictwo Wałbrzych, Nadleśnictwo Świdnica, Nadleśnictwo Bardo Śląskie), które są właścicielami lub zarządcami 

gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Dobra komunikacja i wymiana informacji między 

poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą jest niezwykle istotna dla odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace przy tworzeniu 

projektu PZO, w tym w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

 

Na drugie spotkanie, które odbyło się dnia 20.11.2012 r. w Nadleśnictwie Świdnica, zaproszono przedstawicieli kluczowych Stron 

Zainteresowanych (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób 

realizacji ustaleń projektu Planu). Na spotkaniu omówienie zostały zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, zaprezentowano 

projekt POIiŚ, poinformowano o prawnych podstawach funkcjonowania, stanu wdrażania sieci w Polsce i Unii Europejskiej. Ustalano także 

sposób komunikacji wykonawcy projektu PZO i RDOŚ z ZLW. Wykonawca PZO przedstawił obecny stan wiedzy o obszarze, położeniu, 

walorach przyrodniczych i głównych zagrożeniach. Zaprezentował przedmioty ochrony w świetle wyników przeprowadzonych badań 

terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówił też różnice dotyczące stanu przedmiotów ochrony w porównaniu z danymi 

zawartymi w SDF. Omówiony został przebieg zatwierdzonej granicy obszaru, a także zaprezentowano propozycję nowego przebiegu granicy. 

Wykonawca przedstawił istniejące dokumenty planistyczne, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia projektu planu zadań ochronnych.  
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Trzecie spotkanie ZLW odbyło się 26.03.2013.r. w Kompleksie Osówka. Eksperci szczegółowo omówili stan przedmiotów ochrony, 

zidentyfikowane zagrożenia i zaproponowane działania ochronne dla poszczególnych przedmiotów ochrony w Ostoi. Ponadto zorganizowano 

wizję terenową w Sztolni Osówka. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia obydwu gatunków nietoperzy, stanowiących przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich – mopka i nocka dużego. 

 

Wykonawca zamieścił dokumentację projektu Planu na Plaformie Informacyjno-Komunikacyjnej, za pomocą której przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne. Członkowie ZLW mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją PZO oraz wniesienia uwag.  

 

 

 

 

1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa / 

Urząd Marszałkowski 

polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji, prowadzenie 

polityki w zakresie ochrony krajobrazu, 

tworzenie parków krajobrazowych, 

sporządzanie i ustanawianie planu ochrony 

parku krajobrazowego, tworzenie obszarów 

chronionego krajobrazu 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14; 

50-411 Wrocław 

71 776 90 00; 

umwd@dolnyslask.pl 

Starostwo Powiatowe  

w Dzierżoniowie 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu, sporządzanie 

uproszczonych planów urządzania lasów 

niepaństwowych, wydawanie pozwoleń na 

budowę 

Rynek 27 

58-200 Dzierżoniów 

74 832 52 31 

powiat@pow.dzierzoniow.pl 

mailto:powiat@pow.dzierzoniow.pl
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Starostwo Powiatowe  

w Kłodzku 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu, wydawanie pozwoleń na 

budowę 

ul. Okrzei 1 

57-300 Kłodzko, 

74 865 75 

23powiat@powiat.klodzko.p

l 

Starostwo Powiatowe  

w Wałbrzychu 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu, sporządzanie 

uproszczonych planów urządzania lasów 

niepaństwowych, wydawanie pozwoleń na 

budowę 

Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24 

58-300 Wałbrzych 

74 846 07 00 

starosta@powiat.walbrzych.

pl 

Starostwo Powiatowe  

w Ząbkowicach Śląskich 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu, wydawanie pozwoleń na 

budowę 

ul. Henryka Sienkiewicza 11 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

74 816 28 00 

starostwo@zabkowice-

powiat.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Świdnicy 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu, wydawanie pozwoleń na 

budowę 

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 

58-100 Świdnica 

74 85 00 400 

starostwo@powiat.swidnica.

pl  

Urząd Gminy Świdnica 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. B. Głowackiego 4 

58-100 Świdnica 

74 852 12 26, 

74 852 24 88, 

74 852 30 67, 

74 852 33 98 

urzad@gmina.swidnica.pl 

Urząd Gminy Walim 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Boczna 9 

58 - 320 Walim 

74 84 94 340 

urzad@walim.pl 

http://mce_host/cms/artykul/%5C%22mailto:powiat@powiat.klodzko.pl%5C%22
http://mce_host/cms/artykul/%5C%22mailto:powiat@powiat.klodzko.pl%5C%22
mailto:starostwo@powiat.swidnica.pl
mailto:starostwo@powiat.swidnica.pl
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Urząd Miejski w Głuszycy 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Grunwaldzka 55, 

58-340 Głuszyca 

74 84 59 479 

74 84 59 480 

74 84 56 344 

508 223 915 

sekretariat@gluszyca.pl 

Urząd Miejski w Nowej Rudzie 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Rynek 1 

57-400 Nowa Ruda  

74 872 03 00 

miasto@um.nowaruda.pl 

Urząd Gminy Nowa Ruda  

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Niepodległości 1 

57-400 Nowa Ruda 

74 872 22 63 

sekretariat@gmina.nowarud

a.pl 

Urząd Gminy Kłodzko 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Okrzei 8a 

57-300 Kłodzko 

74 647 41 00 

gm-klod@netgate.com.p 

Urząd Gminy Stoszowice 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

Stoszowice 97 

57-213 Stoszowice 

74 816 45 10 

gmina@stoszowice.pl 

Urząd Gminy Dzierżoniów 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Piastowska nr 1 

58-200 Dzierżoniów 

74 832 56 95 

sekretariat@ug.dzierzoniow.

pl 
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Urząd Miejski w Bielawie 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

Plac Wolności 1 

58-260 Bielawa 

74 833 42 55 

74 833 46 63 

um@um.bielawa.pl 

Urząd Miejski Pieszyce 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Kościuszki 2, 

58-250 Pieszyce 

74 836 54 87, 

74 836 53 55 

um@pieszyce.pl 

Urząd Miasta Jedlina Zdrój 

planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu 

ul. Poznańska 2 

58-330 Jedlina Zdrój 

74 84 55 215, 

74 84 55 216, 

74 88 55 054 

urzad@jjedlinazdroj.eu 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty 

ochrony w obszarach Natura 2000, edukacja 

ekologiczna i promocja 

ul. Grunwaldzka 90; 

50-950 Wrocław 

071 3771700; 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Jugów 

prowadzenie gospodarki leśnej, 

ochrona i użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000 na podstawie zapisów w Planie 

Urządzenia Lasu, edukacja ekologiczna i 

promocja, wykonywanie zadań z zakresu 

ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 

Jugów, ul. Główna 149 

57-450 Ludwikowice Kłodzkie 

74 872 24 52 

jugow@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Wałbrzych 

prowadzenie gospodarki leśnej, 

ochrona i użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000 na podstawie zapisów w Planie 

Urządzenia Lasu, edukacja ekologiczna i 

promocja, wykonywanie zadań z zakresu 

Miła 2 

58-372 Boguszów-Gorce 

74 844 95 80 

walbrzych@wroclaw.lasy.go

v.pl 
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ochrony przyrody w obszarze Natura 2000  

Nadleśnictwo Świdnica 

prowadzenie gospodarki leśnej, 

ochrona i użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000 na podstawie zapisów w Planie 

Urządzenia Lasu, edukacja ekologiczna i 

promocja, wykonywanie zadań z zakresu 

ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 

ul. Sikorskiego 11, 

58-100 Świdnica 

74 852 23 33, 

74 852 24 93, 

74 853 75 95 

swidnica@wroclaw.lasy.gov.

pl 

Nadleśnictwo Bardo Śląskie 

prowadzenie gospodarki leśnej, 

ochrona i użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000 na podstawie zapisów w Planie 

Urządzenia Lasu, edukacja ekologiczna i 

promocja, wykonywanie zadań z zakresu 

ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 

ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo 
74 817 13 83 

bardo@wroclaw.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 

objętymi ochroną na terenie woj., promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie, 

nadzór nad rezerwatami przyrody i 

ustanawianie ich planów ochrony,  

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-

153 Wrocław 

071 3406807 

sekretariat@rdos.wroclaw.p 

Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy Wrocław 

prowadzenie gospodarki łowieckiej i 

monitoringu łowieckiego, wspieranie i 

prowadzenie badań z zakresu łowiectwa na 

terenach leśnych 

ul. Wodzisławska 10 b 

52-017 Wrocław 

71 3400858; 

zo.wroclaw@pzlow.pl 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo w zakresie rozwoju gospodarstw 

rolniczych, różnicowania ich działalności, 

pozyskiwania środków finansowych 

ul. Zwycięska 10; 53-033 Wrocław 
71 3399826; 

sekretariat@izbarolnicza.pl 

Agencja Restrukturyzacji i wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w Ul. Batalionów Chłopskich 19, 58- 74 832 39 32 
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Modernizacji Rolnictwa oddział 

w Dzierżoniowie 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

200 Dzierżoniów 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oddział 

w Kłodzku 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

57-300 Kłodzko ul. Harcerzy 6 74 865 31 74 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oddział 

w Wałbrzychu 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

8-300 Wałbrzych ul. Uczniowska 21 74 846 13 06 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oddział 

w Ząbkowicach Śląskich 

wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 

Staszica 18 
74 815 75 33 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział we Wrocławiu 

zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław 

71 3563900; 

wroclaw@anr.gov.pl 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych  

kompleksowa ochrona terenów podległych 

parków krajobrazowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie ochrony środowiska i przyrody, 

planami ochrony parków oraz zasadami 

ekorozwoju 

ul. Puszczykowska 10,  

50-559 Wrocław 

71 364 27 58 

71 336 72 89 

wroclaw@dzpk.pl 

GDDKiA oddział we Wrocławiu 

zarządzanie autostradami, drogami 

ekspresowymi oraz drogami krajowymi na 

terenie woj. dolnośląskiego 

ul. Powstańców Śl. 186 

53-139 Wrocław 

71 334 73 00 

sekretariat@wroclaw.gddkia

.gov.pl 
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Klub Przyrodników 

Prowadzenie aktywnej działalności na rzecz 

ochrony przyrody, w tym w ramach projektu 

„Odtwarzanie i czynna ochrona zagrożonych 

siedlisk hydrogenicznych w Sudetach 

Środkowych” 

ul. 1 maja 22 

 66-200 Świebodzin 

68 3828236 

kp@kp.org.pl 

Polskie Towarzystwo Przyjacół 

Przyrody „pro Natura” 

Aktywna działalność na rzecz ochrony 

nietoperzy 

ul. Podwale 75 

50-449 Wrocław 

71 343 09 58 

pronatura@pronatura.org.pl 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urzadzeń Wodnych 

wykonywanie zadań w zakresie praw i 

obowiązków określonych przepisami ustawy 

z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. 

U. z 2005r nr 239 poz. 2019 ze zmianami)  

Al. Jana Matejki 5 

50-333 Wrocław 

71 322 66 81 

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

realizacja zadań związanych z 

utrzymywaniem oraz zarządzaniem wodami i 

urządzeniami wodnymi, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

ul. Norwida 34 

50 – 950 Wrocław 

71 33 78 800 

sekretariat@wroclaw.rzgw.g

ov.pl 

 

 

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy   

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny RDOŚ we Wrocławiu aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl 

Joanna Łaydanowicz Koordynator projektu 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

joanna.laydanowicz@ansee.pl 

Joanna Kaszewska-

Mejer 
Ekspert ds. botaniki 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

joanna.kaszewska@ansee.pl 

mailto:dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:joanna.laydanowicz@ansee.pl
mailto:joanna.kaszewska@ansee.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Joanna Pomorska-

Grochowska 

Ekspert ds. 

entomologii 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

- 

Tomasz Kokurewicz 
Ekspert ds. 

chiropterologii 

Wykonawca PZO 

ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl 

Leszek Mazur 
Zastępca Dyrektora 

DZPK 
DZPK oddział Wałbrzych - 

Tomasz Krzak Przedstawiciel Gminy Urząd Miejski w Głuszycy t.krzak@gluszyca.pl  

Marta Kielar Przedstawiciel Gminy Urząd Miejski Jedlina Zdrój kielarm@jedlinazdroj.eu 

Jacek Kuchciak 
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Bardo Śląskie jacek.kuchciak@wroclaw.lasy.gov.pl  

Patrycja Pytlak-

Kuźmińska 
Przedstawiciel Gminy Urząd Miejski Pieszyce patrycja@pieszyce.pl  

Erwin Kordiak Przedstawiciel Gminy Urząd Miejski Pieszyce erwin@pieszyce.pl  

Monika Drozdowska  
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Świdnica monika.drozdowska@wroclaw.lasy.gov.pl  

Mariola Miśkiewicz 
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Jugów Mariola.miskiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl 

Iwona Sudoł Przedstawiciel Gminy Urząd Gminy Nowa Ruda iwona_sudol@gmina.nowaruda.pl 

Andrzej Palmowski 
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Jugów andrzej.palmowski@wroclaw.lasy.gov.pl  

Grażyna Góral Przedstawiciel RDLP RDLP Wrocław grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl  

Barbara Urbas 
Przedstawiciel 

Starostwa 
Starostwo Powiatowe Dzierżoniów przyroda@pow.dzierzoniow.pl 

Wioletta Wróbel- Przedstawiciel Gminy Urząd Miejski w Bielawie wwrobel-bahyrycz@um.bielawa.pl 

mailto:tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl
mailto:t.krzak@gluszyca.pl
mailto:kielarm@jedlinazdroj.eu
mailto:jacek.kuchciak@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:patrycja@pieszyce.pl
mailto:erwin@pieszyce.pl
mailto:monika.drozdowska@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:iwona_sudol@gmina.nowaruda.pl
mailto:andrzej.palmowski@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:przyroda@pow.dzierzoniow.pl
mailto:wwrobel-bahyrycz@um.bielawa.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Bahyrycz 

Agnieszka Wójcik Przedstawiciel Gminy Urząd Gminy Świdnica a.wojcik@gmina.swidnica.pl  

Marek Nogawka 
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Wałbrzych marek.nogawka@wroclaw.lasy.gov.pl  

Leszek Kłosowski 
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Bardo Śląskie leszek.klosowski@wroclaw.lasy.gov.pl 

Mariusz Safader Przedstawiciel Strzelnica w Dzikowcu safaderm@o2.pl 

Paweł Jakubiak Przedstawiciel Urząd Gminy Nowa Ruda p.jakubiak@gmina.nowaruda.pl 

Anna Mika Przedstawiciel RDOŚ Wrocław amika@rdos.wroclaw.pl 

Renata Sierżant  Przedstawiciel RDOŚ Wrocław rsierzant@rdos.wroclaw.pl 

Romuald Szałata  Przedstawiciel PZD Wałbrzych romuald.szalata@dodr.pl 

Adriana Zygadło - 

Cioruń 
Przedstawiciel Urząd Gminy Walim ciorun@walim.pl 

Anna Sałapatek Sołtys Sołtys Michałkowej - 

Marcin Calów 
Przedstawiciel  

N-ctwa 
Nadleśnictwo Świdnica marcin.calow@wroclaw.lasy.gov.pl 

Jan Jarosz  Przedstawiciel Starostwo Wałbrzych - 

Zdzisław Łazanowski Przedstawiciel Podziemne Miasto Osówka biuro@osowka.pl 

Monika Kotulak  Przedstawiciel Klub Przyrodników monika.kotulak@kp.org.pl 

Anna Bator Przedstawiciel 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

"pro Natura" 
- 

Rafał Szkudlarek Przedstawiciel 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

"pro Natura" 
nietoperze@eko.wroc.pl 

 

 

 

 

mailto:a.wojcik@gmina.swidnica.pl
mailto:marek.nogawka@wroclaw.lasy.gov.pl
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2 Etap II Opracowanie projektu Planu 
Moduł A  

 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

 

Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowan

e 

Standardowy Formularz Danych 

dla OZW Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich PLH020071 

Wyjściowe dane występowania 

poszczególnych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków 

zwierząt w obszarze Natura 

2000 

Średnia 
PDF 

http://natura2000.gdos.gov.pl/ 

Kącki Z. (red.) 2003. Zagrożone 

gatunki naczyniowej flory 

Dolnego Śląska. Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”, Wrocław. 245 ss. 

Lista rzadkich i ginących 

gatunków roślin Dolnego Śląska 

wraz z kategoriami zagrożenia i 

opisem siedlisk 

Wysoka 
Książka 

Zasoby ansee consulting 

Zarzycki K., Mirek Z., 2006, Red 

list of plants and fungi in Poland. 

Czerwona lista roślin i grzybów 

Polski. Instytut Botaniki im. W. 

Szafera PAN. Kraków. 

Lista zagrożonych gatunków 

roślin w Polsce 
Niska 

Książka 

Zasoby ansee consulting 

Jermaczek A., Wołejko L., 

Chapiński P. 2012. Mokradła 

Sudetów Środkowych i ich 

ochrona. Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników. Świebodzin. 

Informacje na temat 

występowania torfowisk oraz 

innych cennych siedlisk w 

obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich oraz 

innych cennych siedlisk 

Wysoka 
Książka 

Zasoby ansee consulting 
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przeprowadzonych działań 

ochronnych w ramach programu 

„Odtwarzanie i czynna ochrona 

zagrożonych siedlisk 

hydrogenicznych w Sudetach 

Środkowych”, prowadzonego w 

latach 2010-2012 przez Klub 

Przy-rodników, przy udziale i na 

obszarze Parku Narodowego 

Gór Stołowych oraz Nadle 

śnictw Jugów, Kamienna Góra, 

Świdnica i Wałbrzych. 

Malkiewicz A. i inni. Przyroda 

Sudetów 2009 Tom 12. 

Nowe dane o rozmieszczeniu 

modraszków z rodzaju Phengaris 

(=Maculinea) w dolnośląskiej 

części Sudetów i Przedgórza 

Sudeckiego. 

Lokalizacje gatunków motyli 

planowanych do włączenia na 

listę przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 

Wysoka 
PDF 

Zasoby ansee consulting 

Buszko J., Masłowski J. 2008. 

Motyle dzienne Polski. Nowy 

Sącz. 
 

Rozmieszczenie motyli 

dziennych w Polsce 
Wysoka PDF 

Charazik-Kovács A. 2008. 

Zimowe spisy nietoperzy w 

wybranych obiektach 

podziemnych Sudetów w latach 

1994-1997. Przyroda Sudetów, 

Suplement 3: 77-88. 

Opracowanie wyników 

wieloletnich badań 
Wysoka PDF 

Charaziak-Kovács A., Pojedyncze obserwacje Niska PDF 
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Furmankiewicz M., Telatyński S. 

2003. Nowe stanowiska nocka 

Bechsteina Myotis bechsteinii w 

polskiej części Sudetów. Przyroda 

Sudetów Zachodnich 6: 187-188. 

Furmankiewicz M., 

Furmankiewicz J. 2006. 

Zagospodarowanie podziemnych 

obiektów pogórniczych a 

problemy ochrony nietoperzy na 

przykładzie Sudetów. Prace 

Naukowe Instytutu Górnictwa 

Politechniki Wrocławskiej, 117: 

81-92. 

Podsumowanie wyników 

wieloletnich badań 
Średnia PDF 

Gottfried T., Szkudlarek R., 

Paszkiewicz R., Cieślak M. 2003. 

Chiropterofauna Gór Sowich. 

Nietoperze 4(1): 61-69. 

Podsumowanie danych z 

lokalizacją stanowisk i 

liczebnością nietoperzy w 

Górach Sowich 

Wysoka 

publikacja 

Zasoby ansee consulting 

 

Gottfried I. 2012 Mopek 

Barbastella barbastellus w 

Makomska – Juchiewicz M., 

Baran P. (red) Monitoring 

gatunków zwierząt, Przewodnik 

metodyczny. Część III, GIOŚ, 

Warszawa, s. 604 – 633. 

Metodyka monitoringu gatunku Wysoka PDF 

Górniak J., Furmankiewicz m. 

2001. Nowe obserwacje nocka 

Bechsteina Myotis bechsteinii w 

Wstępne wyniki badań Niska PDF 
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Sudetach. Studia Chiropter. 1: 43-

53. 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze 

Dolnego Śląska. Prz. Zool. 20 (1): 

124-134.  

Wstępne wyniki badań Niska PDF 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze 

Dolnego Śląska. Prz. Zool. 20 (1): 

124-134.  

Wstępne wyniki badań Niska PDF 

Kepel A. 2008. 1324 Nocek duży 

Myotis myotis (Borkhausen, 

1797). [W:]: „Monitoring 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Metodyka monitoringu – 

Przewodniki metodyczne”. GIOŚ.  

Poradnik ochrony gatunku Średnia 

PDF 

[www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/

przewodnik_metodyczny_myoti

s_myotis.pdf] 

Pucek Z., Raczyński J. (red.). 

1983. Atlas rozmieszczenia 

ssaków w Polsce. Tom I i II. 

PWN, Warszawa. 

Dane w większości archiwalne Niska PDF 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., 

Dudek I. 2001. Występowanie 

nocka Bechsteina Myotis 

bechsteinii (Kuhl. 1817) na terenie 

południowo-zachodniej Polski. 

XV OKCh 9-11 listopada 

Pojedyncze obserwacje Niska PDF 
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2001.Gdańsk-Sobieszewo: 52. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., 

Hebda G., Gottfried T., Cieślak 

M., Mika A., Ruszlewicz A. 2002. 

Atlas rozmieszczenia nietoperzy 

w południowo-zachodniej Polsce 

– stanowiska zimowe z lat 1982-

2002. Nietoperze 3 (2): 197-235. 

Prezentacja wyników 

wieloletnich badań, dotyczących 

zimowania nietoperzy w 

zimowiskach w południowo-

zachodniej Polsce 

Średnia PDF 

Świerkosz K., Szczęśniak E. 2011 

Ocena występowania w Polsce 

siedliska przyrodniczego 6190 

siedliska przyrodniczego 

6190 - murawy naskalne z 

kostrzewą bladą (Asplenio 

septentrionalis-Festucion 

pallentis) na podłożach 

bezwapiennych, w celu 

uzupełnienia sieci Natura 2000. 

Charakterystyka siedliska 6190 i 

propozycja uzupełnienia sieci 

Natura 2000 o tereny 

występowania siedliska 6190 

Wysoka 
PDF 

Zasoby ansee cosnulting 

Ciechanowski, M., Gottfried, I., 

Szkudlarek, R. 2012. Nietoperze 

str. 246 – 362, w: Przewodniki 

metodyczne dla gatunków i 

siedlisk przyrodniczych. Część 

trzecia. Gatunki zwierząt – Płazy i 

ssaki. IOP, PAN, Kraków, 2012. 

362 ss. 

Poradnik ochrony trzech 

gatunków nietoperzy 
Wysoka PDF 
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Cierlik G., Makomaska-

Juchiewicz M., Mróz W., 

Perzanowska J., Król W., Baran P., 

Zięcik A. 2012. Opracowanie 

tekstów przewodników 

metodycznych dla gatunków i 

siedlisk przyrodniczych. zadanie 

realizowane w ramach szóstego 

etapu pracy pt. „Monitoring 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000 – faza trzecia”.  

Gatunki zwierząt – Motyle i 

chrząszcze.  

Typy siedlisk przyrodniczych 

Metodyka monitoringu 

gatunków zwierząt i siedlisk 

przyrodniczych w polskiej sieci 

Natura 2000 

Wysoka 

PDF 

http://www.gios.gov.pl/siedliska

/ 

Mróz W. (red.) 2010. Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część I. 

GIOŚ, Warszawa. 

Metodyka monitoringu siedlisk 

przyrodniczych w polskiej sieci 

Natura 2000 

Wysoka 

PDF 

http://www.gios.gov.pl/siedliska

/ 

Mróz W. (red.) 2012. Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część 

III,.GIOŚ. Warszawa. 

Metodyka monitoringu siedlisk 

przyrodniczych w polskiej sieci 

Natura 2000 

Wysoka 

PDF 

http://www.gios.gov.pl/siedliska

/pdf/przewodnik_metodyczny_s

iedliska_3.pdf 

Żołnierz L. 4066 Zanokcica 

serpentynowa Asplenium 

adulterinum Milde. W: J. 

Perzanowska (red.). Monitoring 

gatunków roślin. Przewodnik 

Metodyka monitoringu 

zanokcicyserpentynowej w 

polskiej sieci Natura 2000 

Wyskoka 

PDF 

http://www.gios.gov.pl/siedliska

/pdf/przewodnik_metodyczny_a

splenium_adulterinum.pdf 
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metodyczny. Część II. GIOŚ, 

Warszawa, s. 319-331. 

Żołnierz L. 2012 r. Zanokcica 

serpentynowa Asplenium 

adulterinum (4066). Monitoring 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. aktualizacja 2012-04-18. 

Wyniki monitoringu stanowisk 

zanokcicy serpentynowej w 

Polsce, wykorzystane do oceny 

populacji gatunku w obszarze 

Wysoka 

PDF 

http://www.gios.gov.pl/siedliska

/default.asp?nazwa=wyniki_szc

zegolowe_2009_2011_rosliny&

je=pl 

Krajowy Plan Zarządzania 

Gatunkiem Zanokcica 

serpentynowa (Asplenium 

adulterinum). Transition Facility 

2004„Opracowanie planów 

renaturalizacji siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunków na obszarach 

Natura2000 oraz planów 

zarządzania dla wybranych 

gatunków objętych Dyrektywą 

Ptasią i Dyrektywą Siedliskową” 

Opracowanie: Krzysztof 

Świerkosz, Ludwik Żołnierz, 

Krystyna Kromer, Erwin Kordiak, 

Bogdan Malinowski, Grażyna 

Góral, Monika Drozdowska, Olga 

Zając, Leszek Mazur, Jan 

Dzięcielski, Waldemar Zaremba, 

MarekCieślak, Piotr 

Informacja na temat zanokcicy 

serpentynowej i jej stanowiska w 

Ostoi Nietoperzy Gór Sowich 

Wysoka 

PDF 

http://krzysztofswierkosz.home.

pl/page54.php 
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ŚniguckiWrocław 2007 

Świerkosz K. (red.). 2006. 

Opracowanie rozmieszczenia 

siedlisk przyrodniczych Natura 

2000 w 44 proponowanych 

Specjalnych Obszarach Ochrony 

na terenie województwa 

dolnośląskiego- raport zbiorczy 

Rozmieszczenie siedlisk 

przyrodniczych w obszarze 

Natura 2000 

Wysoka 
Warstwa shape, Word 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

Materiały 

niepubliko

wane 

Powszechna inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007 

Rozmieszczenie gatunków i 

siedlisk przyrodniczych w 

obszarze Natura 2000. W 

warstwie zamieszczono 

informacje na temat stanu 

zachowania siedlisk, ilości 

martwego drewna, 

zidentyfikowanych 

zagrożeniach.  

Wysoka 
Warstwa shape 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

Metodyka inwentaryzacji nieleśny

ch siedlisk przyrodniczych Natura 

2000 w Lasach Państwowych 

Metodyka oceny 

poszczególnych wskaźników i 

parametrów stanu nieleśnych 

siedlisk przyrodniczych na 

terenach należących do Lasów 

Państwowych 

Wysoka PDF 

Metodyka inwentaryzacji leśnych 

siedlisk przyrodniczych Natura 20

00 w Lasach Państwowych 

Metodyka oceny 

poszczególnych wskaźników i 

parametrów stanu leśnych 

siedlisk przyrodniczych na 

terenach należących do Lasów 

Państwowych 

Wysoka PDF 

Inwentaryzacja przyrodnicza Rozmieszczenie gatunków i Wysoka Warstwa shape 
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prowadzona przez Wojewódzki 

Zespół Specjalistów, 2006 

siedlisk przyrodniczych w 

obszarze Natura 2000. 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

Dane Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska uzyskane w 

ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska – 

warstwa shp 

Rozmieszczenie punktów 

objętych monitoringiem i oceny 

dla poszczególnych 

wskaźników. W PZO 

zamieszczono wyniki oceny dla 

poszczególnych parametrów z 

monitoringu GIOŚ dla sześciu 

płatów siedliska 8220, jednego 

płata siedliska 9190, dwóch 

płatów siedliska 9140, dwóch 

płatów siedliska 9180, dwóch 

płatów siedliska 91E0.  

Wysoka 
Warstwa shape 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

Dane Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska uzyskane w 

ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska –

Raporty 

Ocena zachowania siedlisk 

przyrodniczych dla sześciu 

płatów siedliska 8220, jednego 

płata siedliska 9190, dwóch 

płatów siedliska 9140, dwóch 

płatów siedliska 9180, dwóch 

płatów siedliska 91E0 oraz 

zanokcicy serpentynowej. 

Wysoka 
http://www.gios.gov.pl/siedliska

/ 

Plany/progr

amy/strateg

ie/projekty 

Zając K., Matraj M., 

Ogrodowczyk A., Zaleśna A., 

Gottfried T. 2010. Plan Ochrony 

Parku Krajobrazowego Gór 

Sowich. Pp. 1-109. Operat 

ochrony zwierząt. Narodowa 

Fundacja Ochrony Środowiska, 

Warszawa. 

Informacje dotyczące 

rozmieszczenia przedmiotów 

ochrony na terenie PK Gór 

Sowich 

Wysoka 
PDF/SHP 

Zasoby RDOŚ Wrocław 
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Świerkosz K., Wierzcholska S., 

Halama M., Szczepańska K. 2010. 

Plan Ochrony Parku 

Krajobrazowego Gór Sowich. Pp. 

1-109. Operat ochrony szaty 

roślinnej. Pp. 1-130. Narodowa 

Fundacja Ochrony Środowiska, 

Warszawa. 

Informacje dotyczące 

rozmieszczenia przedmiotów 

ochrony na terenie PK Gór 

Sowich 

Wysoka 
PDF/SHP 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

Kraśnicki S. 2010. Plan Ochrony 

Parku Krajobrazowego Gór 

Sowich. Pp. 1-99. Operat ochrony 

walorów nieożywionej i gleb. Pp. 

1-130. Narodowa Fundacja 

Ochrony Środowiska, Warszawa. 

Przydatne informacje 

wykorzystane do charakterystyki 

Ostoi 

Wysoka 
PDF/SHP 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Świdnica 

Z opisów taksacyjnych 

zaczerpnięto informację na 

temat składu gatunkowego 

drzewostanów, wieku 

drzewostanu, udziału gatunków 

w poszczególnych warstwach 

fitocenozy (dotyczy podrostu i 

drzewostanu), w tym obcych 

siedliskowo, obcych 

geograficznie, pionowej 

strukturze drzewostanu. Ponadto 

do każdego płatu siedliska 

analizowano planowane działań 

gospodarczych pod kątem 

wynikających z nich zagrożeń 

dla danego siedliska 

Wysoka 

PDF 

BIP: Nadleśnictwo Świdnica 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/r

dlp_wroclaw/nadl_swidnica/pla

n_urzadzania_lasu/czesc_opiso

wa 

Zasoby Nadleśnictwa Świdnica 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_swidnica/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_swidnica/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_swidnica/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_swidnica/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
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przyrodniczego.  

Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Wałbrzych 

Z opisów taksacyjnych 

zaczerpnięto informację na 

temat składu gatunkowego 

drzewostanów, wieku 

drzewostanu, udziału gatunków 

w poszczególnych warstwach 

fitocenozy (dotyczy podrostu i 

drzewostanu), w tym obcych 

siedliskowo, obcych 

geograficznie, pionowej 

strukturze drzewostanu. Ponadto 

do każdego płatu siedliska 

analizowano planowane działań 

gospodarczych pod kątem 

wynikających z nich zagrożeń 

dla danego siedliska 

przyrodniczego. 

Wysoka 

PDF 

BIP: Nadleśnictwo Wałbrzych 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/r

dlp_wroclaw/nadl_walbrzych/pl

an_urzadzania_lasu 

Zasoby Nadleśnictwa 

Wałbrzych 

Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Jugów 

Z opisów taksacyjnych 

zaczerpnięto informację na 

temat składu gatunkowego 

drzewostanów, wieku 

drzewostanu, udziału gatunków 

w poszczególnych warstwach 

fitocenozy (dotyczy podrostu i 

drzewostanu), w tym obcych 

siedliskowo, obcych 

geograficznie, pionowej 

strukturze drzewostanu. Ponadto 

do każdego płatu siedliska 

Wysoka 

PDF 

BIP: Nadleśnictwo Jugów 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/r

dlp_wroclaw/nadl_jugow/plan_

urzadzania_lasu/czesc_opisowa 

Zasoby Nadleśnictwa Jugów 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jugow/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jugow/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jugow/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
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analizowano planowane działań 

gospodarczych pod kątem 

wynikających z nich zagrożeń 

dla danego siedliska 

przyrodniczego. 

Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Bardo Śląskie 

Z opisów taksacyjnych 

zaczerpnięto informację na 

temat składu gatunkowego 

drzewostanów, wieku 

drzewostanu, udziału gatunków 

w poszczególnych warstwach 

fitocenozy (dotyczy podrostu i 

drzewostanu), w tym obcych 

siedliskowo, obcych 

geograficznie, pionowej 

strukturze drzewostanu. Ponadto 

do każdego płatu siedliska 

analizowano planowane działań 

gospodarczych pod kątem 

wynikających z nich zagrożeń 

dla danego siedliska 

przyrodniczego. 

Wysoka 

PDF 

BIP: Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/r

dlp_wroclaw/nadl_bardo_slaski

e/plan_urzadzania_lasu/czesc_o

pisowa 

Zasoby Nadleśnictwa Bardo 

Śląskie 

Raporty Pomorska-Grochowska J. 2012 r. 

Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 w województwie 

dolnośląskim Zakres: gatunki 

zwierząt – OWADY. 

Metodyka i wyniki badań 

terenowych prowadzonych na 

potrzeby opracowania PZO w 

zakresie gatunków owadów. 

Wysoka Zasoby ansee consulting 

Kaszewska-Mejer J. 2013 r. Metodyka i wyniki badań Wysoka Zasoby ansee consulting 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_bardo_slaskie/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_bardo_slaskie/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_bardo_slaskie/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_bardo_slaskie/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa


 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

81 

 

Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 w województwie 

dolnośląskim Zakres: siedliska 

przyrodnicze. 

terenowych prowadzonych na 

potrzeby opracowania PZO w 

zakresie siedlisk przyrodniczych 

Kaszewska-Mejer J. 2013 r. 

Raport z prac terenowych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 w województwie 

dolnośląskim Zakres: gatunki 

roślin. 

Metodyka i wyniki badań 

terenowych prowadzonych na 

potrzeby opracowania PZO w 

zakresie zanokcicy 

serpentynowej.  

Wysoka Zasoby ansee consulting 

Kokurewicz T. 2013 r. Raport z 

prac terenowych dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja Nietoperzy 

Gór Sowich PLH020071 w 

województwie dolnośląskim 

Zakres: nietoperze. 

Informacje na temat zakresu 

badań terowych 

przeprowadzonych dla 

nietoperzy w ramach PZO, w 

tym wyniki z liczenia w kolonii 

rozrodczej nocka dużego w 

Rościszowie oraz wyniki 

kontroli zimowisk w 

Kompleksie Rzeczka, Sztolni w 

Podlesiu, sztolni w Dzikowcu, 

Kompleksie Osówka, 

Kompleksie Włodarz „Riese” w 

Walimiu. Podano także wyniki 

kontroli zabezpieczeń w 

poszczególnych sztolniach.  

Średnia Zasoby ansee consulting 

Ansee consulting, PTPP pro 

Natura. Raport z prac terenowych 

Metody i zakres inwentaryzacji 

dotyczący nietoperzy, wyniki z 
Wysoka Zasoby ansee consulting 
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dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 w województwie 

dolnośląskim Zakres: nietoperze. 

nagrań detektorowych, nagrań w 

punktach nasłuchowych, wyniki 

odłowów nietoperzy, kontroli 

potencjalnych miejsc rozrodu 

oraz zimowisk. Dane wyjściowe 

do zaplanowania ochrony 

nietoperzy w obszarze.  

Opinie Informacje i konsultacje ze 

specjalistą w zakresie siedlisk 

leśnych Mariusz Miotke 

Opinie na temat zapisów PUL i 

stanu zachowania siedlisk 

leśnych 

Wysoka 
Informacje ustne i w formie e-

mail 

Waloryzacj

a 

przyrodnic

za 

(województ

wa, gminy) 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO. 2005. 

Gmina Nowa Ruda. Tom I. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, 

grzyby i zwierzęta. Fulica-

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Msc. 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

obszarze.  

 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

zawierająca informacje m.in. o 

występowaniu kolonii 

rozrodczych nocka dużego: 

1. Jugów - Strych budynku 

Gimnazjum nr 1, ul. Główna 

105, stałe dzienne schronienie 

kilku osobników (8 - 10). 

2. Jugów - Strych budynku Szkoły 

Podstawowej, ul. Główna 85, 

kolonia rozrodcza kilkunastu 

osobników (8 - 15). 

3. Jugów - Parafia rzymsko-

katolicka, wieża i strych 

kościoła pw. Św. Katarzyny, 

Średnia 
Manuskrypt 

Zasoby RDOŚ Wrocław 
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stałe dzienne schronienie kilku 

osobników (8 - 10). 

4. Nowa Wieś Kłodzka - Strych 

domu mieszkalnego nr 95, stałe 

dzienne schronienie kilku 

osobników (5 - 8). 

5. Nowa Wieś Kłodzka - Strych 

opuszczonej Bazy 

Wypoczynkowej ZHP, 

opuszczona kolonia rozrodcza 

kilkunastu osobników (15 - 20). 

Przygórze - Parafia rzymsko-

katolicka, wieża kościoła pw. 

Podwyższenia Krzyża Św., stałe 

dzienne.  

 

Informacja na temat 

występowania siedliska 

przyrodniczego 6210 Murawy 

kserotermiczne. Ze względu na 

lokalizację płatu (były 

kamieniołom, obecnie 

komercyjnie użytkowany) i 

wymagania siedliskowe murawy 

(konieczny wypas) nie ma 

możliwości skutecznej ochrony, 

dlatego siedlisko zostało 

przeniesione do kategorii D. 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 
Niska 

Manuskrypt 

Zasoby RDOŚ Wrocław 
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WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO. 2005. 

Gmina Walim. Tom I. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, 

grzyby i zwierzęta. Fulica-

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Msc. 

przedmiotach ochrony w 

obszarze. 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

zawierająca informacje m.in. o 

występowaniu kolonii 

rozrodczych nocka dużego:  

1. - Rzeczka - Parafia rzymsko-

katolicka, strych i wieża 

kościoła pw. Św. M. Kolbego. 

Kolonia rozrodcza kilkunastu 

osobników (15 - 20). 

- Walim - Parafia rzymsko-

katolicka, strych i wieża 

kościoła pw. Św. Jadwigi. 

Kolonia rozrodcza kilkunastu 

osobników (15 - 20). 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO. 2005. 

Miasto Bielawa. Tom I. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, 

grzyby i zwierzęta. Fulica-

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Msc. 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

obszarze. Nie znaleziono 

informacji. 

Niska 
Manuskrypt 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA 

WOJEWÓDZTWA 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

Niska 
Manuskrypt 

Zasoby RDOŚ Wrocław 
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DOLNOŚLĄSKIEGO. 2005. 

Miasto Jedlina Zdrój. Tom I. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, 

grzyby i zwierzęta. Fulica-

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Msc 

obszarze. Nie znaleziono 

informacji. 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO. 2005. 

Miasto Pieszyce. Tom I. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, 

grzyby i zwierzęta. Fulica-

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Msc. 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

obszarze. Nie znaleziono 

informacji. 

Niska 
Manuskrypt 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO. 2005. 

Miasto i Gmina Głuszyca. Tom I. 

Opracowanie tekstowe. Rośliny, 

grzyby i zwierzęta. Fulica-

Jankowski Wojciech, Wrocław. 

Msc. 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

obszarze. Nie znaleziono 

informacji. 

Niska 
Manuskrypt 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA GMINY 

DZIERŻONIÓW 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

Średnia 
PDF, warstwy shape, 

Zasoby RDOŚ Wrocław  
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KRAMEKO Sp. z.o.o. 2010 r. obszarze. Nie znaleziono 

informacji. 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA MIASTA 

DZIERŻONIÓW  

KRAMEKO Sp. z o.o. 2010 r. 

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

obszarze. Nie znaleziono 

informacji. 

Średnia 
PDF, warstwy shape, 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA GMINY 

STOSZOWICE  

KRAMEKO Sp. z o.o. 2010 r. 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

zawierająca informacje m.in. o 

występowaniu kolonii 

rozrodczych nocka dużego: 

Wiatraczyn – strych budynku 

mieszkalnego, 5 osobników. 

 

Ponadto w inwentaryzacji tej 

zawarto informację o 

występowaniu jednego płatu 

siedliska przyrodniczego 9110 

oraz czterech płatów siedliska 

przyrodniczego 91E0. Dane o 

występowaniu w/w płatów ujęto 

wykazie siedlisk dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja Nietoperzy 

Gór Sowich. W inwentaryzacji 

brak danych dotyczących stanu 

zachowania w/w płatów siedlisk.  

Średnia 
PDF, warstwy shape, 

Zasoby RDOŚ Wrocław 

INWENTARYZACJA 

PRZYRODNICZA GMINY 

ŚWIDNICA  

W wynikach inwentaryzacji 

poszukiwano informacji o 

przedmiotach ochrony w 

obszarze. W inwentaryzacji 

Średnia 
PDF, warstwy shape, 

Zasoby RDOŚ Wrocław 
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KRAMEKO Sp. z o.o. 2010 r. zawarto informację o 

występowaniu trzech płatów 

siedliska przyrodniczego 9130 

oraz trzech płatów siedliska 

91E0. Dane o występowaniu 

w/w płatów ujęto wykazie 

siedlisk dla obszaru Natura 2000 

Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. 

W inwentaryzacji brak danych 

dotyczących stanu zachowania 

w/w płatów siedlisk.  

Ekspertyzy 

przyrodnic

ze 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 

2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia 

przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych 

na Dolnym Śląsku. Wrocław. 86 

pp. 

Synteza danych publikowanych i 

niepublikowanych 
Wysoka PDF 

 

 

 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 
Obszar, według Standardowego Formularza Danych, zajmuje 21 324,9 ha i położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym. 

Administracyjnie obszar leży w granicach województwa dolnośląskiego, na terenie powiatów: wałbrzyskiego (gmina Walim, Jedlina-Zdrój, 

Głuszyca), dzierżoniowskiego (gmina Pieszyce, Bielawa, Dzierżoniów), ząbkowickiego (gmina Stoszowice), świdnickiego (gmina Świdnica) 

i kłodzkiego (gmina Kłodzko, Nowa Ruda). 
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Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (według Kondrackiego), to położenie ostoi przedstawia się następująco: 

 Prowincja: Masyw Czeski (33), 

 Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332), 

 Makroregion: Sudety Środkowe (332.4), 

 Mikroregion: Góry Sowie (332.44), 

 Mikroregion: Obniżenie Noworudzkie (332.46), 

 Makroregion: Przedgórze Sudeckie (332.1), 

 Mikroregion: Obniżenie Podsudeckie (332.15). 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (według Tramplera i in.) obszar należy do Krainy Sudeckiej (VII), Dzielnicy Sudetów Środkowych 

(VII.2). 

Według jednostek podziału geobotanicznego, charakteryzującego zespoły roślinności potencjalnej (według Matuszkiewicza) ostoja należy do 

Państwa: Holarktyka, Obszaru: Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, Prowincji: Subatlantyckiej Górskiej, Podprowincji Hercyńsko-

Czeskiej, Działu Sudeckiego (G.), Krainy Sudetów (G.1) Podkrainy Zachodniosudeckiej (G.1a.).  

 

 

Geologia, rzeźba terenu 

Największa część Ostoi Nietoperzy Gór Sowich położona jest w obrębie mezoregionu Góry Sowie. Obejmuje on swoim zasięgiem północną 

część grzbietu głównego Gór Sowich od Przełęczy Walimskiej (750 m n.p.m.) do Przełęczy Woliborskiej (711 m n.p.m.) oraz w osobnej 

eksklawie masyw Włodarza. Najwyższą kulminację całego pasma oraz całej północnej części Sudetów Środkowych stanowi Wielka Sowa (1015 

m n.p.m.). 

Obszar niemal w całości znajduje się w obrębie bloku sowiogórskiego. Blok sowiogórski odsłania się na obszarze 650 km
2
 i ma kształt trójkąta, 

którego wierzchołki wyznaczają: Szczawno-Zdrój, Ratajno i Srebrna Góra. Granice bloku mają charakter tektoniczny, a uskok sudecki brzeżny 

dzieli go na część górską (Góry Sowie, wschodnia część Gór Wałbrzyskich i Pogórza Wałbrzyskiego) oraz przedgórską. Blok sowiogórski 

zbudowany jest z następujących odmian gnejsów migmatycznych: smużystych, warstewkowych i łuseczkowych. Są to skały barwy szarej, 

zaangażowane tektonicznie, składające się z kwarcu, oligoklazu i łyszczyków (Grocholski 1962, Berezowska, Krechowicz 1968, Cwojdziński, 

Żelaźniewicz 1995). Są to najczęściej pojawiające się skały w obrębie obszaru. W Ostoi występują następujące typy gleb: brunatne, 

opadowoglejowe., bielicowe, płowe, gruntowoglejowe, torfowe i mady rzeczne. 

 

Gleby 

Na terenie całej ostoi przeważają gleby brunatne. Występują również gleby opadowoglejowe, które są związane z środowiskami podmokłymi, a 
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także w mniejszym stopniu płowe, gruntowoglejowe, torfowe i mady rzeczne. 

 

Klimat 

Obszar Ostoi Nietoperzy Gór Sowich znajduje się w regionie wałbrzyskim, w trzech piętrach wysokościowych: umiarkowanie ciepłym - 400-

550 m n.p.m., umiarkowanie chodnym - 550-800 m n.p.m. i chłodnym - powyżej 800 m n.p.m. (Schmuck 1960, Woś 1999). Góry Sowie z racji 

swojego znacznego wyniesienia charakteryzują się klimatem wilgotnym i chłodnym. Opady są wyższe niż na otaczającym obszarze z racji 

większego wyniesienia Gór Sowich nad poziom morza. 

W Górach Sowich dominuje wiatr wiejący z kierunków zachodnich, a w szczególności z południowego zachodu. Jesienią i wczesną wiosną 

występują tutaj zjawiska fenowe, podczas których wieje z południowego zachodu wiatr, który po przejściu bariery górskiej traci wilgoć i ociepla 

się na zawietrznej stronie gór. Ten suchy i ciepły wiatr przyspiesza topnienie pokrywy śnieżnej i zmniejszenie zachmurzenia, podczas gdy 

grzbietowe partie gór ukryte są w wale chmur fenowych. 

 

Wody powierzchniowe 

Teren Ostoi Nietoperzy Gór Sowich położony jest w dorzeczu Odry, ale ponieważ obejmuje on obszar wododziałowy, to należy do kilku zlewni 

m.in. Bystrzycy, Piławy, Włodzicy i Budzówki. Na obszarze ostoi bierze początek wiele cieków będących dopływami wyżej wymienionych, m. 

in. Kłobia, Jaworzynka, Walimka, Młynówka, Kłomnica, Pieszycki Potok, Brzęczek, Bielawica, Wolbromka, Piekielnica, Jugowski Potok i Sowi 

Potok. Obszar ten należy do regionu wodnego Środkowej Odry, a jego zarządcą jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

(KZGW 2008, Będkowski et al. 2009). Potoki górskie i górne odcinki rzeki charakteryzują się dużymi spadkami podłużnymi, co wpływa na 

szybki odpływ wody ku terenom nizinnym. Duże wahania stanu wód w potokach i rzekach wynikają z warunków klimatycznych (w 

szczególności od opadów atmosferycznych). 

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Teren Ostoi w środkowej części pokrywa się z Parkiem Krajobrazowym Gór Sowich. Znajduje się tu również Rezerwat Bukowa Kalenica w 

Górach Sowich oraz Rezerwat Góra Choina. Północna i południowa część Ostoi pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Góry 

Bardzkie i Sowie. Od południa graniczy z OZW Góry Bardzkie, na północnym zachodzie z Obszarem Specjalnej Ochrony ptaków Sudety 

Wałbrzysko-Kamiennogórskie, OZW Góry Kamienne i Parkiem Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Od strony wschodniej do Ostoi 

przylega OZW Kamionki. Na północnym wschodzie w odległości około 1,7 km znajduje się niewielka ostoja OZW Modraszki koło Opoczki. 

 

Integralność i spójnośc sieci Natura 2000 

Istotnym z punktu widzenia zachowania spójności sieci Natura 2000 jest umieszczenie na liście przedmiotów ochrony w obszarze Ostoja 
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Nietoperzy Gór Sowich dwóch gatunków motyli – modraszka nausitousa i modraszka telejusa.Gatunki te są przedmiotami ochrony w sąsiednich 

obszarach Natura 2000 – Góry Kamienne oraz Modraszki koło Opoczki. Ponadto w bliskim sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy 

Gór Sowich znajduje się obszar Natura 2000 Kamionki, którego celem ochrony jest m. in. zanokcica serpentynowa. Ten rzadki gatunek paproci 

ma w Polsce zaledwie 11 stanowisk, przez co istotnym jest objęcie go ochroną poprzez zamieszczenie na liście przedmiotów ochrony w 

obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich.  

Dzięki układowi kompleksów leśnych oraz szpalerów i zadrzewień występuje połączenie między omawianą Ostoją i Ostojami sąsiednimi – 

Góry Bardzkie i Góry Kamienne, populacje nocka dużego, mopka i nocka Bechsteina występujące w tych obszarach są nieizolowane. Zapewnia 

to spójność sieci Natura 2000.  

 

Korytarze ekologiczne 

W odniesieniu do nietoperzy korytarze migracyjne zostały wyznaczone głównie dla mopka oraz nocka dużego, wzdłuż dolin, krawędzi lasów, 

pasów zadrzewień układających się w struktury liniowe, cieków wodnych (załączona do dokumentacji mapa: Korytarze migracyjne nietoperzy 

oraz warstwa .shp) . Typując kształt i przebieg korytarzy ekologicznych dla nietoperzy uwzględniono układ dolinowy terenu ze względu na 

zmniejszone wydatkowanie energetyczne wymagane do pokonania tras przelotu przez nietoperze. 

Najprawdopodobniej układ południkowy przebiegu Gór Sowich sprawia możliwość istnienia ważnego korytarza migracyjnego nieotoperzy o 

randze ponadlokalnej, w szczególności wschodnia krawędź gór. 

Jednym z rozpoznanych zagrożeń na terenie ostoi dla utrzymania funkcjonalności korytarzy migracyjnych i tras przelotów dobowych (głównie 

mopków) jest prowadzenie wycinki zadrzewień wzdłuż cieków wodnych. 

Zaleca się utrzymywać liniowe elementy krajobrazu tj. aleje i szpalery drzew i krzewów. Ze względu na utrzymanie dogodnych warunków 

migracji na zimowiska zaleca się utrzymać zwartość i komunikację między strukturami leśnymi, zapobiegając wyizolowania płatu leśnego, na 

którym stwierdzono ważne zimowisko nietoperzy. 

 

Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne  

Warunki społeczno-ekonomiczne terenów leżących w obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich są na ogół mało korzystne, ze 

względu na niski stopień zurbanizowania, małą gęstość zaludnienia, niedostateczną liczbę pozarolniczych podmiotów gospodarczych i związane 

z tym duże bezrobocie. Najczęściej wymienianą strategią rozwojową dla tych terenów jest rozwój turystyki i rekreacji, produkcja ekologicznej 

żywności, agroturystyka oraz promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.  

Spośród celów strategicznych i przewidywanych strategii rozwoju gmin leżących na terenie Ostoi Nietoperzy Gór Sowich najczęściej 

wymieniane jest wykorzystanie naturalnych walorów regionu zmierzające do rozwoju turystyki, w tym m.in.: modernizacja i budowa 

infrastruktury turystycznej (w tym obiektów rekreacyjnych i sportowych) przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym m. in. 
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narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej oraz sportów ekstremalnych (np.: ścieżki rowerowe, szlaki piesze, oznakowanie tras i 

szlaków turystycznych), przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury drogowej w tym infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) przy obiektach 

atrakcyjnych turystycznie. 

Przy szeregu korzyści związanych z rozwojem turystyki i rekreacji dla regionu Sowiogórskiego mogą wystąpić również potencjalne zagrożenia i 

negatywne konsekwencje z niego płynące dla celów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, zwłaszcza w przypadku 

nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego. Uprawianie różnych form aktywnej rekreacji, takich jak np.: narciarstwo zjazdowe, wspinaczki, 

rajdy rowerowe, samochodowe i szlaki piesze, powodować mogą degradację krajobrazu, zanieczyszczenie, a także nadmierny hałas. Należy 

jednak zauważyć, że wymienionym przykładom zagrożeń dla przyrodniczego i społecznego środowiska wsi można skutecznie zapobiegać, 

poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej samorządów i społeczności lokalnych, umiejętne zarządzanie turystyką i przestrzeganie zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Według opracowanej przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu Strategii Rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego gminy 

sowiogórskie zaliczane są do III regionu funkcjonalnego przemysłowo- turystyczno –rekreacyjnego. Warunki demograficzne obszarów 

wiejskich tego regionu są niekorzystne. Bardzo wysoki jest również wskaźnik bezrobocia. Trzecia część ludności obszarów wiejskich znajduje 

zatrudnienie w przemyśle, a pracujących w rolnictwie charakteryzuje podeszły wiek (powyżej 55 lat). Gospodarstwa rolne tego regionu 

posiadają niekorzystną strukturę obszarową. 65% gospodarstw nie przekracza obszaru 5 ha, co między innymi skutkuje niską intensywnością 

produkcji rolniczej. Region jest zaniedbany pod względem wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej.  

Głównym celem ze względu na niską jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ale wysoką wartość środowiska przyrodniczego podstawowym 

źródłem utrzymania ludności zamieszkującej ten region powinno być świadczenie usług rekreacyjno-turystycznych, a w dalszej kolejności 

działalność przemysłowa i rolnicza. Wśród celów szczegółowych wymieniane są rozwój gospodarki leśnej, modernizacja i rozwój infrastruktury 

technicznej, modernizacja rolnictwa i funkcji rekreacyjno-turystycznej i leczniczo- uzdrowiskowej. 

Cele te wdrażane będą poprzez realizację konkretnych zadań zawartych miedzy innymi w planach urządzeniowo- rolnych gmin. Spośród tych 

zadań zagrożenia dla terenów najbardziej wartościowych przyrodniczo obejmują między innymi nadmierny wypas zwierząt lub jego 

zaniechanie, melioracje, nawożenie, stosowanie pestycydów, zabiegi agrotechniczne, brak zmianowania, zalesianie i scalanie gruntów. Znaczna 

część obszaru Natura 2000 znajduje się więc pod dużą presją i jest narażona na poważne zagrożenia. 

 

 

2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 
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Lasy Skarb Państwa 15770,4 73,95 

Własność komunalna 28,2 0,13 

Grunty orne - 3546,8 16,63 

Łąki trwałe - 477,4 2,24 

Pastwiska trwałe - 967,0 4,53 

Sady - 5,1 0,02 

Grunty pod stawami - 3,8 0,02 

Nieużytki - 25,8 0,12 

Wody stojące - 8,8 0,04 

Wody płynące - 19,5 0,09 

Grunty zabudowane - 305,5 1,43 

Inne - 166,6 0,78 

 

 

 

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 - - 

Sady - - - 

Trwałe użytki zielone  Własność prywatna Obręb: Jugów 

104/1 
pow. 0,46 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 
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Typy użytków  

 

Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

  

Obręb: Jugów 

105/1 
pow. 0,69 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugów 

130 
pow. 1,02 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Walim 

249/2 
pow. 2,53 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugowice 

25/6 
pow. 14,34 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Glinno 

355/4 
pow. 19,36 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugów 

41/5 
pow. 1,77 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugów 

62/2 
pow. 0,56 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugów 

96/1 
pow. 0,73 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugów 

96/2 
pow. 0,50 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugów 97 pow. 1,19 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Obręb: Jugów 98 pow. 1,42 program rolno-środowiskowy wariant 5.7 

Wody - - - 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
- - - 

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

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

UCHWAŁA NR XV/84/12 

RADY MIASTA JEDLINA-

ZDRÓJ z dnia 28 marca 2012 r.  

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jedlina-

Zdrój 

Gmina Jedlina-Zdrój 

R- tereny rolnicze 

dopuszcza się: 

zabudowę 

zagrodową; 

prowadzenie 

gospodarki rolnej; 

budowę stawów 

hodowlanych dla 

potrzeb rolnictwa; 

zadrzewienia i 

zakrzewienia 

śródpolne; 

infrastrukturę 

techniczną i 

komunikacyjną. 

- 

 

Obecne zapisy w 

mpzp: 
Na obszarze objętym 

planem miejscowym 

ochronie podlegają: 

1) Specjalny Obszar 

Ochrony „Góry 

Kamienne” 

(PLH020038); 

2) Specjalny Obszar 

Ochrony „Ostoja 

nietoperzy Gór Sowich” 

(PLH020071);  

Na obszarze objętym 

planem miejscowym 

ochronie podlegają 

siedliska przyrodnicze, 

oznaczone jak na rysunku 

planu miejscowego, dla 

których ochrona powinna 

polegać na:  

1) zachowaniu 

właściwego składu 

gatunkowego 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

drzewostanu;  

2) zachowaniu właściwej 

struktury wiekowej i 

przestrzennej 

drzewostanu. 

Projekt planu uzyskał 

akceptację komisji 

urbanistycznej i został 

uzgodniony przez 

właściwe instytucje. 

Uchwała Nr XIX/101/2012 Rady 

Gminy w Walimiu z dnia 4 

czerwca 2012r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi Walim, gm. 

Walim 

 

Gmina Walim 

MN – tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej ustala 

się zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną wolno 

stojącą, możliwa jest 

6510 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

 

282/7, 282/6, 282/4, 

Obecne zapisy w 

mpzp: 

Projektowana 

zabudowa musi swoim 

charakterem 

nawiązywać do 

uwarunkowań 

kulturowych regionu, 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

realizacja zabudowy 

gospodarczej 

związanej 

funkcjonalnie z 

zabudową 

mieszkaniową (np. 

garaż) 

282/3, 282/5, 427/11, 

427/12, 427/13, 427/14 

obręb Walim 

 

{2e276aed-31dd-4104-

8382-befd03e65af8} 

nie może stwarzać 

dysonansu z 

otoczeniem i winna 

szanować środowisko 

naturalne. 

Ze względu na brak 

zapisów w mpzp 

dotyczących ochrony 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000, a 

te które istnieją są 

niewystarczające 

proponuje się zmianę w 

mpzp: zmienić sposób 

użytkowania z MN na 

R-trwałe użytki 

zielone  

UCHWAŁA Nr XLII/233/2006 

Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 

lutego 2006 r. w sprawie: 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 

położonego  

w obrębie wsi Niedźwiedzica, 

Gmina Walim 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

gmina Walim. 

UCHWAŁA NR LII/298/2010 

RADY GMINY WALIM z dnia 

25 października 2010 r.  

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego we wsi Jugowice, 

gm. Walim. 

Gmina Walim 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

UCHWAŁA RADY GMINY W 

WALIMIU  

z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego we wsi Michałkowa, 

gmina Walim. 

Gmina Walim 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

     

Uchwała Nr XLVI/363/2002 

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 

kwietnia 2002 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Bielawa /obszar położony w 

rejonie ulicy Korczaka/ - Dz. Urz. 

Woj. Dolnośl. Nr 135 z 

25.06.2002 r. poz. 1863. 

Powierzchnia -36,0 ha 

Gmina Bielawa 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

Uchwała Nr VI/45/2007 z dnia 31 

stycznia 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulic 

Wysokiej, Korczaka i byłej linii 

kolejowej – Dz. Urz. Woj. 

Dolnośl. Nr 79 z 23.03.2007 r. 

poz. 898. Powierzchnia ok. 16,5 

Gmina Bielawa 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

ha. 

Uchwała Nr VII/57/99 Rady 

Miejskiej Bielawy z dnia 6 

kwietnia 1999 r. w sprawie 

miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Bielawa /rejon przy zbiorniku 

"Sudety" / -Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego Nr 17 z 

13.07.1999 r. poz. 817. 

Powierzchnia - 28,0 ha. 

Gmina Bielawa 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

Uchwała Nr XLVIII/348/09 z 

dnia 28 października 2009 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. 

Janusza Korczaka i zbiornika 

„Sudety” w Bielawie –Dz. Urz. 

Gmina Bielawa 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Woj. Dolnośl. Nr 217 z 

17.12.2009 r. poz. 4168. 

Powierzchnia ok. 59 ha. 

UCHWAŁA NR IV/16/2011 

RADY MIEJSKIEJ W 

PIESZYCACH z dnia 27 stycznia 

2011 r.  

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu 

Pieszyce Południe, Dolne, 

Bratoszów, Piskorzów 

Gmina Pieszyce 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

UCHWAŁA NR XIII/78/2011 

RADY MIEJSKIEJ W 

PIESZYCACH z dnia 27 

października 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu 

Pieszyce Górne, Stadion oraz 

Gmina Pieszyce 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Południe 

UCHWAŁA NR V/22/2011 

RADY MIEJSKIEJ W 

PIESZYCACH z dnia 10 lutego 

2011 r.  

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu 

Pieszyce Środkowe -Dorotka - 

Piskorzów Górny 

Gmina Pieszyce 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

UCHWAŁA NR XVI/77/2011 

RADY MIEJSKIEJ W 

GŁUSZYCY z dnia 28 

października 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta 

Gmina Głuszyca 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Głuszyca 

UCHWAŁA NR 83/XV/11 

RADY GMINY NOWA RUDA z 

dnia 28 września 2011r. w 

sprawie przystąpienia do 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu 

Przygórze 

Gmina Nowa Ruda 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

UCHWAŁA NR 225/XXXIX/06 

RADY GMINY NOWA RUDA z 

dnia 27 października 2006 W 

sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nowa 

Ruda dla części wsi Ludwikowice 

Gmina Nowa Ruda 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Uchwała nr LV/468/2009 Rady 

Gminy Świdnica z dnia 4 grudnia 

2009 w sprawie uchwalenie 

zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Świdnica 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

Uchwała Nr XLVII/481/2005 

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 

grudnia 2005 roku w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w obrębie wsi 

Bystrzyca Górna 

Gmina Świdnica 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 

Uchwała nr XLVII/482/2005 

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 

grudnia 2005r. w sprawie: 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w obrębie wsi 

Lubachów, gmina Świdnica 

Gmina Świdnica 
Brak konfliktu z 

mpzp 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Walim 

zatwierdzone Uchwałą Rady 

Gminy Walim nr VI/18/98 z dnia 

30 grudnia 1998 roku, zmieniane 

uchwałami: nr XIII/72/2007 z 

dnia 25 października 2007 roku, 

nr XXXI/185/2009 z dnia 23 

lutego 2009 roku, nr 

XL/231/2009 z dnia 26 

października 2009 roku, nr 

LII/294/2010 z dnia 25 

października 2010 roku oraz nr 

XXXV/198/2013 z dnia 26 

listopada 2013 roku 

 

Gmina Walim 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

Rozwój przestrzenny 

wsi Michałkowa, 

Młyńska, Boreczna, 

Glinno, Walim, 

Jugowice, Tonowice 

 

 

 

 

 

Tereny z przewagą 

zabudowy usługowej 

Wpływem objęte są łąki 

świeże 6510 położone w 

obrębie planowanej 

rozbudowy układów 

osadniczych wsi 

Michałkowa, Młyńska, 

Boreczna, Glinno, 

Walim, Jugowice, 

Tonowice 

 

 

 

Mopek, nocek duży 

(kompleks Rzeczka) 

 

Nocek duży (Kompleks 

Włodarz) 

 

Brak zapisów w 

studium chroniących 

przedmioty ochrony 

obszaru. 

 

Konieczna zmiana w 

studium: 

Zmienić sposób 

użytkowania z MN na 

R-trwałe użytki 

zielone 

 

Konieczna zmiana;  

Dodanie zapisu: Przy 

wykorzystaniu 

usługowym 

kompleksów, gdzie 

występują gatunki 

nietoperzy stanowiące 

przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 

Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich należy 

uwzględnić ich 

wymagania 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

siedliskowe i 

konieczność ich 

ochrony 

UCHWAŁA NR 

XXXIX/208/2010 RADY 

MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z 

dnia 10 listopada 2010 r. w 

sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jedlina-

Zdrój 

Gmina Jedlina-Zdrój 
Brak konfliktu ze 

studium 
- - 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU 

MIAST DZIERŻONIÓW, 

BIELAWA, PIESZYCE, 

SYNTEZA DOTYCZĄCA 

MIASTA BIELAWA WRAZ ZE 

Gmina Bielawa 
Brak konfliktu ze 

studium 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

ZMIANAMI 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU 

MIAST DZIERŻONIÓW, 

BIELAWA, PIESZYCE 

SYNTEZA DOTYCZĄCA 

MIASTA PIESZYCE 

Gmina Pieszyce 
Brak konfliktu ze 

studium 
- - 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA I 

GMINY GŁUSZYCA 

Gmina Głuszyca 
Brak konfliktu ze 

studium 
- - 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowani a 

przestrzennego gminy miejskiej 

Nowa Ruda 

Gmina Nowa Ruda 
Brak konfliktu ze 

studium 
- - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Uchwała nr LV/468/2009 Rady 

Gminy Świdnica z dnia 4 grudnia 

2009 w sprawie uchwalenie 

zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Świdnica 
Brak konfliktu ze 

studium 
- - 

Uchwała nr 86/XV/99 Rady 

Gminy Stoszowice z dnia 30 

grudnia 1999 roku Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stoszowice 

Gmina Stoszowice 
Brak konfliktu ze 

studium 
- - 

STRATEGIA ROZWOJU 

GMINY WALIM NA LATA 

2012-2020 

Gmina Walim Brak konfliktu - - 

Strategia Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego Gminy Bielawa 

na lata 2007-2013 

Gmina Bielawa Brak konfliktu - - 

Strategia Rozwoju Miasta 

Pieszyce na lata 2007-2015 
Gmina Pieszyce Brak konfliktu - - 

Kierunki Strategii Rozwoju 

Gminy Głuszyca 
Gmina Głuszyca Brak konfliktu  - - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Strategia Rozwoju Strategia 

Rozwoju Gminy Miejskiej Nowa 

Ruda Gminy Miejskiej Nowa 

Ruda na lata 2006-2014 

Gmina Nowa Ruda Brak konfliktu  - - 

Załącznik do uchwały nr 

VI/37/2004 Rady Gminy 

Stoszowice z dnia 04 sierpnia 

2004r. w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwoju Gminy 

Stoszowice 

Gmina Stoszowice Brak konfliktu  - - 

PROGRAM OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA GMINY 

BIELAWA 

Gmina Bielawa Brak konfliktu  - - 

Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Pieszyce – aktualizacja na 

lata 2008-2011 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2015 

Gmina Pieszyce Brak konfliktu  - - 

PROGRAM OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA GMINY 

GŁUSZYCA na lata 2004 - 2011 

Gmina Głuszyca Brak konfliktu  - - 

Program ochrony Środowiska 

gminy Stoszowice 
Gmina Stoszowice Brak konfliktu  - - 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

PROGRAM OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA GMINY 

MIEJSKIEJ NOWA RUDA I 

GMINY NOWA RUDA 

Gmina Nowa Ruda Brak konfliktu  - - 

Program rozwoju lokalnego 

Gminy Pieszyce 
Gmina Pieszyce Brak konfliktu  - - 

Plan rozwoju lokalnego na lata 

2004-2013 gminy Głuszyca 
Gmina Głuszyca Brak konfliktu  - - 

Plan Rozwoju Lokalnego dla 

Gminy Stoszowice 
Gmina Stoszowice Brak konfliktu  - - 

Plan urządzeniowo rolny Gminy 

Stoszowice 
Gmina Stoszowice Brak konfliktu  - - 

Plan urządzenia lasu sporządzony 

na lata od 2009 do 2018 roku dla 

Nadleśnictwa Bardo Śląskie  

Program Ochrony Przyrody dla 

Nadleśnictwa Bardo Śląskie na 

okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 

grudnia 2018 r. 

 Nadleśnictwo Bardo Śląskie 

Trzebieże 

zaplanowane w PUL 

mogą ograniczyć 

ilość martwego 

drewna 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

 

Zapisy zamieszczone w 

Programie Ochrony 

Przyrody (POP): 

 

Dla siedliska 9110: 

Działania ochronne 

polegają na zachowaniu 

właściwego składu 

gatunkowego kwaśnej 

buczyny górskiej, 

zachowaniu właściwej 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

struktury wiekowej i 

przestrzennej, 

odtwarzaniu kwaśnej 

buczyny w miejscach, 

gdzie została ona 

zdegrad owana. 

 

Dla siedliska 9130: 
Prawidłowo prowadzona 

gospodarka leśna. Na 

szczególne poparcie 

zasługuje tak zwany 

naturalny kierunek 

hodowli lasu – czyli 

gospodarka leśna 

prowadzona w oparciu o 

składy gatunkowe 

drzewostanu 

odpowiadające w pełni 

warunkom siedlisko wym, 

naturalne odnowienie 

lasu oraz stosowanie 

złożonych rębni, przede 

wszystkim rębni 

stopniowej gniazdowej 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

udoskonalonej. 

 

 

 

Pomimo zapisów 

ochronnych 

zamieszczonych w POP 

w stosunku do siedlisk 

9110, 9130, w PUL 

zawarto zapisy o 

planowanych 

trzebieżach, które mogą  

ograniczać ilość 

martwego drewna. W 

związku z tym w PZO 

zaplanowane trzebieże do 

poszczególnych płatów 

w/w siedlisk wskazano 

jako zagrożenie 

potencjalne (tab. 4 w 

PZO) i zaproponowano 

dzialania ochronne (tab. 

6 PZO) polegające na 

zapewnianiu istotnych 

(dla stanu danego 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

siedliska przyrodniczego 

i wymogów chronionych 

gatunków) zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

PLAN URZĄDZENIA LASU dla 

Nadleśnictwa Jugów na okres od 

1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 

2020 r., PROGRAM OCHRONY 

PRZYRODY 

Nadleśnictwo Jugów 

Trzebieże 

zaplanowane w PUL 

mogą ograniczyć 

ilość martwego 

drewna 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

 

Zapisy zamieszczone w 

Programie Ochrony 

Przyrody (POP): 

 

Dla siedliska 9110:: 

Ochrona siedliska 

kwaśnej buczyny górskiej 

powinna polegać na: 

zachowaniu właściwego 

składu gatunkowego 

kwaśnej buczyny górskiej 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

z udziałem gatunków 

domieszkowych, 

zachowaniu właściwej 

struktury wiekowej i 

przestrzennej kwaśnych 

buczyn poprzez 

zapobieganie tworzenia 

litych, jednowiekowych 

drzewostanów bukowych. 

Wymaga to stosowania 

złożonych rębni oraz 

odpowiednio długiego 

okresu odnowienia, 

odtwarzaniu kwaśnej 

buczyny w miejscach, 

gdzie została ona 

zdegradowana przez 

wprowadzanie na jej 

siedlisko monokultur 

świerkowych, nie 

wprowadzaniu i 

eliminowaniu gatunków 

obcych geograficznie, 

najcenniejsze i najlepiej 

zachowane przykłady 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

siedliska przyrodniczego  

wyłączyć z użytkowania, 

tak żeby istniał przykład 

„buczyn rozwijających 

się w naturalny sposób”, 

drzewostany najstarsze, 

w szczególności 140-

letnie i starsze powinny 

zostać wyłączone z 

użytkowania rębnego 

(jako tzw. drzewostany 

referencyjne).  

 

Dla siedliska 9130:: 

Ochrona siedliska żyznej 

buczyny górskiej 

powinna polegać na: 

zachowaniu właściwego 

składu gatunkowego 

żyznej buczyny górskiej  

z udziałem gatunków 

domieszkowych, takich 

jak jodła pospolita Abies 

alba, jawor Acer  

pseudoplatanus, w 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

wyższych położeniach 

również świerka Picea 

bies; zachowaniu 

właściwej struktury 

wiekowej i przestrzennej 

żyznych buczyn poprzez 

unikanie sytuacji, w 

których duże obszary 

zostają opanowane przez 

lite, jednowiekowe 

drzewostany bukowe. 

Wymaga to stosowania 

złożonych rębni oraz 

odpowiednio długiego 

okresu odnowienia, 

odtwarzaniu żyznej 

buczyny w miejscach, 

gdzie została ona 

zdegradowana przez 

wprowadzanie na jej 

siedlisko monokultur 

świerkowych; należy nie 

wprowadzać i 

eliminować gatunki obce 

geograficznie; takie jak –  
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

daglezja zielona 

Pseudotsuga menziesii, 

modrzew Larix spp., dąb 

czerwony Quercus rubra,  

czy obce ekologicznie – 

dąb szypułkowy Quercus 

robur, świerk Picea abies 

(tylko w niższych 

położeniach) sosna 

pospolita Pinus 

sylvestris; najcenniejsze i 

najlepiej zachowane 

przykłady siedliska 

przyrodniczego wyłączyć 

z użytkowania, tak żeby 

istniał przykład „żyznych 

buczyn rozwijających się 

w naturalny sposób” 

drzewostany najstarsze, 

w szczególności 140-

letnie i powyżej powinny 

zostać wyłączone z 

użytkowania rębnego 

(jako tzw. drzewostany 

referencyjne). 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

 

 

Pomimo zapisów 

ochronnych 

zamieszczonych w POP 

w stosunku do siedlisk 

9110, 9130, 9410 w PUL 

zawarto zapisy o 

planowanych 

trzebieżach, które mogą 

ograniczać ilość 

martwego drewna. W 

związku z tym w PZO 

zaplanowane trzebieże do 

poszczególnych płatów 

w/w siedlisk wskazano 

jako zagrożenie (tab. 4 w 

PZO) i zaproponowano 

dzialania ochronne (tab. 

6 PZO) polegające na 

zapewnianiu istotnych 

(dla stanu danego 

siedliska przyrodniczego 

i wymogów chronionych 

gatunków) zasobów 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 

PLAN URZĄDZENIA LASU 

sporządzony na lata od 2001 do 

2010 roku dla Nadleśnictwa 

Świdnica w Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu na podstawie stanu 

lasu w dniu 1 stycznia 2001 roku 

Nadleśnictwo Świdnica 

Trzebieże 

zaplanowane w PUL 

mogą ograniczyć 

ilość martwego 

drewna 

 

Zaplanowana w PUL 

rębnia II a dla płatu 

9170 nie gwarantuje 

utrzymania 

tożsamości tego 

siedliska 

przyrodniczego 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Zapisy zamieszczone w 

Programie Ochrony 

Przyrody (POP): 

 

Dla siedliska 9110: 
Ochrona siedliska 

kwaśnej buczyny górskiej 

powinna polegać na:  

zachowaniu właściwego 

składu gatunkowego 

kwaśnej buczyny górskiej 

z udziałem gatunków 

domieszkowych, takich 

jak jodła pospolita Abies 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

alba, jawor Acer  

pseudoplatanus, w 

wyższych położeniach 

również świerka Picea 

abies, zachowaniu 

właściwej struktury 

wiekowej i przestrzennej 

kwaśnych buczyn poprzez 

zapobieganie tworzenia 

litych, jednowiekowych 

drzewostanów bukowych. 

Wymaga to stosowania 

złożonych rębni oraz 

odpowiednio długiego 

okresu odnowienia, 

odtwarzaniu kwaśnej 

buczyny w miejscach, 

gdzie została ona 

zdegradowana przez 

wprowadzanie na jej 

siedlisko monokultur 

świerkowych. 

niewprowadzaniu i 

eliminowaniu gatunków 

obcych geograficznie; 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

takich jak – daglezja 

zielona Pseudotsuga 

menziesii, modrzew Larix 

spp., dąb czerwony 

Quercus rubra, czy obce 

ekologicznie – dąb 

szypułkowy Quercus 

robur, świerk Picea abies 

(tylko w niższych 

położeniach), sosna 

pospolita Pinus sylvestris 

(za wyjątkiem miejsc 

wybitnie skalistych). 

najcenniejsze i najlepiej 

zachowane przykłady 

siedliska przyrodniczego  

wyłączyć z użytkowania, 

tak żeby istniał przykład 

„buczyn rozwijających 

się w naturalny sposób”. 

drzewostany najstarsze, 

w szczególności 140 

letnie i starsze powinny 

zostać wyłączone z 

użytkowania rębnego 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

(jako tzw. drzewostany 

referencyjne). 

 

Dla siedliska 9130: 
Wskazania:  

zachowanie właściwego 

składu gatunkowego 

żyznej buczyny górskiej z 

udziałem gatunków 

domieszkowych, takich 

jak jodła pospolita Abies 

alba, jawor Acer 

pseudoplatanus, w 

wyższych położeniach 

również świerka Picea 

bies; zachowanie 

właściwej struktury 

wiekowej i przestrzennej 

żyznych buczyn poprzez 

unikanie sytuacji, w 

których duże obszary 

zostają opanowane przez 

lite, jednowiekowe 

drzewostany bukowe. 

Wymaga to stosowania 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

złożonych rębni oraz 

odpowiednio długiego 

okresu odnowienia, 

odtwarzanie żyznej 

buczyny w miejscach, 

gdzie została ona 

zdegradowana przez 

wprowadzanie na jej 

siedlisko monokultur 

świerkowych. należy 

zaniechać wprowadzanie 

i eliminować gatunki 

obce geograficznie; takie 

jak – daglezja zielona 

Pseudotsuga menziesii, 

modrzew Larix spp., dąb 

czerwony Quercus rubra, 

czy obce ekologicznie – 

dąb szypułkowy Quercus 

robur, świerk Picea abies  

(tylko w niższych 

położeniach), sosna 

pospolita Pinus 

sylvestris, najcenniejsze i 

najlepiej zachowane 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

przykłady siedliska 

przyrodniczego wyłączyć 

z użytkowania, tak żeby 

istniał przykład „żyznych 

buczyn rozwijających się 

w naturalny sposób”; 

drzewostany najstarsze, 

w szczególności 140 

letnie i powyżej powinny 

zostać wyłączone z 

użytkowania rębnego 

(jako tzw. drzewostany 

referencyjne). 

 

 

Dla siedliska 9170: 
Wskazania: 

Najcenniejsze i najlepiej 

zachowane przykłady 

siedliska przyrodniczego  

wyłączyć z użytkowania i 

chronić jako 

„powierzchnie 

referencyjne”. Wskazane 

jest wyłączenie z 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

użytkowania rębnego 

grądów wytworzonych na 

stromych stokach dolin 

rzecznych z licznym 

udziałem gatunków 

higrofilnych. Pozostałe 

mogą być 

zagospodarowane 

rębniami złożonymi, ale 

ze wzmożoną troską o 

odnowienie graba, lipy, 

klonu itp. oraz o 

zachowanie i 

odtworzenie zasobów 

rozkładającego się 

drewna oraz o 

zachowanie 

nienaruszonych 

fragmentów starych 

drzewostanów. W każdym 

cięciu rębnym 

pozostawiać 

konsekwentnie na 

przyszłe pokolenie 5% 

drzewostanu lecz nie 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

mniej niż 0,5 ha w 

postaci zwartego 

fragmentu. Pozostawiać  

drzewa zamierające i 

martwe, tak by osiągnąć 

zasoby rozkładającego 

się drewna w wysokości 

co najmniej 10% 

dojrzałego drzewostanu. 

Nie eliminować starych 

brzóz, osik, olsz i grabów 

(gatunki 

„dziuplotwórcze’) 

Planując cięcia rębne, 

dbać by w ich wyniku nie 

pogorszyła się „struktura 

stanu ochrony” grądów 

w skali nadleśnictwa ani 

nie zmniejszył się udział 

drzewostanów ponad 

100-letnich. Dopuścić na 

Lśw docelowy skład 

gatunkowy drzewostanów 

w postaci Gb-Db, Lp-Db 

oraz Bk-Gb-Db i 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

127 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

stosować go 

konsekwentnie do 

grądów. Nie wprowadzać 

w odnowieniach sosny. 

Ograniczyć promowanie 

buka na rzecz 

promowania grabu i lipy. 

W przypadku płatów 

zniekształconych z I 

piętrem sosnowym lub 

świerkowym, 

przebudowywać w 

kierunku unaturalnienia 

– lecz bez stosowania 

cięcia zupełnego (a więc  

raczej rębnią IIIb niż 

IIIa). Nie wprowadzać 

daglezji, dębu 

czerwonego, modrzewia, 

świerka i innych 

gatunków geograficznie 

obcych. Stopniowo 

eliminować 

”zniekształcenia”, np. 

usuwać sosnę i gatunki  
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

geograficznie obce w 

cięciach trzebieżowych. 

 

 

 

Pomimo zapisów 

ochronnych 

zamieszczonych w POP 

w stosunku do siedlisk 

9110, 9130, w PUL 

zawarto zapisy o 

planowanych 

trzebieżach, które mogą 

ograniczać ilość 

martwego drewna. W 

związku z tym w PZO 

zaplanowane trzebieże do 

poszczególnych płatów 

w/w siedlisk wskazano 

jako zagrożenie 

potencjalne (tab. 4 w 

PZO) i zaproponowano 

dzialania ochronne (tab. 

6 PZO) polegające na 

zapewnianiu istotnych 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

(dla stanu danego 

siedliska przyrodniczego 

i wymogów chronionych 

gatunków) zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych). 

Ponadto zaplanowana 

rębnia II a dla płatu 9170 

nie gwarantuje 

utrzymania tożsamości 

tego siedliska 

przyrodniczego. W 

związku z tym w PZO 

zaplanowaną rębnię IIb 

do płatu siedliska grądu 

wskazano jako 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

zagrożenie (tab. 4 w 

PZO) i zaproponowano 

dzialanie ochronne (tab. 

6 PZO) polegające na 

zmianie rębni na IVd. 

PLAN URZĄDZENIA LASU 

sporządzony na lata od 2009 do 

2018 roku dla Nadleśnictwa 

Wałbrzych w Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych we 

Wrocławiu na podstawie stanu 

lasu w dniu 1 stycznia 2009 roku 

Nadleśnictwo Wałbrzych 

Trzebieże 

zaplanowane w PUL 

mogą ograniczyć 

ilość martwego 

drewna 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

 

Brak zapisów Programie 

Ochrony Przyrody (POP) 

dotyczących wskazań 

ochronnych dla siedlisk 

9110, 9130,.  

 

W stosunku do w/w 

siedlisk w PUL zawarto 

zapisy o planowanych 

trzebieżach, które mogą 

ograniczać ilość 

martwego drewna. W 

związku z tym w PZO 

zaplanowane trzebieże do 

poszczególnych płatów 

w/w siedlisk wskazano 
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Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia 

planu/programu/pro

jektu mogące mieć 

wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

jako zagrożenie 

potencjalne (tab. 4 w 

PZO) i zaproponowano 

dzialania ochronne (tab. 

6 PZO) polegające na 

zapewnianiu istotnych 

(dla stanu danego 

siedliska przyrodniczego 

i wymogów chronionych 

gatunków) zasobów 

martwego drewna, z 

dostosowaniem do 

konkretnych 

uwarunkowań lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożarowych i 

zagrożeń wynikających z 

wpływów 

antropogenicznych) 
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2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

  

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

B nieznana nieznana nieznane niewystarczający 

Zweryfikowano rzeki 

Bystrzyca i Kamionka. 

Konieczne jest 

uzupelnienie stanu 

wiedzy na temat siedliska 

w Ostoi, ponieważ nie 

udało się potwierdzic ani 

wykluczyć jego 

występowania na tym 

obszarze.  
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne(Convolvuletalia 

sepium) 

C 2,78 7 płatów 

Płaty siedliska 6430 

w Ostoi Nietoperzy 

Gór Sowich 

porastają brzegi 

drobnych cieków 

wodnych 

przechodząc w 

siedliska łąkowe np. 

przy Czarnym 

Potoku w Sokolcu. 

Siedlisko to 

występuje również w 

łęgach 91E0 

porastających brzegi 

niewielkich cieków 

np. Piekielnica i 

Woliborka koło 

Przygórza. 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Niewystarczający 

W dniach 13.05.2013 r. – 

16.05.2013 r. . 

przebadano w terenie 

sześć płatów w ostoi. Stan 

zachowania w obszarze 

jest dobry. Płaty nie 

weryfikowane terenowo 

wymagaja uzupełnienia.  
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6510  

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

A 700,26 67 płatów 

Siedlisko występuje 

głównie w północnej 

części obszaru 

Natura 2000 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

Łąki rajgrasowe terenowo 

były badane głównie w 

czerwcu 2012 r. (16-

17.06., 1.09.). 

Zweryfikowano wtedy 

występowanie 10 płatów 

oraz wykazano 19 

nowych płatów głównie 

koło Lutomii Górnej oraz 

między Jugowicami oraz 

Walimiem. Łącznie 

zbadano 29 płatów. 

Ponadto w PZO 

uwzględniono informacje 

w zakresie stanu 

zachowania, zagrożeń i 

działań ochronnych 

zamieszczone w 

aktualnym Planie 

Ochrony dla PK Gór 

Sowich z 2010 r. Stan 

zachowania w obszarze 

jest doskonały. Siedliska 

łąkowe bardzo rzadko są 

tu przekształcane na pola 

uprawne ze względu na 

słabe gleby. Użytkowane 

są kośnie, kośnie-

pastwiskowo lub 

pastwiskowo. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

6520  

Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

C 24,25 12 płatów 

Łąki konietlicowe 

występują w 

zachodniej części 

obszaru. 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Średni 

Siedlisko nie było 

dotychczas wykazane na 

liście przedmiotów 

ochrony w obszarze 

Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich. 

Łąki konietlicowe 

zajmują w tym obszarze 

niewielkie powierzchnie. 

Prawdopodobnie jednak 

ich powierzchnia może 

być tu niedoszacowana i 

wymagają uzupełnienia 

badań. W terenie w maju 

(13-14.05. 2013 r.) 

zweryfikowano cztery 

płaty wykazane z 

inwentaryzacji Lasów 

Państwowych.  
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

7140 

Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea) 

C 11,65 9 płatów 

Torfowiska 

występują na 

szczycie Wielkiej 

Sowy oraz punktowo 

na NE od Góry. 

Gontowa. 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Bardzo dobry 

Siedlsiko nie było 

dotychczas zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000.  

W maju (14.05. 2013 r.) 

zweryfikowano 

torfowiska występujące 

na Wielkiej Sowie (sześć 

płatów) wykazane w 

publikacji Klubu 

Przyrodników oraz płat 

punktowo występujący na 

NE od G. Gontowa 

(podawany w 

inwentaryzacji Lasów 

Państwowych). Łącznie 

badaniami terenowymi 

objęto siedem płatów 

torfowisk, z czego dwa 

niewielkie płaty nie były 

dotychczas podawane w 

literaturze. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

8220  

Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

A 8,41 80 płatów 

Powszechne na 

terenie całej Ostoi.  

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Bardzo dobry 

Łącznie w 2012 r. (6.09.) 

i 2013 r. (13-14.05., 

29.05.) w Ostoi 

przebadano 17 odsłonięć 

skalnych zajętych przez 

siedlisko 8220. Wykazano 

9 nowych płatów 8220-3, 

potwierdzono w 

bezpośrednich badaniach 

terenowych 

występowanie 6 płatów 

8220-3, wykazano jeden 

nowy płat 8220-1 i 

potwierdzono 

występowanie jednego 

płatu 8220-2 podawanego 

w dostępnych materiałach 

źródłowych. Na kilku 

weryfikowanych 

odsłonięciach skalnych 

nie stwierdzono 

wskaźnikowych 

gatunków paproci (m.in. 

na Górze Żmij, Cesarskie 

Skałki oraz na Bukowej 

Kalenicy). W ostoi 

znajduje się sześć 

punktów objętych 

monitoringiem GIOŚ i 

jest tam zawarta aktualna 

ocena stanu siedliska.  



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

138 

 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

9110  

Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagenion) 

A 2598,72 359 platów 

Powszechne, na 

terenie całej Ostoi. 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

W terenie siedlisko to 

weryfikowano w lipcu 

2012 r. (9.07., 11.07.) i w 

maju 2013 r. (13-14.05., 

16.05., 29.05), łącznie 

przebadano 10 płatów. W 

jednym miejscu koło 

Kamionek zamiast 

kwaśnej buczyny 

stwierdzono żyzną 

buczynę. Siedlisko 9110 

zajmuje największą 

powierzchnię w ostoi, jest 

dobrze zachowane. 

9130  

Żyzne buczyny  

(Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

B 1055,79 171 płatów 

Powszechne, na 

terenie całej Ostoi.  

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

Siedlisko nie było 

dotychczas na ujęte na 

liście przedmiotów 

ochrony. Łącznie w 2012 

r. (9.07., 11.07.) i 2013 r. 

(13-14.05., 29.05.) w 

terenie przebadano sześć 

płatów żyznych buczyn 

(w tym jeden wcześniej 

wykazywany jako 9110). 

Żyzne buczyny zajmują 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

na terenie ostoi drugą, co 

do wielkości 

powierzchnię spośród 

wszystkich 

przyrodniczych . 

9170  

Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum,  

Tilio-Carpinetum) 

C 49,52 12 płatów 

Grądy występują 

głównie w postaci 

niewielkich płatów 

na obrzeżach ostoi. 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

Grądy na obszarze Ostoi 

Nietoperzy Gór Sowich 

zajmują najmniejszą 

powierzchnię z leśnych 

siedlisk przyrodniczych. 

W terenie w maju 2013 r. 

(13.05.) przebadano pięć 

płatów grądów. Trzy płaty 

były wcześniej 

wykazywane, jeden był 

podawany jako 9190 a 

jeden płat nie był 

wcześniej wykazany 

literaturze. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

9180  

Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis- 

Acerion pseudoplatani) 

B 121,84 37 płatów 

Najliczniej siedlisko 

występuje w 

północno-zachodniej 

części obszaru 

Natura 2000., 

pojedyncze płaty 

występują na 

południu Ostoi.  

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

Z przebadanych w terenie 

w 2012 r. (16.06.) i 2013 

r. (13.05., 16.05., 29.05.) 

ośmiu płatów jeden 

okazał się żyzną buczyną 

z udziałem jaworu. 

Dodatkowo w PZO 

uwzględniono informacje 

w zakresie stanu 

zachowania z dwóch 

punktów monitoringu 

GIOŚ. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

C 293,97 13 płatów 

Siedlisko występuje 

w północnej części 

obszaru natura 2000 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry 

Kwaśne dąbrowy nie były 

dotychczas przedmiotem 

ochrony w Ostoi 

Nietoperzy Gór Sowich. 

Większość informacji o 

występowaniu tego typu 

siedliska przyrodniczego 

na terenie Ostoi pochodzi 

z Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych i Operatu 

Parku Krajobrazowego. 

W terenie zweryfikowano 

w 2012 r. (17.06.) i 2013 

r. (13.05., 29.05.) łącznie 

siedem płatów 

podawanych w 

inwentaryzacji Lasów 

Państwowych. Z tego w 

dwóch miejscach nie 

potwierdzono 

występowania kwaśnych 

dąbrów. Runo 

wskazywało tam na 

bardziej żyzne siedlisko. 

91E0  B 138,96 126 płatów Na terenie Ostoi Dobry Badania terenowe 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe  

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae,  

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe) 

nietoperzy Gór 

Sowich siedlisko 

występuje w postaci 

wąskich płatów 

wzdłuż niewielkich 

cieków u podnóża 

gór.  

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

przeprowadzono w dniach 

13-14.05., 16.05., 29.05. 

2013 r. Łącznie 

zweryfikowano sześć 

płatów wykazanych z 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych. W terenie 

stwierdzono dwa płaty nie 

podawane wcześniej z 

literatury. Dodatkowo w 

PZO uwzględniono 

informacje w zakresie 

stanu zachowania z 

dwóch punktów 

monitoringu GIOŚ. 

9410 

Górskie bory świerkowe 

(Piceion abietis część - 

zbiorowiska górskie) 

B 65,96 2 płaty 

W Ostoi nietoperzy 

Gór Sowich 

siedlisko występuje 

jest na terenie 

nadleśnictwa Jugów. 

Dobrze 

wykształcony płat 

pokrywa szczytowe 

partie Wielkiej Sowy 

występując w 

Bardzo dobry 

W terenie (14.05.2013 r.) 

zweryfikowano wszystkie 

podawane płaty górskich 

borów świerkowych – na 

Wielkiej Sowie oraz z 

Góry Gontowej. 

Stanowiska z Góry 

Gontowej nie 

potwierdzono w trakcie 

przeprowadzonych badań. 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

kompleksie z 

torfowiskami 

przejściowymi 7140. 

Patrz: załączona do 

dokumentacji mapa: 

Rozmieszczenie 

siedlisk 

przyrodniczych 

Stwierdzono tam sztuczny 

drzewostan świerkowy, 

ponadto porastający 

niższe partie regla 

dolnego (ok. 500-700 m. 

n. p. m.), prawdopodobnie 

na siedlisku kwaśnej 

buczyny. W PZO 

uwzględniono informacje 

w zakresie stanu 

zachowania z dwóch 

punktów monitoringu 

GIOŚ. 

Gatunki roślin- 

4066 

Zanokcica serpentynowa 

Asplenium adulterinum  

C - 1 

Jedyne w obszarze 

stanowisko 

zanokcicy 

serpentynowej 

znajduje się w 

miejscowości 

Przygórze  

Patrz: załączona 

mapa do 

dokumentacji: 

Rozmieszczenie 

Dobry 

Zanokcica serpentynowa 

nie była wcześniej 

zamieszczona na liście 

przedmiotów ochrony w 

obszarze Natura 2000 

Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich. Badania 

terenowe stanowiska 

zanokcicy serpentynowej 

w ostoi przeprowadzono 

14.05.2013 r. Zanokcica 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

stanowiska 

zanokcicy 

serpentynowej 

serpentynowa w 

Przygórzu występuje na 

jednym stanowisku 

znajdującym się na 

północno-wschodniej 

skarpie drogi leśnej na 

wysokości ok 550 m n .p. 

m. Zweryfikowano także 

informację zawartą w 

warstwie z Lasów 

Państwowych o 

występowaniu zanokcicy 

serpentynowej w 

Kamionkach, w 

wydzieleniu 13-26-2-09-

183-a-00. W trakcie 

badań nie stwierdzono 

występowania w tym 

miejscu wychodni 

serpentynitowych, ani 

omawianego gatunku 

zanokcicy. 

Gatunki zwierząt 

1308  

Mopek  
C - 

zimowiska 9 na 

27 

Zimowe stanowiska 

mopka koncentrują 

Wystarczający ze 

względu na 

Kontrola zimowisk - 27 

obiektów w 2013 w 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Barbastella barbastellus skontrolowanych 

w 2013; 

występowanie 

na 3 z 13 

powierzchni 

badawczych w 

2012 i 2013 

się w północnej 

części obszaru 

Natura 2000, dwa 

zlokalizowane są na 

południu Ostoi.  

Patrz: załączona 

mapa do 

dokumentacji: 

Rozmieszczenie 

stanowisk gatunków 

nietoperzy. 

 

Brak danych 

odnośnie kolonii 

letnich mopka w 

obszarze. 

zimowiska; 

niewystarczający 

ze względu na 

miejsca rozrodu i 

żerowiska 

dniach 20, 26, 27, 28 

stycznia, 02, 05, 23, 24 

luty, 15 marca 

 

Nasłuchy detektorowe 

przeprowadzono w 

dniach: 

- 6-7.07.2012 (3 transekty 

piesze i 4 transekty 

samochodowe) 

- 21.05.2013 (1 transekt 

pieszy) 

- 29.05.2013 (2 transekty 

piesze, 3 nasłuchy 

automatyczne na 

punktach) 

- 12.06.2013 (1 nasłuch 

automatyczny na punkcie) 

 

Odłowy w sieci 

12.06.2013 (1 

powierzchnia badawcza) 

Nocek Bechsteina 1323 C - 

zimowiska 2 na 

27 

skontrolowanych 

W obszarze 

stwierdzono dwa 

stanowiska zimowe 

Wystarczający ze 

względu na 

zimowiska; 

Kontrola zimowisk - 27 

obiektów w 2013 w 

dniach 20, 26, 27, 28 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

w2013r nocka Bechsteina – 

w Sztolni w 

Gontowej - 

Kompleks Sokolec 

(na wschodzie 

obszaru) oraz w 

Sztolni w Podlesiu 

(południowa część 

ostoi) 

 

Patrz: załączona 

mapa do 

dokumentacji: 

Rozmieszczenie 

stanowisk gatunków 

nietoperzy. 

 

Brak jest danych nt 

stanowisk letnich.  

niewystarczający 

ze względu na 

miejsca rozrodu i 

żerowiska 

stycznia, 02, 05, 23, 24 

luty, 15 marca 

1324  

Nocek duży  

Myotis myotis 
C - 

zimowiska 12 na 

27 

skontrolowanych 

w 2013; 

występowanie 

na 2 z 10 

Większa część 

stanowisk zimowych 

nocka dużego 

koncentruje się na 

północy obszaru 

Natura 2000. Dwa 

Wystarczający ze 

względu na 

zimowiska; 

niewystarczający 

ze względu na 

miejsca rozrodu i 

Kontrola zimowisk - 27 

obiektów w 2013 w 

dniach 20, 26, 27, 28 

stycznia, 02, 05, 23, 24 

luty, 15 marca 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

powierzchni 

badawczych w 

2012 i 2013; 

kolonia 

rozrodcza w 

Rościszowie w 

2012, brak 

stwierdzenia 

kolonii w 

kościele w 

Walimiu w 2013  

stanowiska 

zlokalizowane są na 

południu ostoi. 

Patrz: załączona 

mapa do 

dokumentacji: 

Rozmieszczenie 

stanowisk gatunków 

nietoperzy. 

 

Największe 

stanowisko letnie 

nocka dużego 

znajduje się w 

Rościszowie przy 

południowo 

wschodniej granicy 

obszaru Natura 2000 

(aktualnie 

stanowisko poza 

jego granicami). 

Pozostałe kolonie 

letnie wykazane w 

literaturze znajdują 

się w Jugowie, 

żerowiska Kontrola przeprowadzona 

13.07.2012 w budynku nr 

12 w Rościszowie miała 

na celu weryfikację 

liczebności w kolonii 

rozrodczej nocków 

dużych i uzasadnienie jej 

włączenia w granice 

obszaru Natura 2000. 

Wyniki przeprowadzonej 

kontroli uzasadniają 

włączenie budynku nr 12 

w Rościszowie w granice 

obszaru Natura 2000. Jest 

to jedna z największych 

kolonii tego gatunku w 

Polsce i druga pod 

względem wielkości na 

Dolnym Śląsku.  

W czasie kontroli 

stwierdzono 1 osobnika 

zaobrączkowanego 

obrączką Museum Praha 

nr Z777796.  

Z informacji uzyskanych 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Nowej Wsi 

Kłodzkiej.  

od chiropterologów 

czeskich wynika, że 

osobnik ten został 

zaobrączkowany w 

miejscowości Hynšta w 

Czeskim Raju 

(50°31'20.230"N, 

15°3'52.520"E) w czasie 

jesiennej migracji. 

Osobnik ten przeleciał 

107 km na północny-

wschód od miejsca 

obrączkowania. 

 

Kontrola potencjalnych 

miejsc rozrodu w 

kościołach w Walimiu i 

Rzeczce. 

 

Nasłuchy detektorowe 

przeprowadzono w 

dniach: 

- 6-7.07.2012 (3 transekty 

piesze i 3 transekty 

samochodowe) 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

- 21.05.2013 (1 transekt 

pieszy) 

- 29.05.2013 (2 transekty 

piesze) 

 

6177 

Modraszek telejus 

Phengaris teleius 

C - 3 

Gatunek stwierdzono 

na dziewięciu 

stanowiskach, przy 

czym stanowiska 

koncentrowały się w 

okolicach Jugowa, 

Przygórza i Nowej 

Wsi Kłodzkiej. 

Biorąc pod uwagę 

rozmieszczenie 

siedlisk motyli i 

perspektywy 

ochrony dziewięć 

zinwentaryzowanych 

stanowisk 

skomasowano do 

trzech zbiorczych 

stanowisk. Patrz: 

załączona mapa do 

dokumentacji: 

Dobry 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza odbyła się w 

dniach 16-17. 06., 21-

22.07., 24.07., 08.08., 

24.08. 2012. Jej celem 

było wykrycie gatunków 

owadów wymienionych w 

załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej obecnych na 

obszarze Natura 2000 

Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich. Pierwszy etap 

prac bazował na zebraniu 

informacji dostępnych w 

literaturze oraz 

wykorzystaniu danych 

udostępnionych przez 

Regionalną Dyrekcje 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. Na tej 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Rozmieszczenie 

stanowisk gatunków 

owadów 

podstawie wytypowano 

gatunki, które objęte 

zostały poszukiwaniami 

w obrębie obszaru ostoi. 

Kontrolowano miejsca 

mogące stanowić 

potencjalne siedlisko 

gatunku. Poszukiwano 

miejsc z rośliną 

żywicielską - 

krwiściągiem lekarskim 

Sanguisorba officinalis. 

Podczas badań 

terenowych kontrolowano 

przede wszystkim miejsca 

podmokłe, zlokalizowane 

w bliskim sąsiedztwie 

cieków wodnych.  

Gatunek stwierdzono na 

dziewięciu stanowiskach, 

przy czym stanowiska 

koncentrowały się w 

okolicach Jugowa, 

Przygórza i Nowej Wsi 

Kłodzkiej. Biorąc pod 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

uwagę rozmieszczenie 

siedlisk motyli i 

perspektywy ochrony 

dziewięć 

zinwentaryzowanych 

stanowisk skomasowano 

do trzech zbiorczych 

stanowisk.  

6179  

Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous 

C - 5 

Gatunek stwierdzono 

na szestnastu 

stanowiskach, przy 

czym stanowiska 

koncentrowały się na 

południu w 

okolicach Jugowa, 

Przygórza, Nowej 

Wsi Kłodzkiej i 

Ludwikowic 

Kłodzkich, a na 

północy w 

okolichach 

Michałkowej/Glinna. 

Biorąc pod uwagę 

rozmieszczenie 

siedlisk motyli i 

Dobry 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza odbyła się w 

dniach 16-17. 06., 21-

22.07., 24.07., 08.08., 

24.08. 2012. Jej celem 

było wykrycie gatunków 

owadów wymienionych w 

załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej obecnych na 

obszarze Natura 2000 

Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich. Pierwszy etap 

prac bazował na zebraniu 

informacji dostępnych w 

literaturze oraz 

wykorzystaniu danych 

udostępnionych przez 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

perspektywy 

ochrony 16 

zinwentaryzowanych 

stanowisk 

skomasowano do 

pięciu zbiorczych 

stanowisk. Patrz: 

załączona mapa do 

dokumentacji: 

Rozmieszczenie 

stanowisk gatunków 

owadów 

Regionalną Dyrekcje 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. Na tej 

podstawie wytypowano 

gatunki, które objęte 

zostały poszukiwaniami 

w obrębie obszaru ostoi. 

Kontrolowano miejsca 

mogące stanowić 

potencjalne siedlisko 

gatunku. Poszukiwano 

miejsc z rośliną 

żywicielską - 

krwiściągiem lekarskim 

Sanguisorba officinalis. 

Podczas badań 

terenowych kontrolowano 

przede wszystkim miejsca 

podmokłe, zlokalizowane 

w bliskim sąsiedztwie 

cieków wodnych.  

Gatunek stwierdzono na 

16 stanowiskach. 

Gatunek stwierdzono na 

szesnastu stanowiskach, 
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Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

przy czym stanowiska 

koncentrowały się na 

południu w okolicach 

Jugowa, Przygórza, 

Nowej Wsi Kłodzkiej i 

Ludwikowic Kłodzkich, a 

na północy w okolicach 

Michałkowej/Glinna. 

Biorąc pod uwagę 

rozmieszczenie siedlisk 

motyli i perspektywy 

ochrony 16 

zinwentaryzowanych 

stanowisk skomasowano 

do pięciu zbiorczych 

stanowisk. 
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2.6.1 Typy siedlisk przyrodniczych 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

155 

 

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

 

Krótka charakterystyka  
Siedlisko nie było dotychczas przedmiotem ochrony w Ostoi. W obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich występuje podtyp 6430-2 

Górskie, nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe związane z niewielkimi ciekami, które często porastają ich brzegi przechodząc w siedliska łąkowe 

np. przy Czarnym Potoku w Sokolcu. Siedlisko to występuje również w łęgach 91E0 porastających brzegi niewielkich cieków np. Piekielnica i 

Woliborka koło Przygórza. Gatunkami tworzącymi zbiorowisko roślinne są lepiężnik biały Petasites albus i lepiężnik różowy Petasites hybridus 

oraz gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, bniec czerwony Melandrium rubrum, świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum, a także 

pojawiają się tu pokrzywa zwyczajna Urtica dioica i podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 6430 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: FV, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: FV, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna – na obecnym etapie rozpoznania należy uznać, że reprezentatywność siedliska w przebadanych w terenie płatach kwalifikuje je 

jako przedmiot ochrony, ale wymaga dalszych badań.  

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. Sześć płatów objętych badaniami w obszarze oceniono na FV, przy czym w trzech płatach wskaźnik ‘Naturalny kompleks siedlisk’ ma 

obniżoną na U1 ocenę. W miejscach tych nie występowały łęgi (zostały prawdopodobnie wcześniej wycięte i nieumożliwia się im dalszego 

wzrostu poprzez wykaszanie). Obniżenie oceny w/w wskaźnika nie wpływa na obniżenie oceny ogólnej.  

 

Zagrożenia 

Brak zidentyfikowanych wyraźnych zagrożeń. Siedlisko wymaga uzupełnienia wiedzy na temat występowania w obszarze.  
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Płat siedliska 6430 (Autor: Joanna Kaszewska-Mejer) 
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6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

 

Krótka charakterystyka  
Łąki świeże z nieleśnych siedlisk przyrodniczych zajmują na terenie Ostoi Nietoperzy Gór Sowich największą powierzchnię i są tu bardzo dobrze 

zachowanym typem łąk. Często porastają zbocza o różnym stopniu nachylenia. Użytkowane są kośnie, kośnie-pastwiskowo lub pastwiskowo. 

Najcenniejsze kompleksy łąkowe znajdują się w okolicach Glinna. W ostoi siedlisko reprezentowane jest przez podtyp 6510-1 łąki rajgrasowe 

Arrhenetheretum eletioris. Wśród traw dominuje rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, z roślin dwuliściennych najczęściej występują: 

świerzbnica zwyczajna Knautia arvensis, komonica zwyczajna Lotus corniculatus, dzwonek rozpierzchły Campanula patula, kozibród łąkowy 

Tragopogon pratensis, marchew zwyczajna Daucus carota, jastrun właściwy Leucanthemum vulgare, krwawnik pospolity Achillea miilefolium, 

babka lancetowata Plantago lancelota, mniszek pospolity Taraxacum officinale, koniczyna łąkowa Trifolium pratense i koniczyna biała Trifolium 

repens.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zasadnicza część krajowych zasobów siedliska występuje w regionie kontynentalnym, stąd też tu właśnie koncentrowały się obserwacje 

monitoringowe. Przeprowadzono je na 327 stanowiskach i 61 obszarach Natura 2000.  

Dla ponad połowy monitorowanych stanowisk i obszarów stan zachowania siedliska 6510 oceniono jako niewłaściwy U1. Obszary, na których 

siedlisko uznano za dobrze zachowane występują w rozproszeniu, m.in. na wschodzie, Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, Niecce 

Nidziańskiej (Ostoja Nidziańska) i południowym zachodzie kraju. Zły stan zachowania łąk świeżych stwierdzono na 17 obszarach i 62 

stanowiskach, które występują w całym kraju, nieco częściej jednak w jego zachodniej i centralnej części. 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna - z siedlisk nieleśnych łąki 6510 zajmują największą powierzchnię i są w dobrym stanie zachowania. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania w obszarze jest doskonały. Siedliska łąkowe bardzo rzadko są tu przekształcane na pola uprawne ze względu na słabe gleby.  

 

Zagrożenia 

Brak zidentyfikowanych wyraźnych zagrożeń. Główne zagrożenia stanowią jedynie potencjalnie zmiana sposobu użytkowania i przekształcanie 

w grunty pod zabudowę. 
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Łąki świeże 6510 koło Lutomi Górnej (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Łąka świeża 6510 (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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Łąka świeża 6510 koło Lutomi Górnej granicząca z polem zboża (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 

 

Krótka charakterystyka 

Dotychczas siedlisko łąk konietlicowych nie było ujęte na liście przedmiotów ochrony w obszarze. Łąki te zajmują w Ostoi Nietoperzy Gór 

Sowich niewielkie powierzchnie. Występują jedynie w zachodniej części obszaru. Prawdopodobnie jednak ich powierzchnia może być tu 

niedoszacowana i wymagają uzupełnienia badań. W ostoi siedlisko reprezentowane jest przez podtyp 6520-1 sudecka łąka konietlicowa. Zasięg 

występowania łąk konietlicowych zaczyna się na 550-660 m n. p. m. dlatego są siedliskiem rzadkim w skali kraju. Charakteryzują się one, w 
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porównaniu z w/w łąkami rajgrasowymi, udziałem gatunków górskich. Podobnie jak łąki rajgrasowe wymagają ekstensywnej gospodarki kośnej, 

kośno-pastwiskowej lub pastwiskowej i w ten sposób są na terenie ostoi użytkowane. Większość stanowią płaty pośrednie pomiędzy typem 

siedlisk 6510 a 6520. W terenie, oprócz typowych gatunków łąk świeżych, zaobserwowano tu dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, 

przywrotniki Alchemilla sp. i pierwiosnkę wyniosłą Primula elatior oraz na łąkach koło Przygórza pojedyncze storczyki podkolan biały 

Platanthera bifolia i listera jajowata Listera ovata. Cześć tych płatów koło Przygórza była rozryta przez zwierzęta, składowano tam również 

gałęzie. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Łącznie w okresie 2009-2010 przeprowadzono obserwacje na 120 stanowiskach i 27 obszarach Natura 2000. W regionie kontynentalnym 

monitoring objął 48 stanowisk w 13 obszarach (12 obszarach Natura 2000), w regionie alpejskim – 72 stanowiska w 16 obszarach (15 obszarach 

Natura 2000). Na ponad połowie monitorowanych obszarów i ponad ¾ stanowisk powierzchnia siedliska została oceniona jako właściwa. W 

Karkonoszach i Górach Izerskich (Sudety Zachodnie) często obserwowano silnie rozfragmentowane płaty łąk. Większość stanowisk, na których 

parametr oceniono na U1, leży właśnie w tej części regionu. Najbardziej złożony z parametrów – specyficzna struktura i funkcje pomimo 

znacznego bogactwa gatunkowego zbiorowisk i licznie występujących gatunków charakterystycznych na ¾ obszarów i 62% stanowisk uzyskał 

ocenę U1. Najczęstszą przyczyną niskich ocen parametru było zaburzenie składu gatunkowego łąk przez ekspansywne rośliny zielne, w 

mniejszym stopniu krzewy czy podrost drzew. Najniżej oceniono parametr w Górach i Pogórzu Kaczawskim, głównie na skutek zagrożenia przez 

rośliny inwazyjne. Stanowiska z oceną parametru U2 (7 stanowisk) są położone w Sudetach Zachodnich i Środkowych. Najlepiej zachowane 

obszary to Torfowiska Gór Izerskich w Sudetach Zachodnich oraz Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika w Sudetach Wschodnich. W Sudetach 

Wschodnich koncentruje się również występowanie najwyżej ocenionych stanowisk. Dobrymi perspektywami ochrony siedliska wyróżniają się 

Karkonosze w Sudetach Zachodnich, Góry Stołowe (park narodowy) i Grodczyn w NW części Sudetów Środkowych i Pasmo Krowiarki w 

Sudetach Wschodnich. Rokowania zachowania łąk górskich w stanie niepogorszonym na pozostałych obszarach są nienajlepsze (oceny U1). Na 

żadnym z monitorowanych obszarów stan zachowania siedliska nie został określony jako właściwy. W Górach i na Pogórzu Kaczawskim ocenę 

U2 warunkuje występowanie inwazyjnego gatunku obcego łubinu trwałego Lupinus polyphyllus, podsiewanego kiedyś na łąkach. Relatywnie 

najlepiej zachowane są łąki górskie w Górach Bialskich i Grupie Śnieżnika, wyróżniające się właściwą strukturą i powierzchnią. W przypadku 

stanowisk rozkład ocen przedstawia się następująco: FV – 17%, U1 – 65%, U2 – 18%. W rozmieszczeniu stanowisk reprezentujących różny 

poziom zachowania siedliska brak widocznych prawidłowości. 

 

Ranga w obszarze 

Średnia – ze względu na niewielką powierzchnię w obszarze, zły (U2) i niezadowalający (U1) stan zachowania. Konieczne jest uzupełnienie 

wiedzy w zakresie występowania oraz stanu zachowania płatów nie weryfikowanych w ramach PZO.  
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Stan zachowania w obszarze 

Obserwowane w terenie płaty łąk 6520 nie były wykształcone typowo, występowały w mozaice z łąkami świeżymi, charakteryzowały się 

uproszczonym składem gatunkowym dlatego nadano ocenę C dla stopnia reprezentatywności. Użytkowane są kośnie lub kośnie- pastwiskowo, są 

dobrze zachowane, stąd ocena B dla stanu zachowania. 

 

Zagrożenia 

Brak zidentyfikowanych wyraźnych zagrożeń. Główne zagrożenia stanowią jedynie potencjalnie (podobnie jak dla 6510) zmiana sposobu 

użytkowania. Siedlisko wymaga dodatkowych badań w zakresie występowania oraz stanu zachowania w obszarze.  

 

 

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

 

Krótka charakterystyka 

Siedlisko dotychczas nie było ujete na liście przedmiotów ochrony w ostoi. W Ostoi Nietoperzy Gór Sowich siedlisko to reprezentowane jest 

przez podtyp 7140-2 górskie torfowiska przejściowe i trzęsawiska. W ostoi płaty siedliska występują w lukach kompleksu górskich świerczyn. 

Na szczytowej kopule Wielkiej Sowy zajmują znaczne powierzchnie. W warstwie zielnej dominują turzyce, warstwę mszystą budują torfowce 

Sphagnum sp. oraz płonnik pospolity Polytrichum commune. wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolia, turzyca pospolita Carex nigra, 

podbiałek alpejski Homogyne alpina, fiołek błotny Viola palustris starzec kędzierzawy, Senecio rivularis. Torfowiska te są stanowiskiem 

rzadkich gatunków roślin m. in. kukułki Fuchsa Dactylorhiza fuchsii. Wszystkie stwierdzone torfowiska leżą na terenach nadleśnictwa Jugów. 

Płaty punktowo występującego torfowiska na NE od G. Gontowa granicząc z łąką wilgotną Calthion na skraju lasu przy niewielkim cieku 

płynącym poniżej drogi leśnej. Torfowisko zarasta przez nalot świerka. Torfowisko to tworzą głównie torfowce jednak wkraczają tu gatunki łąk 

wilgotnych i leśne. W szczytowej partii Wlk. Sowy torfowiska zajmują znaczące powierzchnie występując w mozaice z borem świerkowym. W 

terenie były widoczne poukładane w poprzek zboczy pnie ściętych drzew mające na celu spowolnienie przepływu i poprawę warunków wodnych 

wykonane przez Klub Przyrodników w ramach Projektu ”Odtwarzanie i czynna ochrona zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach 

Środkowych”.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 
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parametrów dla siedliska 7140 są następujące: 

Zasięg: U1, Powierzchnia: U2, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U2, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna – kompleks torfowisk na Wielkiej Sowie należy do najcenniejszych w Sudetach. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Stan zachowania dobry (B). Żaden z płatów torfowisk występujących w obszarze nie został oceniony na FV. Oceny U1 lub U2 wynikają przede 

wszystkim z zarastania torfowisk siewkami świerka, buka, brzozy. W niektórych płatach obserwowano fragmenty bardziej przesuszone. Dzięki 

wykonanym przez Klub Przyrodników działaniom w postaci układania kłód w poprzek stoku mających na celu spowolnienie spływu wód 

powierzchniowych stopień uwodnienia w części płatów oceniono na FV. Konieczne jest monitorowanie uwodnienia torfowisk i podejmowanie 

dalszych działań polegających na usuwaniu nalotu drzew. 

 

Zagrożenia 

Zagrożeniem dla torfowisk jest pojawiający się nalot świerka i ich zarastanie. Potencjalnym lub w niektórych płatach istniejącym zagrożeniem są 

zmiany stosunków wodnych i osuszanie torfowisk. 
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Płat siedliska 7140 na Wielkiej Sowie z widocznymi działaniami przeprowadzonymi przez Klub Przyrodników mającymi na celu spowolnienie 

spływu wód powierzchniowych (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 

 

 

 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

165 

 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

 

Krótka charakterystyka 

W Ostoi nietoperzy Gór Sowich odsłonięcia skalne ze zbiorowiskami mszysto-paprociowymi występują powszechnie. Pojawiają się tu we 

wszystkich trzech podtypach. Zdecydowaną większość stanowi tu podtyp 8220-3 mszysto-paprociowe zbiorowiska zacienionych skał kwaśnych i 

obojętnych, licznie reprezentowany jest np. w otoczeniu Zbiornika Bystrzyckiego, ale występuje na terenie całej ostoi. Dominującym gatunkiem 

jest tu paprotka zwyczajna Polypodium vulgare. W dwóch miejscach obok paprotki zwyczajnej występowała zanokcica skalna Asplenium 

trichomanes i paprotnica krucha Cystopteris fragilis. Podtyp 8220-2 Naskalne, światłolubne i termofilne zbiorowiska szczelinowe skał kwaśnych 

i obojętnych zaobserwowano w ostoi w jednym miejscu na północnym brzegu zbiornika Bystrzyckiego przy szlaku turystycznym na 

nasłonecznionym odsłonięciu skalnym. Dominującym gatunkiem jest tu zanokcica północna – gatunek zamieszczony na czerwonej liście z kat. V 

– narażony na wymarcie. Najrzadszy podtyp 8220-1 naskalne, szczelinowe zbiorowiska paproci serpentynitowych reprezentowany jest tu na 

jednym stanowisku koło Przygórza. Jednak ze względu na rzadkość występowania tego podtypu w Polsce (związane jedynie z wychodniami skał 

serpentynitowych) należy to stanowisko uznać za cenne. Ponadto występują tu rzadkie gatunki paproci związane z podłożem serpentynitowym: 

zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum (gatunek z zał. II Dyrektywy Siedliskowej) oraz zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium. W 

miejscu tym prowadzony jest monitoring GIOŚ. W terenie zlokalizowano dawne wyrobisko odsłaniające skały serpentynitowe, ale pozbawione 

roślinności. Siedlisko przyrodnicze 8220-1 znajduje się powyżej wyrobiska przy drodze leśnej. Charakterystyczne gatunki paproci porastają tu 

zwietrzelinę oraz niewielkie wychodnie serpentynitów. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Monitoring siedliska 8220 był prowadzony w latach 2010-2011. Monitoringiem objęto 59 stanowisk siedlisk w tym 56 w regionie 

kontynentalnym oraz 3 w regionie alpejskim. W regionie kontynentalnym wszystkie badane powierzchnie pochodzą z Sudetów, ich Pogórza i  

Przedgórza – poza monitoringiem pozostały (o ile jeszcze istnieją) powierzchnie siedliska notowane kiedyś w Górach Świętokrzyskich. Łącznie 

badania objęły 19 obszarów Natura 2000. Ogólny stan zachowania siedliska w dotychczas monitorowanych obszarach Natura 2000 należy uznać, 

za co najmniej niezadowalający (U1), jeśli nie zły (U2). Przyczyny tego stanu są różne – od inwazji gatunków obcych zagrażających siedlisku w 

różnych obszarach, przez zagrożenia antropogeniczne związane z planami wydobycia kopalin. Ogółem stwierdzić można, że w niemal połowie z 

monitorowanych obszarów Natura 2000 siedlisko może w ciągu najbliższych 20 lat zaniknąć całkowicie, lub też zostać pozbawione kluczowych 

dla utrzymania struktury i funkcji gatunków roślin typowych dla siedliska.  

Dla 11 z monitorowanych stanowisk wypadkowa ocen wynosi U2 (stan zły). Najczęstszymi przyczynami są zły stan zachowania struktury i 

funkcji oraz niskie perspektywy ochrony – często drugi z tych parametrów był przeważającym w ocenie, mimo dobrego lub tylko 

niezadowalającego stanu zachowania struktury i funkcji. Dla 16 stanowisk ocena ogólna wyniosła U1 – w tym przypadku najczęstszą przyczyną 
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była ocena U1 dla parametru „Struktura i funkcje”. Dla 29 stanowisk stan siedliska na podstawie przeglądu parametrów uznano za dobry, także w 

przypadkach, gdy jeden z parametrów oceny wykazywał niewielkie odchylenia od stanu dobrego. 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna – ze względu występowanie rzadkiego podtypu siedliska 8220-1 z zanokcicą serpentynową; siedlisko reprezentowane w ostoi na 

wielu odsłonięciach skał. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. Na większości stanowisk siedlisko ma ocenę FV. W niektórych płatach obniżona ocena wskaźnika ‘Struktura i funcje’ wynikała przede 

wszystkim z obserwowanego gromadzenia się materii organicznej i zarastania trawami, siewkami drzew w wyniku naturalnej sukcesji. Jest to 

proces powolny, dlatego nie przewiduje się znaczącego pogorszenia stanu tego siedliska. W jednym z płatów siedliska, nie weryfikowanego 

terenowo, ale objętego monitoringiem GIOŚ w ramach PMŚ, oceny wskazywały na obniżenie oceny ze względu na pogorszenie stanu siedliska w 

wyniku ruchu wspinaczkowego.  

 

Zagrożenia 

Nie zidentyfikowano w obszarze znaczących istniejących zagrożeń dla tego siedliska. Zagrożeniem potencjalnym wynikająca z procesów 

naturalnych – sukcesja (zarastanie odsłonięć skalnych), zacienienie, konkurencja oraz zmiany warunków świetlnych i wilgotnościowych.  
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Siedlisko 8220, podtyp 1 z zanokcicą serpentynową w Przygórzu (Fot. J. Kaszewska Mejer) 

 

 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

168 

 

 
Siedlisko 8220, podtyp 2 z zanokcicą północną na północnym brzegu zbiornika Bystrzyckiego (Fot. J. Kaszewska Mejer) 
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Siedlisko 8220, podtyp 3 z paprotką zwyczajną na brzegu zbiornika Bystrzyckiego (Fot. J. Kaszewska Mejer) 
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9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

 

Krótka charakterystyka  
W granicach Ostoi nietoperzy Gór Sowich kwaśne buczyny są dominującym typem siedliska przyrodniczego. W drzewostanie oprócz buka 

pojawia się tu często świerk i modrzew. Kwaśne buczyny porastają wiele stoków Gór Sowich. W wyniku dawnej gospodarki leśnej 

wprowadzającej świerczyny na siedliska buczyn wiele płatów ma zniekształcony skład i strukturę drzewostanu. W ostatnich latach obserwuje się 

odnawianie i wzrost udziału buka w drzewostanach. Jednak w terenie nadal zaobserwowano płaty buczyn z nasadzeniami świerków oraz ze 

znaczną domieszką modrzewia. Najlepiej zachowane płaty objęte są ochroną w Rezerwacie Bukowa Kalenica. W otoczeniu rezerwatu znajdują 

się nasadzenia świerkowe. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 9110 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: U1, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Bardzo istotna - ze wszystkich siedlisk przyrodniczych kwaśne buczyny zajmują największe powierzchnie i mają dobry stan zachowania. 

Stanowią prawdopodobnie miejsce żerowania nocków dużych, bedących przedmiotem ochrony w ostoi.  

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. W części płatów obserwowano nasadzenia świerków oraz znaczną domieszkę modrzewia. W większości płatów wskaźnik martwe drewno 

miał ocenę U1 lub U2. 

 

Zagrożenia 

Miejscami zaburzony skład gatunkowy nie sprzyja zachowaniu odpowiedniej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego, wiele płatów nie 

mogło uzyskać zadowalających ocen ze względu na małą ilość pozostawianego martwego drewna. 
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Płat siedliska 9110 w Rezerwacie Bukowa Kalenica (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)  

 

Krótka charakterystyka  
Żyzne buczyny zajmują na terenie ostoi drugą, co do wielkości powierzchnię. Podobnie jak kwaśne buczyny porastają stoki Gór Sowich. 

Największy udział powierzchniowy żyzne buczyny mają na terenach leżących w Nadleśnictwie Bardo i Świdnica. W drzewostanie panuje buk 

Fagus sylvatica. Często spotyka się tu jawor oraz świerk. Runo w porównaniu z kwaśnymi buczynami jest żyzne z dominacją gatunków typowo 

leśnych tj. marzanka wonna Gallium odoratum, gajowiec żółty, zawilec gajowy, kokoryczka wielokwiatowa, pierwiosnek, kopytnik pospolity, 

konwalijka dwulistna, fiołek leśny i szczyr trwały Merculiaris perennis. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 9130 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: U1, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna – siedlisko drugie co do zajmowanej powierzchni w ostoi, dobry stan zachowania. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. Podobnie jak w przypadku kwaśnych buczyn, część płatów żyznych buczyn charakteryzował nieco zniekształcony skład drzewostanu 

(obecność gatunków obcych siedliskowo, modrzew i świerk, w niektórych płatach obecne gatunki obce geograficzie – daglezja). W większości 

płatów wskaźnik martwe drewno miał ocenę U1 lub U2. 

  

Zagrożenia 

Miejscami zaburzony skład gatunkowy nie sprzyja zachowaniu odpowiedniej struktury i funkcji siedliska przyrodniczego, wiele płatów nie 

mogło uzyskać zadowalających ocen ze względu na małą ilość pozostawianego martwego drewna. 
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9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  

 

Krótka charakterystyka  
Grądy na obszarze Ostoi Nietoperzy Gór Sowich zajmują najmniejszą powierzchnię z leśnych siedlisk przyrodniczych. Występują głównie w 

postaci niewielkich płatów na obrzeżach ostoi. Większe płaty pojawiają się jedynie w północnej części ostoi na terenie Nadleśnictwa Świdnica. 

Najwięcej grądów występuje w otoczeniu Zbiornika Bystrzyckiego wraz z lasami klonowo-lipowymi 9180.  

Większość grądów porasta stoki i miejscami przypomina 9180 lub występuje w mozaice z tym siedliskiem, czasem grądy przechodzą płynnie w 

żyzne buczyny lub tworzą z nimi mozaikę trudną do wydzielenia w terenie. Najprawdopodobniej z tych powodów powierzchnia tego siedlisk 

podawana w ostoi jest tak niska. Drzewostan przebadanych płatów budują głównie dąb, lipa i buk oraz klon. 

Z rzadszych gatunków runa można tu spotkać lilię złotogłów. Oprócz tego runo budują typowe gatunki żyznych lasów liściastych: marzanka 

wonna, gajowiec żółty, szczyr trwały, kokoryczka wielokwiatowa, zawilec gajowy, fiołek leśny 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 9170 są następujące: 

Zasięg: FV, Powierzchnia: FV, Specyficzna struktura i funkcje: U1, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U1. 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna – niewielka liczba płatów małych powierzchniowo, w częsci płatach zaburzona struktura drzewostanu 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. Miejscami skład drzewostanu był zniekształcony, obecny modrzew, świerk, czasem nadmiar buka. W większości płatów oceny parametru 

struktura i funkcje obniżone byłe ze względu zbyt niski udział graba w drzewostanie oraz zbyt małe zasoby martwego drewna.  

 

Zagrożenia 

Zaburzony skład drzewostanu, zbyt małe zasoby martwego drewna. 

 

 

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



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

175 

 

 

Krótka charakterystyka  
W granicach Ostoi nietoperzy Gór Sowich występuje podtyp siedliska 9180-1 lasy klonowo-lipowe Sudetów, Pogórza i Przedgórza. Płaty tego 

siedliska przyrodniczego porastają bardzo strome stoki z rumoszem skalnym. Występują przede wszystkim w północno-wschodniej części ostoi. 

Najwięcej płatów wykształciło się w otoczeniu zbiornika Bystrzyckiego i na stromych brzegach rzeki Bystrzycy. Głównymi gatunkami 

tworzącymi drzewostan są tu lipa, jawor, klon, buk jednak wiele płatów ma zaburzoną strukturę wynikającą ze zbyt dużego udziału świerka w 

drzewostanie. Często występują inne gatunki tj. dąb, jesion i brzoza. W runie z gatunków charakterystycznych czosnaczek pospolity. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
W 2006 roku badania terenowe prowadzono, w regionie kontynentalnym – na 75 powierzchniach monitoringowych, w regionie alpejskim 

prowadzono prace na 50 powierzchniach, w roku 2007 badania terenowe prowadzono w tych samych co w roku 2006 podtypach siedliska, na 35 

stanowiskach w 9 obszarach. W roku 2008 monitoring prowadzono na 18 stanowiskach.  

Wstępna ocena ogólna: U1 (FV, U1, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Negatywnie na jego strukturę i funkcje 

wpływa przede wszystkim obniżony wiek drzewostanu, zaburzona struktura wiekowa, brak naturalnego odnowienia, pozyskanie drewna na 

niektórych stanowiskach, fragmentacja płatu siedliska. Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej oceniano: obecność 

starodrzewu, naturalne odnowienie drzewostanu, pionowa struktura roślinności. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna – stosunkowo duża liczba płatów, dobrze zachowane. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. Na terenie ostoi zlokalizowane są dwa punkty monitoringu GIOŚ. W jednym punkcie siedlisko to otrzymało ocenę FV, na drugim ocenę 

U1. W większości płatów weryfikowanych terenowo obserwowano zaburzony skład gatunkowy – zbyt niski udział gatunków 

charakterystycznych i występowanie gatunków obcych (modrzew, świerk, sosna).  

 

Zagrożenia 

Głównym zagrożeniem są zaburzenia struktury wynikające z udziału w drzewostanie gatunków iglastych. Większość płatów jest wyłączona z 

zabiegów gospodarczych. 
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Płat siedliska 9180 przy Zbiorniku Bystrzyckim (Fot. J. Kaszewska Mejer) 
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9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 

 

Krótka charakterystyka 

Kwaśne dąbrowy nie były wcześnie przedmiotem ochrony w Ostoi Nietoperzy Gór Sowich. Większość informacji o występowaniu tego typu 

siedliska przyrodniczego na terenie Ostoi pochodzi z Inwentaryzacji Lasów Państwowych i Operatu Parku Krajobrazowego. 

Dobrze zachowany płat kwaśnych dąbrów zaobserwowano w rezerwacie Góra Choina na południowym stoku. Drzewostan budują tu dęby z 

domieszką sosny. Runo ubogie mszysto–trawiaste z kosmatką gajową Luzula luzuloides, borówką czernicą Vaccinium myrtillus miejscami 

konwalią majową Convalaria majalis. Płat występuje pomiędzy żyznymi siedliskami grądu i buczyny. Koło Lutomii górnej potwierdzono 

występowanie 3 małych, ale również dobrze zachowanych płatów kwaśnych dąbrów. Najgorzej zachowany płat stwierdzono koło Kamionek. 

Runo wykształcone typowo jednak w drzewostanie obecne w dużej ilości lipa, buk i jarząb, drzewostan stosunkowo młody. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Zgodnie z Oceną stanu zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym poszczególne oceny 

parametrów dla siedliska 9170 są następujące: 

Zasięg: U1, Powierzchnia: U2, Specyficzna struktura i funkcje: U2, Perspektywy ochrony: U1, Ocena ogólna: U2. 

 

Ranga w obszarze 

Średnio istotna – na obecnym etapie rozpoznania należy uznać, że reprezentatywność siedliska w przebadanych w terenie płatach kwalifikuje je 

jako przedmiot ochrony, ale wymaga dalszych badań. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. W zweryfikowanych terenowo płatach część wykształcona była typowo, ale w większości płatów obserwowano zniekształcony skład 

drzewostanu, natomiast runo wykształcone było typowo – nadano ocenę C dla stopnia reprezentatywności. Płaty stosunkowo dobrze zachowane. 

 

Zagrożenia 

Zaburzony skład gatunkowy, mała ilość martwego drewna. 
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Płat siedliska 9190 w rezerwacie Góra Choina. (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe)  

 

Krótka charakterystyka 

Na terenie Ostoi nietoperzy Gór Sowich występują w postaci wąskich płatów wzdłuż niewielkich cieków u podnóża gór, reprezentowane są tu 

przez podtyp 91E0-3 łęgi jesionowo-olszowe. Dominującymi gatunkami w drzewostanie są tu olsza czarna Alnus glutinosa i jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior. Siedlisko to zajmuje w ostoi, zaraz po siedliskach grądów, najmniejszą powierzchnię. 

Wzdłuż cieków Piekielnica i Woliborka koło Przygórza wraz z ziołoroślami lepięznikowymi 6430. Przy drugim z w/w cieków w łęgu łanowo 

występuje czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. Kolejny nowy płat łęgu stwierdzono przy cieku Sowi Potok (Sokółka) koło Sowiny. Drzewostan 

olszowy. Runo żyzne i bardzo bujne tworzą: knieć błotna Catha palustris, ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum, kuklik zwisły Geum rivale, 

pokrzywa Urtica dioica, podagrycznik Aegopodium podagraria, wiązówka błotna Filipendula ulmaria, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
W ramach prac nad monitoringiem podstawowym w 2006 roku, przeprowadzono badania terenowe: – w regionie kontynentalnym – na 89 

powierzchniach monitoringowych, w regionie alpejskim prowadzono prace na 33 powierzchniach. W 2007 r. monitoring podstawówy wykonano 

w regionie kontynentalnym na 79 stanowisk.  

Wstępna ocena ogólna: U1/U2 (U1, U1/U2, U1). Najgorzej oceniono parametr „specyficzna struktura i funkcja”. Badania terenowe wskazują na 

nieco lepszy stan tego siedliska przyrodniczego niż zakładany w raporcie z 2007 roku (U2). Pomimo tego nadal blisko ¼ stanowisk uzyskała 

ocenę ogólną złą, wynika to przede wszystkim z zaburzenia „struktury i funkcji siedliska” – w wyniku np. ekspansji gatunków obcych w runie, 

pozyskania drewna, a co za tym idzie - zbytniego odmłodzenia drzewostanu; fragmentacji zadrzewień nadrzecznych i nadpotokowych. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna – stosunkowo duża liczba płatów, wykształcona typowo. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. W okolicach Bielawy i Przełęczy Woliborskiej prowadzony jest monitoring GIOŚ gdzie siedlisko to otrzymało ocenę ogólną U2. W części 

płatów weryfikowanych terenowo obserwowano małe zróżnicowanie wiekowe w drzewostanie, miejscami nie występują wszystkie warstwy 

roślinności.  

 

Zagrożenia 
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Drzewostan miejscami jest przekształcony, z udziałem świerka - zaburzona jest struktura siedliska. Zagrożenia potencjalne to zmiany stosunków 

wodnych, regulacje drobnych cieków.  

 

 
Płat siedliska 91E0 w Przygórzu. (Fot. J. Kaszewska-Mejer). 

 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

181 

 

 
Płat siedliska 91E0 przy cieku Sowi Potok we wsi Sowina (Fot. J. Kaszewska-Mejer). 

 

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

 

Krótka charakterystyka 
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Siedlisko górskich borów świerkowych związane jest z najwyższymi partiami gór i stanowią górną granicę lasu. W Ostoi nietoperzy Gór Sowich 

zlokalizowane jest na terenie nadleśnictwa Jugów. Dobrze wykształcony płat pokrywa szczytowe partie Wielkiej Sowy występując w kompleksie 

z torfowiskami przejściowymi 7140. Na wielkiej Sowie zlokalizowane są dwa punkty monitoringu GIOŚ. Drzewostan buduje tu głównie świerk 

Picea abies z domieszką jarzębiny Sorbus aucuparia. Runo składa się z paproci, borówki czarnej Vaccinium myrtillus, traw tj. śmiałek pogięty 

Deschampsia flexuosa oraz bujnej warstwy mszystej m.in. z płonnikiem strojnym Polytrichastrum formosum. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Ten tym siedliska podlegał monitoringowi w latach 2009-2011 na 42 stanowiskach w regionie alpejskim oraz na 18 stanowiskach w regionie 

kontynentalnym. W regionie kontynentalnym wykonano badania na 18 stanowiskach zlokalizowanych w 6 obszarach Natura 2000. Zaledwie na 

siedmiu stanowiskach stan ochrony siedliska uznano za właściwy, w jednym przypadku (Zieleniec w Górach Orlickich) była to ocena U2, 

natomiast na pozostałych stanowiskach – U1. Podobnie na poziomie obszarów – tylko w Karkonoszach oceniono bory świerkowe na FV, 

natomiast w Górach Izerskich, Sowich i Stołowych – U1. Jeden obszar – Góry Orlickie – oceniono na U2. 

 

Ranga w obszarze 

Istotna – najrzadsze siedlisko leśne w obszarze, o dobrym stanie zachowania. 

 

Stan zachowania w obszarze 

Dobry. Na Wielkiej Sowie zlokalizowane są 2 punkty monitoringu GIOŚ, na którym siedlisko to otrzymało ocenę ogólną U1 gdzie parametr 

powierzchnia siedliska i perspektywy ochrony otrzymały ocenę FV. Oceny potwierdzone zostały podczas przeprowadzonych badań terenowych. 

 

Zagrożenia 

Potencjalnym zagrożeniem dla siedliska może być antropopresja związana z niekontrolowanym ruchem turystycznym – wydeptywanie, 

synantropizacja, zaśmiecanie. 
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Płat siedliska 9410 na Wielkiej Sowie (Fot. J. Kaszewska –Mejer). 
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2.6.2 Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

4066 Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum 

 

Krótka charakterystyka 

Zanokcica ta porasta podłoża skał serpentynitowych i jest związana z podtypem siedliska przyrodniczego 8220-1 naskalne, szczelinowe 

zbiorowiska paproci serpentynowych. Wychodnie tego typu skał występują jedynie w Sudetach i na ich Przedgórzu. Obecnie znanych jest w 

kraju 11 stanowisk tego gatunku. W Ostoi nietoperzy Gór Sowich gatunek ten podawany jest jedyne z okolic Przygórza. Zanokcica serpentynowa 

w Przygórzu występuje na jednym stanowisku znajdującym się powyżej wyrobiska na północno-wschodniej skarpie drogi leśnej na wysokości 

ok 550 m n. p. m. (wydz. 13-11-1-05-72-a). Zasiedla zwietrzelinę i niewielkie wychodnie skał serpentynitowych. W najbliższym otoczeniu 

stanowiska rosną buk, brzoza, świerk, modrzew i sosna. 

Podczas badań na stanowisku stwierdzono ponad 30 osobników gatunku (zanotowano wzrost liczebności w porównaniu z danymi z lat 

poprzednich). Na stanowisku przeważały niewielkie kępki tej paproci. Nie zaobserwowano natomiast osobników juwenilnych. Część kęp 

wykazywała objawy zasychania. 

Zanokcica serpentynowa na badanym stanowisku współwystępuje z drugim rzadkim gatunkiem - zanokcicą klinowatą Asplenium cuneifolium. 

Jednak ta pierwsza jest na stanowisku w Przygórzu zdecydowanie dominującym gatunkiem paproci. Obie zanokcice rosną tu w szczelinach 

skalnych, często w zagłębieniach oraz w zwietrzelinie skalnej znajdującej się pod korzeniami drzew, w miejscach bardziej wilgotnych i lekko 

ocienionych. Na stanowisku zanotowano również pojedyncze bardzo niewielkie osobniki paprotki zwyczajnej, które nie stanowią obecnie 

konkurencji dla zanokcicy.Oba występujące tu gatunki zanokcic wymagają utworzenia stref ochrony w promieniu 30 m od granic stanowiska. 

Gatunek i jego stanowiska objęte są monitoringiem wykonywanym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Oceny dla regionu kontynentalnego:  

stan populacji – U1, stan siedliska – U1, perspektywy zachowania – FV↓, ocena ogólna U1.  

 

Ranga w obszarze 
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Bardzo istotna – gatunek rzadki, o specyficznych wymaganiach siedliskowych, na terenie ostoi znajduje się jedno z 11 stanowisk w Polsce 

 

Stan zachowania w obszarze 

Zły – wskaźniki „Udział osobników juwenilnych” oraz „Ocienienie przez drzewa i krzewy” zostały oceniona na U2, co wpłynęło na obniżoną 

ocenę ogólną. 

 

Zagrożenia 

Za niskie ocienienie powoduje wysychanie siedliska i osłabianie kondycji gatunku, zasychanie kęp zanokcicy w wyniku niekorzystnych 

warunków mikroklimatycznych oraz zaburzenia w otoczeniu stanowiska, gatunek wrażliwy na zmiany czynników siedliskowych, ekspansja 

trzcinnika piaskowego, sukcesja, konkurencja międzygatunkowa - gatunek bardzo słabo konkurencyjny, zarastanie przez konkurencyjne gatunki 

traw. 
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Przygórze, zwietrzelina skał serpentynitowych - stanowisko zanokcicy serpentynowej (Fot: J. Kaszewska-Mejer) 
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Przygórze, wychodnie skał serpentynitowych – stanowisko zanokcicy serpentynowej (Fot: J. Kaszewska-Mejer). 
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Przygórze, zanokcica serpentynowa (Fot: J. Kaszewska-Mejer) 
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2.6.3 Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
1308 Mopek Barbastella barbastellus  
 

Opis gatunku wg. Gottfried I. 2012. 1308 Mopek (Barbastella barbastellus). w: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring 

gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 604 – 633 oraz dane terenowe z obszaru Ostoi. 

 

Krótka charakterystyka 

 

Migracje 

 

Populacja mopka na terenie Ostoi Nietoperzy Gór Sowich jest najprawdopodobniej osiadła, bądź przelatuje na krótkie dystanse. Sugeruje to duża 

dostępność schronień zimowych w granicach ostoi, gdzie stwierdzano średnio ok 40 nietoperzy w okresie od 1999 do 2013 r (dane własne PTPP 

"pro Natura" i nieliczne dane dotyczące występowania w okresie rozrodu w obrębie ostoi). Przeloty sezonowe odbywają się prawdopodobnie 

wzdłuż dolin rzecznych i potoków, przecinek leśnych i krawędzi lasów.  

 

Zimowanie  

 

W granicach ostoi mopek wykorzystuje zaledwie jedną trzecią kontrolowanych przez chiropterologów z PTPP "pro Natura" obiektów, 

przeważnie chłodniejszych.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie obserwacji PTPP "pro Natura" 

 

Za najważniejszy obiekt dla zimowania mopka w obrębie ostoi można uznać sztolnię w Dzikowcu, gdzie w 2013 obserwowano 22 hibernujące 

mopki i znacznie mniej istotne Kompleks Osówka, Kompleks Rzeczka, oraz sztolnię w Podlesiu, w których liczba osobników nie przekraczała 5 

osobników w każdej.  

Liczba zimujących mopków w całej ostoi wykazuje trend spadkowy, lecz nie jest to najprawdopodobniej kwestia zmian warunków w samych 

zimowiskach lecz także na stanowiskach rozrodczych i żerowiskach. 
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Żerowiska  

Występowanie tego nietoperza w dużym stopniu ograniczone jest do lasów. Poluje on w lasach, na ich obrzeżach, w lukach drzewostanu, na 

ścieżkach leśnych, ale i na terenach zakrzewionych czy nad wodami o zarośniętych brzegach. Mopek lata stosunkowo szybko i poluje głównie na 

owady w locie. Taki styl polowania wymaga bardziej otwartego siedliska, co jest prawdopodobnie jednym z powodów preferencji starych 

drzewostanów. Podczas nasłuchów detektorowych w maju 2013 obserwowano żerujące mopki na skraju lasu w pobliżu miejscowości Rzeczka 

oraz w lesie o zróżnicowanym i gęstym podszycie w okolicach kompleksu Osówka.  

Schronienia letnie i rozrodcze 

Na schronienia kolonii rozrodczych mopki wybierają szczeliny pod odstającymi płatami kory drzew, w spękaniach pni lub ich rozwidleniach. W 

obrębie ostoi nie zlokalizowano kolonii rozrodczych mopka, a dokumentacja inwentaryzacji przyrodniczej gmin nie wykazuje go z okresu 

rozrodu nawet na detektoringu. Badania detektorowe w maju 2013r wskazują na możliwość występowania schronień letnich w okolicach 

Kompleksu Osówka. 

Miejsca godów  

Na przełomie sierpnia i września obserwuje się mopki przylatujące masowo do zimowisk. Zjawisko to, zwane rojeniem (swarming), ma miejsce 

również u innych gatunków nietoperzy. Prowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że rojenie mopków przy podziemiach ma związek z 

godami (Gottfried 2009). Mopki najliczniej godują w dużych, obszernych obiektach, o łatwo dostępnych wlotach, które posiadają wysokie 

korytarze i hale (Gottfried I 2012). Jednym z takich obiektów na terenie ostoi może być sztolnia w Kamionkach (Smocza Jama) o dużym otworze 

wlotowym i dość obszernej komnacie, mimo iż nie stanowi ważnego zimowiska nietoperzy. Podobnym obiektem jest Kompleks Sokolec i 

sztolnia Gontowa.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Stanowiska letnie:  

ogólny stan zachowania siedlisk letnich w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) (Wyniki monitoringu PIOŚ z 2012r) 

Stanowiska zimowe:  

ogólny stan zachowania siedlisk zimowych w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) (Wyniki monitoringu PIOŚ z 2012r) 

 

Ranga w obszarze 

Istotna mimo niskiej liczebności: populacja zimująca – (20 – 50 osobników), populacja rozrodcza – nieznana (badania detektorowe wskazały 

występowanie mopka na 3 z 12 powierzchni badawczych). 

 

Stan zachowania w obszarze 
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Stan zachowania siedlisk zimowisk gatunku w obszarze jest w dużej mierze zły (U2), co spowodowane jest niepokojeniem nietoperzy przez 

zagospodarowanie turystyczne obiektów oraz brakiem zabezpieczeń wlotów do obiektów. Żaden z obiektów nie posiada stanu zadowalającego 

(FV). Dzięki możliwości odtworzenia stopień zachowania i funkcji w obszarze określono na dobry (B). 

 

Zagrożenia 

Do najistotniejszych zagrożeń należy rozwój ruchu turystycznego - płoszenie nietoperzy w okresie hibernacji, emisja hałasu generowana przez 

turystów zwiedzających podziemne trasy turystyczne powoduje płoszenie, budzenie nietoperzy ze stanu hibernacji. W 3 z 11 ocenionych 

obiektów ważnych dla mopka rozwija się intensywnie zagospodarowanie turystyczne (kompleksy turystyczne), w innych 3 wymagane jest 

ograniczenie niekontrolowanego ruchu turystycznego i wandalizmu poprzez zamontowanie krat w wejściach. Część obiektów ulega naturalnym 

przekształceniom, gdzie dochodzi do tąpnięć, zawałów oraz zasypywania wlotów. 

 

Nocek Bechsteina (Myotis bechseteinii) 1323 

 

Opis oparto na danych terenowych oraz Ciechanowski M., Przewodnik Metodyczny PIOŚ Nocek Bechsetina Myotis bechseteinii 

 

Zimowanie 

Nocek Bechsteina nie tworzy w granicach ostoi większych zgrupowań zimowych gatunku. Za najważniejsze obiekty w granicach ostoi, gdzie 

stwierdzono zimujące nocki Bechsteina można uznać Sztolnię w Podlesiu oraz Sztolnię w Górze Gontowej (Kompleks Sokolec), gdzie w 2012r 

stwierdzono odpowiednio 5 i 2 zimujące osobniki. 

 

Miejsca rozrodu 

 

Brak jest danych nt miejsc rozrodu nocków Bechsteina w granicach ostoi. 

 

Żerowanie 

Gatunek ten jako miejsca żerowania preferuje lasy liściaste o bogatym podszycie i zwartej koronie (Ciechanowski M.). Spełniające powyższe 

wymagania żyzne buczyny również występują lokalnie na terenie ostoi. 

 

Miejsca godów 
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Na terenie ostoi miejsca godów nocka Bechsteina prawdopodobnie pokrywają się z miejscami jego hibernacji i odnoszą się głównie do 

nieużytkowanych sztolni zarówno militarnych jak i górniczych. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

 

Ogólny stan zachowania siedlisk hibernacji nocka Bechstaina w sieci Natura 2000 oceniono jako zły lub niezadowalający, jedynie w przypadku 

Gory Bialskie i Grupa Śnieżnika stan ten określono jako właściwy (Wyniki monitoringu PIOŚ 2012). Wskaźnikami determinującymi stan 

niezadowalający były przede wszystkim brak zabezpieczenia bądź nienależyte zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy oraz 

niezadowalający udział terenów zalesionych w pobliżu schronienia (Wyniki monitoringu PIOŚ 2012). 

 

Wyniki Monitoringu PIOŚ 2012r odnośnie stanowisk letnich nie pozwoliły na ocenę zachowania populacji rozrodczej nocka Bechsteina na 

obszarach Natura 2000, gdyż nie potwierdzono jego rozrodu. Oceniono jedynie stan siedlisk na podstawie przyjętych wskaźników opisowych na 

terenach, gdzie w latach wcześniejszych schwytano karmiące samice. Stan ten został w większości określony jako niewłaściwy (Wyniki 

Monitoringu PIOŚ 2012). 

 

Ranga w obszarze 

 

Wyniki montiroringu PIOŚ 2012 wskazują na bardzo nieliczne stanowiska nocka Bechsteina zimującego w zgrupowaniach kilku osobników, 

dlatego też został on mimo stwierdzenia kilku osobników uznany za ważny składnik chiropterofauny zimującej w granicach ostoi. Ze względu na 

słabe rozpoznanie prawdopodobnego zimowania w dziuplach tego gatunku oraz słabe rozpoznanie stanowisk rozrodczych ranga jest niemożliwa 

do określenia. 

 

Stan zachowania w obszarze 

 

Stan zachowania miejsc hibernacji Nocka Bechsteina w ostoi został określony jako niezadowalający (U1), na co miały wpływ złe kondycje 

zabezpieczeń przed niepokojeniem w okresie zimowania. Dzięki możliwości odtworzenia stopień zachowania i funkcji w obszarze określono na 

dobry (B). 

 

Zagrożenia 
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Za najważniejsze zagrożenia dla stwierdzonych w 2013r miejsc hibernacji nocka Bechsteina przyjęto niekontrolowany ruch turystyczny oraz 

wandalizm. 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

Krótka charakterystyka 

 

Migracje 

 

Nocki duże najprawdopodobniej na terenie ostoi unikają w trakcie migracji wyniesień terenu, kierując się obniżeniami dolinnymi. Mogą 

przelatywać na znaczne odległości z miejsc rozrodu na zimowiska o czym świadczy odnaleziony zaobrączkowany w Czechach osobnik w 

kolonii w Rościszowie, który pokonał 107 km od miejsca obrączkowania. 

 

Zimowanie 

 

W granicach ostoi nocek duży jako miejsca zimowania wybiera głównie obiekty stabilniejsze termicznie w tym i cieplejsze. Podczas 

inwentaryzacji zimowiska w 2013r został stwierdzony w 12 na 27 skontrolowanych obiektach. Najliczniej nocek duży występował w Sztolni w 

Górze Gontowej "Kompleks Sokolec" - 44 osobniki, Kompleks Osówka - 26 osobników, Kompleks Soboń - 17 osobników, Sztolnia w Podlesiu I 

i Sztolnia Grafitowa po 8 osobników. 
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Źródło: opracowanie na podstawie danych własnych PTPP "pro Natura" 

 

Obserwacje PTPP "pro Natura" z okresu 1999 - 2013 wskazują na stabilną populację nocka zimującego w Ostoi ze zmniejszeniem liczebności w 

latach 2007 i 2008. 
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Sztolnia w Górze Gontowej, stanowisko zimowe nocka dużego (przykład prawidłowego zabezpieczenia sztolni, jednakże wymagającego 
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naprawy) (Fot. J. Kaszewska-Mejer) 

 

 
Sztolnia Augusta, stanowisko zimowe nocka dużego (przykład niewłaściwego zabezpieczenia sztolni przed niepokojeniem nietoperzy).  

(Autor Michał Jaśkiewicz) 
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Sztolnia w Podlesiu, stanowisko zimowe nocka dużego (przykład niewłaściwego zabezpieczenia sztolni przed niepokojeniem nietoperzy).  

(Autor Michał Jaśkiewicz) 

Żerowiska 

 

Przelatujące nietoperze stwierdzono w 2013 r w okresie rozrodu na 2 z 10 powierzchni badawczych. Jako miejsca żerowania wybiera głównie 
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kwaśne buczyny i grądy o niskim podszycie, co uwarunkowane jest strategią polowania na chrząszcze przemieszczające się po gruncie. 

 

Schronienia letnie i rozrodcze 

W 2012r skontrolowano kolonię na strychu budynku mieszkalnego w Rościszowie, która omyłkowo nie została włączona w granice ostoi, gdzie 

stwierdzono około 1000 osobników dorosłych i młodych. Również inne dane literaturowe, nie potwierdzone podczas obserwacji w 2013r 

wskazują na wykorzystywanie przez nocki duże jako miejsc rozrodu głównie strychów dużych budynków mieszkalnych i kościołów. Obiekty te 

zostały wykazane w inwentaryzacjach przyrodniczych gmin: 

 

 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Walim – Tom I; Fulica - Jankowski Wojciech Wrocław 2005; Nietoperze: mgr Rafał Szkudlarek, 

mgr Tomasz Gottfried, mgr Iwona Dudek.  

 

 Rzeczka - Parafia rzymsko-katolicka, strych i wieża kościoła pw. Św. M. Kolbego. Kolonia rozrodcza kilkunastu osobników (15 - 20). 

 Walim - Parafia rzymsko-katolicka, strych i wieża kościoła pw. Św. Jadwigi. Kolonia rozrodcza kilkunastu osobników (15 - 20). 

 

 

 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Pieszyce; Fulica - Jankowski Wojciech Wrocław 2005; Nietoperze: mgr Rafał Szkudlarek, mgr 

Tomasz Gottfried dr inż. Andrzej Wuczyński - obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi 

 

Pieszyce - Strych budynku mieszkalne, ul Rościszów 1. Kolonia rozrodcza kilkunastu osobników (25 - 30). 

Pieszyce - Strych budynku mieszkalne, ul Rościszów 12. Kolonia rozrodcza kilkuset (do 1000) osobników. 

Pieszyce - Strych budynku Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie należący do NFZ. Stałe dzienne 

schronienie kilkunastu osobników (15 - 20), opuszczona kolonia rozrodcza. 

Pieszyce - Parafia rzymsko-katolicka, strych kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rościszowie. Kolonia rozrodcza kilkunastu osobników (15 - 20). 

 

 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Stoszowice; Kraków 2010 r.; KRAMEKO sp. z o.o.; mgr inż. Marcin Czerny 

 

Wiatraczyn – strych budynku mieszkalnego, 5 osobników  

 

 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Nowa Ruda; Fulica - Jankowski Wojciech Wrocław 2005; mgr Rafał Szkudlarek, mgr Tomasz 

Gottfried, mgr Iwona Dudek 
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Jugów - Strych budynku Gimnazjum nr 1, ul. Główna 105, stałe dzienne schronienie kilku osobników (8 - 10) 

Jugów - Strych budynku Szkoły Podstawowej, ul. Główna 85, kolonia rozrodcza kilkunastu osobników (8 - 15). 

Jugów - Parafia rzymsko-katolicka, wieża i strych kościoła pw. Św. Katarzyny, stałe dzienne schronienie kilku osobników (8 - 10). 

Nowa Wieś Kłodzka - Strych domu mieszkalnego nr 95, stałe dzienne schronienie kilku osobników (5 - 8). 

Nowa Wieś Kłodzka - Strych opuszczonej Bazy Wypoczynkowej ZHP, opuszczona kolonia rozrodcza kilkunastu osobników (15 - 20). 

Przygórze - Parafia rzymsko-katolicka, wieża kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św., stałe dzienne schronienie kilku osobników (5 - 8). 

 

Kontrole w 2013 r w kościołach w Rzeczce i Walimiu nie potwierdziły zajęcia tych obiektów przez nocki duże, znaleziono jedynie stare 

odchody. 

 

Miejsca godów 

 

Nie są rozpoznane miejsca godów nocka dużego w granicach ostoi. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000  
Stanowiska letnie:  

ogólny stan zachowania siedlisk letnich w sieci Natura 2000 – niezadowalająca (U1) (Wyniki monitoringu PIOŚ z 2008r) 

 Stanowiska zimowe:  

ogólny stan zachowania siedlisk zimowych w sieci Natura 2000 – niezadowalający (U1) (Wyniki monitoringu PIOŚ z 2008r) 

 

Ranga w obszarze 

Istotna ze względu na dużą kolonię rozrodczą w Rościszowie liczącą ok 800 osobników, liczne informacje archiwalne o niewielkich 

stanowiskach letnich z terenu i okolic ostoi. Obszar ostoi stanowi najprawdopodobniej istotne miejsce żerowania osobników z koloni w 

Rościszowie, w szczególności buczyny kwaśne i grądy o niskim podszycie. 

 

Stan zachowania w obszarze 

 

Stan zachowania siedlisk zimowisk gatunku w obszarze jest w dużej mierze zły (U2), co spowodowane jest niepokojeniem nietoperzy przez 

zagosodarowanie turystyczne obiektów oraz brakiem zabezpieczeń wlotów do obiektów. Żaden z obiektów nie posiada stanu zadowalającego 
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(FV). Dzięki możliwości odtworzenia stopień zachowania i funkcji w obszarze określono na dobry (B). 

 

Zagrożenia 

 

Do najistotniejszych zagrożeń należy rozwój ruchu turystycznego - płoszenie nietoperzy w okresie hibernacji. Nietoperze obudzone budzą inne 

osobniki (efekt domina), co powoduje, ze zasięg tego oddziaływania jest znacznie większy niż obszar objęty działalnością turystyczną, emisja 

hałasu generowana przez turystów zwiedzających podziemne trasy turystyczne powoduje płoszenie, budzenie nietoperzy ze stanu hibernacji, 

zakłócanie ich naturalnych zachowań związanych z okresem godowym (tzw. jesienne rojenie). W 3 z 11 ocenionych obiektów ważnych dla 

nocka dużego rozwija się intensywnie zagospodarowanie turystyczne (kompleksy turystyczne), w innych 3 wymagane jest ograniczenie 

niekontrolowanego ruchu turystycznego i wandalizmu poprzez zamontowanie krat w wejściach. Część obiektów ulega naturalnym 

przekształceniom, gdzie dochodzi do tąpnięć, zawałów oraz zasypywania wlotów, sporadycznie zalewów po strop.  

 

 

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius  

Krótka charakterystyka  

Myrmekofilny motyl z rodziny modraszkowatych Lycaenidae. Rozpiętość skrzydeł 34-37 cm, występuje dymorfizm płciowy. Rozwój tego 

gatunku jest bardzo ściśle związany z obecnością rośliny żywicielskiej – krwiściągu lekarskiego oraz mrówek z rodzaju Myrmica. Rozwój trwa 

1-2 lata. Występuję jedno pokolenie w roku. Samica składa jaja do kwiatostanu krwiściągu lekarskiego. Larwy odżywiają się kwiatem, po kilku 

tygodniach spadają na glebę gdzie zostają adoptowane przez mrówki. W mrowisku larwa odżywia się jajami i larwami mrówek. Motyl ten 

związany jest z wilgotnymi, użytkowanymi łąkami trzęślicowymi. Obecność mrówek na terenie jest niezbędna dla rozwoju motyla. 

W Polsce gatunek ten rozpowszechniony jest jedynie w południowej części kraju, w miejscach występowania potrafi być liczny, jednakże ma 

znacznie większe wymagania siedliskowe niż modraszek nausitous. Przy współwystępowaniu na terenie – zawsze mniej liczny. 

W obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich gatunek zlokalizowano na dziesięciu stanowiskach, wszystkie znajdowały się w 

południowej części Ostoi. Były to głównie tereny otwarte, niewykorzystywane rolniczo – głównie nieużytki i brzegi cieków. Najważniejsze 

stanowisko, gdzie obserwowano największą liczbę motyli znajduje się w okolicach miejscowości Jugów. Podczas przeprowadzonych badań 

terenowych w obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich postaci dorosłe modraszka telejusa obserwowano w miesiącach lipiec – 

sierpień. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako 
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FV właściwy, populacje jako U1, siedlisko jako U1, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt 

w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Ranga w obszarze  

Istotna ze względu na zachowanie spójności i integralności sieci Natura 2000 - gatunek występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000 – na 

północnym wchodzie został ujęty na liście przedmiotów ochrony w obszarze Modraszki koło Opoczki PLH020094, a na zachodzie w Górach 

Kamiennych PLH020038. Ponadto duża powierzchnia użytków zielonych, użytkowanych głównie kośnie i kośnie-pastwiskowo w obszarze 

Natura 2000 Ostoja Nietoperzyy Gór Sowich powoduje, że perspektywy ochrony i zachowania gatunku na tym terenie zostały ocenione jako 

właściwe.  

 

Stan zachowania w obszarze  

Stan zachowania gatunku w niniejszym obszarze jest dobry(B)– występuje na trzech stanowiskach zbiorczych, z czego dwa oceniono na FV 

(Dzikowiec, Nowa Wieś Kłodzka) i jedno na U1 ((Jugów – Przygórze). Niniejsze populacje znajdują się w granicach naturalnego zasięgu 

modraszka telejusa. Dodatkowo stanowiska te nie są izolowane – gatunek występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000 Modraszki koło 

Opoczki PLH020094 i w Górach Kamiennych PLH020038. 

 

Zagrożenia: 
Zagrożeniem istniejącym jest ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąk ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania 

eliminujące roślinę pokarmową, mrówki i samego motyla. Zagrożenia potencjalne to przede wszystkim zabudowa rozproszona - wykupywanie 

działek pod budowę domów. 
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Modraszek telejus Phengaris teleius 

 

 

 

 

6179 Modraszek nausitous Phengaris nausithous  

 

Krótka charakterystyka 

Myrmekofilny motyl z rodziny modraszkowatych Lycaenidae. Rozpiętość skrzydeł 34-38 cm, występuje dymorfizm płciowy. Rozwój tego 

gatunku jest bardzo ściśle związany z obecnością rośliny żywicielskiej – krwiściągu lekarskiego oraz mrówek z rodzaju Myrmica. Rozwój trwa 

1-2 lata. Występuję jedno pokolenie w roku. Samica składa jaja do kwiatostanu krwiściągu lekarskiego. Larwy odżywiają się kwiatem, po kilku 

tygodniach spadają na glebę gdzie zostają adoptowane przez mrówki. W mrowisku larwa odżywia się jajami i larwami mrówek. Motyl ten 

związany jest z wilgotnymi, użytkowanymi łąkami trzęślicowymi. Obecność mrówek na terenie jest niezbędna dla rozwoju motyla. Motyl ten 
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związany jest z wilgotnymi, użytkowanymi łąkami trzęślicowymi. 

W Polsce gatunek ten rozpowszechniony jest jedynie w południowej części kraju, w miejscach występowania potrafi być liczny.  

Na terenie Ostoi Nietoperzy Gór Sowich gatunek zlokalizowano na osiemnastu stanowiskach (pięciu stanowiskach zbiorczych) - większość 

znajdowała się w południowej części Ostoi. Stanowisko stwierdzone na północ od Walimia (Michałkowa – Glinno) stanowiły tereny 

niewykorzystywane rolniczo – głównie nieużytki, brzegi cieków oraz przydroża. Najważniejsze stanowisko, gdzie obserwowana była największa 

liczba motyli znajduje się w okolicach miejscowości Jugów. Podczas przeprowadzonych badań terenowych na terenie Ostoi Nietoperzy Gór 

Sowich postaci dorosłe modraszka nausitousa obserwowano w miesiącach lipiec – sierpień. 

 

Ranga w obszarze  

Istotna ze względu na zachowanie spójności i integralności sieci Natura 2000 - gatunek występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000 – na 

północnym wchodzie został ujęty na liście przedmiotów ochrony w obszarze Modraszki koło Opoczki PLH020094, a na zachodzie w Górach 

Kamiennych PLH020038. Ponadto duża powierzchnia użytków zielonych, użytkowanych głównie kośnie i kośnie-pastwiskowo w obszarze 

Natura 2000 Ostoja Nietopertzy Gór Sowich powoduje, że perspektywy ochrony i zachowania gatunku na tym terenie zostały ocenione jako 

właściwe. 

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000  

Ogólny stan zachowania gatunku i jego siedliska w sieci Natura 2000 na terenie Polski jest U1 niezadowalający, przy czym zasięg oceniono jako 

FV właściwy, populacje jako U1, siedlisko jako U1, perspektywy jako FV właściwe (na podstawie „Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt 

w regionie biogeograficznym kontynentalnym” w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”).  

Stan zachowania w obszarze  

Spośród pięciu zbiorczych stanowisk modraszka nausitousa stan zachowania dwóch stanowisk oceniono na FV (Dzikowiec, Nowa Wieś 

Kłodzka), dwóch na U1 (Jugów-Przygórze, Michałkowa-Glinno) oraz jednego na U2 (Ludwikowice Kłodzkie). Niniejsze populacje znajdują się 

w granicach naturalnego zasięgu modraszka nausitousa. Dodatkowo stanowiska te nie są izolowane – są rozmieszczone w całym obszarze, 

gatunek ten występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000 – Modraszki koło Opoczki PLH020094, a na zachodzie w Górach Kamiennych 

PLH020038. 

 

Podstawowe zagrożenia dla zachowania siedliska w obszarze  

Zagrożeniem istniejącym jest ewolucja biocenotyczna – zarastanie łąk ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku zarzucenia użytkowania 

eliminujące roślinę pokarmową, mrówki i samego motyla. Zagrożenia potencjalne to przede wszystkim zabudowa rozproszona - wykupywanie 

działek pod budowę domów. 
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Modraszek nausitous Phengaris nausithous 
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Moduł B 

 

3 Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Ocenę stanu ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy opracować wg poniższego zestawienia. Stan ochrony zasobów 

gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska 

(Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali 

FV,U1,U2,XX 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali 

FV,U1,U2,XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali 

FV,U1,U2,XX 

Uwagi 

Nizinne i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

3260 - 

Powierzchnia siedliska XX XX 

XX  
Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

włosieniczników  

(h206) 

XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
XX XX 

Materiał dna koryta  

(h209)  
XX XX 

Ocena stanu 

ekologicznego JCWP  

(h216) 

XX XX 

Gatunki ekspansywne i 

inwazyjne  

(h20) 

XX XX 

Zacienienie rzeki  XX XX 
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(h211) 

Perspektywy ochrony XX XX 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 00e7 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r., 

płat dobrze zachowany, 

z gatunkami 

charakterystycznymi 

(lępiężnik wyłysiały, 

świerząbek orzęsiony, 

gwiazdnica gajowa), w 

kompleksie z łęgiem 

91E0 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
XX  FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (h21) 
XX FV 

Bogactwo gatunkowe 

(h6) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(h38) 
XX  FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) (h36) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk (h37) 
XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

6430 a238 Powierzchnia siedliska:  XX FV FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 
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nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
 XX FV 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r., 

płat dobrze zachowany, 

z gatunkami 

charakterystycznymi 

(lępiężnik wyłysiały, 

świerząbek orzęsiony, 

gwiazdnica gajowa), w 

kompleksie z zaroślami 

wierzbowymi 

zakrzaczeniami 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (h21) 
XX FV 

Bogactwo gatunkowe 

(h6) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(h38) 
 XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) (h36) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk (h37) 
XX FV 

Perspektywy ochrony:  XX  FV 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

6430 8f2f 

Powierzchnia siedliska:  XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 
Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
 XX FV 
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sepium) 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (h21) 
XX FV 

Płat dobrze zachowany, 

z gatunkami 

charakterystycznymi 

(lępiężnik wyłysiały, 

świerząbek orzęsiony, 

gwiazdnica gajowa), 

jedynie wskaźnik 

'Naturalny kompleks 

siedlisk' oceniony na 

U1 - w miejscu tym nie 

występowały zarośla 

łęgowe(jednak nie jest 

to wksaźnik kardynalny 

i nie powoduje 

obniżenia oceny 

ogólnej) - płat 

występuje blisko 

zabudowań i drogi, 

obok nasadzone 

świerki. 

Bogactwo gatunkowe 

(h6) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(h38) 
 XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) (h36) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk (h37) 
XX U1 

Perspektywy ochrony:  XX  FV 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 6d37 

Powierzchnia siedliska:  XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Płat dobrze zachowany, 

z gatunkami 

charakterystycznymi 

(lępiężnik wyłysiały, 

świerząbek orzęsiony, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
XX  FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (h21) 
XX FV 
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Bogactwo gatunkowe 

(h6) 
XX FV 

gwiazdnica gajowa), 

obecny także czosnek 

niedźwiedzi), brak 

zarośli łęgowych przez 

co wskaźnik ‘Naturalny 

kompleks siedlisk” 

oceniony został na U1 

(jednak nie jest to 

wksaźnik kardynalny i 

nie powoduje obniżenia 

oceny ogólnej) 

Obce gatunki inwazyjne 

(h38) 
 XX FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) (h36) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk (h37) 
XX U1 

Perspektywy ochrony:   XX FV 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 f837 

Powierzchnia siedliska:  XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany w operacie 

dla Planu Ochrony PK 

Gór Sowich 2010 r., 

potwierdzona obecność 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r., Płat 

dobrze zachowany z 

gatunkami 

charakterystycznymi 

(lępiężnik wyłysiały, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
 XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (h21) 
XX FV 

Bogactwo gatunkowe 

(h6) 
XX FV 
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Obce gatunki inwazyjne 

(h38) 
XX  FV 

świerząbek orzęsiony, 

gwiazdnica gajowa) 

występuje w łęgu, 

wzdłuż cieku 

Piekielnica 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) (h36) 

XX FV 

Naturalny kompleks 

siedlisk (h37) 
XX FV 

Perspektywy ochrony:  XX  FV 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 749f 

Powierzchnia siedliska:  XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Płat dobrze zachowany 

z gatunkami 

charakterystycznymi 

(lępiężnik wyłysiały, 

świerząbek orzęsiony, 

gwiazdnica gajowa, 

pokrzywa). Brak 

zarośli łęgowych przez 

co wskaźnik 

„Naturalny kompleks 

siedlisk” oceniony 

został na U1 (jednak 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
 XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (h21) 
XX FV 

Bogactwo gatunkowe 

(h6) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(h38) 
 XX FV 
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) (h36) 

XX FV 

nie jest to wksaźnik 

kardynalny i nie 

powoduje obniżenia 

oceny ogólnej) 

Naturalny kompleks 

siedlisk (h37) 
XX U1 

Perspektywy ochrony:  XX FV 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 e753 

Powierzchnia siedliska: XX XX XX 

XX 

7 płatów 6430 

połączonych w jeden, 

ze względu na brak 

danych, płaty nie 

zweryfikowane 

podczas prac nad PZO, 

informacja o 

wystęowaniu płatów 

pochodzi z operatu dla 

Planu Ochrony PK Gór 

Sowich 2010 r., 

wskazany termin 

inwentaryzacji 

ziołorośli - maj 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne (h1)* 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (h21) 
XX XX 

Bogactwo gatunkowe 

(h6) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(h38) 
 XX XX  
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) (h36) 

XX XX 

Naturalny kompleks 

siedlisk (h37) 
XX XX 

Perspektywy ochrony:  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 0755 

Powierzchnia siedliska:  XX FV 

FV 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, cenny 

kompleks łąk świeżych 

- obecność gatunków 

wskaźnikowych - 

dzwonek rozpierzchły, 

komonica zwyczajna, 

świerzbnica zwyczajna, 

rajgras wyniosły, 

jastrun właściwy, 

tomka wonna; łąki 

koszone, bardzo dobrze 

zachowane 

Struktura i 

funkcje: FV  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 
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Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX FV 

Perspektywy ochrony:  XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 0b95 

Powierzchnia siedliska:  XX U1 

U1 

Płat wykazany przez 

Świerkosza K. (2006), 

potwierdzony podczas 

badań terenowych, ale 

powierzchnia płata 

zmniejszyła się 

(zarastanie). Łąka nieco 

zubożała pod 

względem 

gatunkowym.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 
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Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX FV 

Perspektywy ochrony:  XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 0f4f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

na podstawie warstwy 

PROW 2007-2013 

(wariant 5.7 - łąki 

świeże) - płat nie 

weryfikowany podczas 

prac nad PZO. Na 

podstawie wariantu 

PROW 

wywnioskowano, że 

łąki są koszone, w 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 
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Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

związku z tym 

powierzchnia nie 

zmniejsza się (FV), 

perspektyw zachowania 

siedliska w tym 

miejscu są dobre (FV). 

W przypadku gdy dwa 

parametry ocenione są 

na FV, a jeden na XX 

(struktura i funkcje) 

nadano ocenę ogólną 

FV. Brak możliwości 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

wskaźników. 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 11af 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, biorąc 

pod uwagę 

zagospodarowanie 

terenu nie można 

stwierdzić czy 

powierzchnia 

zmniejszyła się, dlatego 

ocena XX, łąka 

zubożała pod 

względem 

gatunkowym, obniżona 

ocena dla wskaźnika 

'Struktura przestrzenna 

płatów siedliska' na U1 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 
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Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

ze względu na 

mozaikowatość 

siedliska 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 135e 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

Płat wykazany przez 

Świerkosza K. (2006), 

potwierdzony podczas 

badań terenowych, ale 

powierzchnia płata 

zmniejszyła się 

(zarastanie). Obniżona 

ocena dla wskaźnika 

'Struktura przestrzenna 

płatów siedliska' na U1 

ze względu na 

mozaikowatość siedlisk 

(obecność szpalerów 

drzew, krzewów). Łąka 

nieco zubożała pod 

względem 

gatunkowym.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 
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Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 19a0 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

na podstawie Operatu 

PK Gór Sowich, 2010 i 

Świerkosz K. (2006), 

płat nie weryfikowany 

podczas badań 

terenowych - brak 

możliowści oceny 

parametrów 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 1c29 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Obecnie w ostoi 

znajduje się niewielki 

fragment łąki na 

wydzieleniu leśnym. 

Dane o występowaniu 

siedliska na podstawie 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007. 

Ocena ogólna (U2) 

została podana w 

warstwie LP. Zawarto 

także informację, że 

łąka zarasta, w związku 

z tym można 

wnioskować, że 

powierzchnia łąki 

zmniejsza się (U1), a 

struktura i funkcje 

przez zarastanie 

ocenione zostały na U2. 

Perspektywy 

zachowania są złe (U2) 

- większa część płatu 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

poza ostoją. 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 1d1a 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, łąki 

intensywnie 

użytkowane 

(wypasane) - widoczne 

ślady niszczenia runi 

przez krowy - łąka 

zubożała pod 

względem gatunków 

charakterystycznych i 

dominujących 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 1d62 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Obecnie w ostoi 

znajduje się niewielki 

fragment łąki na 

wydzieleniu leśnym. 

Dane o występowaniu 

siedliska na podstawie 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operat PK Gór Sowich 

(2010) . Ocena ogólna 

(U2) została podana w 

warstwie LP. Zawarto 

także informację, że 

łąka zarasta, w związku 

z tym można 

wnioskować, że 

powierzchnia łąki 

zmniejsza się (U1), a 

struktura i funkcje 

przez zarastanie 

ocenione zostały na U2. 

Perspektywy 

zachowania są złe (U2) 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

222 

 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 1ee7 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany podczas 

badań w ramach PZO. 

Niewielki płat przy 

drodze, koło 

zabudowań. Nieco 

zubożały skład 

gatunkowy.. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 23df 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

płat wykazany przez 

Świerkosz oraz z 

Operatu PK Gór 

Sowich. Bezpośrednie 

pomiary terenowe, łąka 

intensywnie 

użytkowana, przez co 

zubożała pod 

względem 

gatunkowym, 

wykopano stawy 

dlatego powierzchnia 

zmniejszyła się (U1) 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 2601 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Informacja o 

występowaniu płatu z 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych (2007) i 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010. Ocena 

ogólna zawarta w 

warstwie LP (U2) oraz 

informacja, że skład 

gatunkowy zubożony. 

Na tej podstawie 

można wnioskować, że 

parametr struktura i 

funkcja ma ocenę U2, 

powierzchnia (raczej 

nie zmienia się ) - na 

FV, perpsektywy 

średnie (U1) ze 

względu na 

zagospodarowanie 

terenu wokół. 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 28d2 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, duży 

kompleks łąkowy (płat 

wykazany wczesniej 

przez Świerkosz K. 

2006 i Operat PK Gór 

Sowich 2010). 

Struktura przestrzenna 

płatów z mozaiką 

siedlisk (szpalery 

drzew, drogi polne), 

nieco zubożały skład 

gatunkowy (U1) 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 2973 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

z inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna (U1) 

zawarta w warstwie LP 

z informacją, że łąka 

ma uproszczony skład 

florystyczny (czyli 

parametr struktura i 

funkcje na U1), 

pozostałe parametry na 

FV. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 2b68 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu siedlsika 

z warstwy Świerkosz 

K., 2006. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

poszczególnych 

parametrach. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 2dc2 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, łąka 

zubożała gatunkowo - 

obecne 3 gatunki 

wskaźnikowe 

(rajgraswyniosły, 

kozibród łąkowy, 

marchew zwyczajna).  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 300a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, biorąc 

pod uwagę 

zagospodarowanie 

terenu nie można 

stwierdzić czy 

powierzchnia 

zmniejszyła się, dlatego 

ocena XX, łąka 

zubożała pod 

względem gatunkowym 

(U1), wskaźnik: 

'Struktura przestrzenna 

płatów siedliska' na U1 

ze względu na 

mozaikowatość siedlisk 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 3374 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat o niewielkiej 

powierzchni, przy lesie. 

Dane o występowaniu 

siedliska na podstawie 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007. 

Ocena ogólna (U2) 

została podana w 

warstwie LP. Zawarto 

także informację, że 

łąka zarasta, w związku 

z tym można 

wnioskować, że 

powierzchnia łąki 

zmniejsza się (U1), a 

struktura i funkcje 

przez zarastanie 

ocenione zostały na U2. 

Perspektywy 

zachowania są średnie 

(U1) ze względu na 

zarastanie 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 39ae 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedlsika z warstwy 

Świerkosz K. 2006 i 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

parametrów 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 3be1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedlsika z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, z 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010. Obecnie 

w ostoi znajduje się 

niewielki fragment 

płatu. Jest to fragment 

cennego kompleksu łąk 

świeżych, 

trzęślicowych i 

bagiennych objętego 

programem 

Odtwarzanie i czynna 

ochrona zagrożonych 

siedlisk 

hydrogenicznych w 

Sudetach Środkowych 

prowadzonym przez 

Klub Przyrodników. W 

latach 2010-2011 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

wykonano koszenia. 

Struktura i funkcje 

ocenione na U1 ze 

względu na 

mozaikowatość siedlisk 

(ocena U1 nadana także 

przez LP). Na 

działkach obok 

stanowisko modraszka 

nausitousa 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 3c64 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Informacja o 

występowaniu płatu z 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych (2007) i 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010. Ocena 

ogólna zawarta w 

warstwie LP (U2) oraz 

informacja, że skład 

gatunkowy zubożony. 

Na tej podstawie 

można wnioskować, że 

parametr struktura i 

funkcja ma ocenę U2, 

powierzchnia (reczej 

nie zmienia się ) - na 

FV, perpsektyw średnie 

(U1) ze względu na 

zagospodarowanie 

terenu wokół. 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 41cc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

na podstawie warstwy 

PROW 2007-2013 

(wariant 5.7 - łąki 

świeże) - płat nie 

weryfikowany podczas 

prac nad PZO. Na 

podstawie wariantu 

PROW 

wywnioskowano, że 

łąki są koszone, w 

związku z tym 

powierzchnia nie 

zmniejsza się (FV), 

perspektyw zachowania 

siedliska w tym 

miejscu są dobre (FV). 

W przypadku gdy dwa 

parametry ocenione są 

na FV, a jeden na XX 

(struktura i funkcje) 

nadano ocenę ogólną 

FV. Brak możliwości 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

wskaźników. 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 45c1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedliska z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Świerkosz 2006. W 

obrębie płata 

zinwentaryzowano 

stanowisko modraszka 

nausitousa. Mozaika 

łąk z punktowo 

występującymi 

młakami.W terenie nie 

oceniano 

poszczególnych 

wskaźników, 

zweryfikowano tylko 

obecność płatu. 

Parametr struktura i 

funkcje oceniono na U1 

ze względu na 

mozaikowatość 

siedliska. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 4b7e 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat o niewielkiej 

powierzchni, przy lesie. 

Dane o występowaniu 

siedliska na podstawie 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010. Ocena 

ogólna (U2) została 

podana w warstwie LP. 

Zawarto także 

informację, że łąka 

zarasta, w związku z 

tym można 

wnioskować, że 

powierzchnia łąki 

zmniejsza się (U1), a 

struktura i funkcje 

przez zarastanie 

ocenione zostały na U2. 

Perspektywy 

zachowania są średnie 

(U1) ze względu na 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

zarastanie 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 5828 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu siedlsika 

z warstwy Świerkosz 

K., 2006. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

poszczególnych 

parametrach. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 5af8 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Bezpośrednie pomiary 

terenowe - płaty 

wykazane podczas prac 

w ramach PZO. Z 

gatunków 

charakterystycznych 

obecne: kozibród 

łąkowy, rajgras 

wyniosły, dzwonek 

rozpierzchły, 

świerzbnica polna 

(wskaźnik gatunki 

charakterystyczne na 

U1); Łąki są koszone i 

/lub wypasane. 

Miejscami bardziej 

intensywnie 

użytkowane 

(przenawożone, 

podsiewane) wskaźnik: 

'Struktura przestrzenna 

płatów siedliska' na U1 

ze względu na 

mozaikowatość 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

siedliska 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 5be8 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, biorąc 

pod uwagę 

zagospodarowanie 

terenu nie można 

stwierdzić czy 

powierzchnia 

zmniejszyła się, dlatego 

ocena XX, łąka 

zubożała pod 

względem gatunkowym 

(U1), wskaźnik:. 

'Struktura przestrzenna 

płatów siedliska' na U1 

ze względu na 

mozaikowatość 

siedliska  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 5d21 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, łąki 

intensywnie 

użytkowane 

(wypasane) - widoczne 

ślady niszczenia runi 

przez krowy - zubożała 

pod względem 

gatunków 

charakterystycznych i 

dominujących (U1) 

(obecne dzownek 

rozpierzchły, 

świerzbnicapolna, 

rajgras wyniosły), 

wskaźnik:. 'Struktura 

przestrzenna płatów 

siedliska' na U1 ze 

względu na 

mozaikowatość 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 5d82 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany podczas 

badań w ramach PZO. 

Niewielki płat przy 

drodze, koło 

zabudowań. Nieco 

zubożały skład 

gatunkowy (U1). 

wskaźnik:. 'Struktura 

przestrzenna płatów 

siedliska' na U1 ze 

względu na 

mozaikowatość 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

242 

 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 6039 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedliska z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Świerkosz 2006. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 61d6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedlsika z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007. W 

warstwie podano ocenę 

ogólną U1. Z 

informacji z 

Nadleśnictwa Bardo 

Śląskie wynika, że łąka 

jest użytkowana kośnie 

i pastwiskowo. Płat o 

niewielkiej 

powierzchni przy lesie, 

na skraju ostoi. Ze 

względu na 

użytkowanie kośne 

można wnioskować, że 

powierzchnia nie 

zmniejsza się i 

perspektywy 

zachowania są dobre a 

ocena ogólna wynika z 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

244 

 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

obniżonej oceny 

parametru struktura i 

funkcje (uproszczony 

skład gatunkowy). 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 64af 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, duży płat 

łąkowy (wykazany 

wczesniej przez 

Świerkosz K. 2006 i 

Operat PK Gór Sowich 

2010). Nieco zubożały 

skład gatunkowy (U1), 

powierzchnia płatu 

zmniejszyła się w 

porównaniu do 

wcześniej wykazanego 

płatu (pow. na U1) - 

niewielkie fragmenty 

zaorane 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 67e5 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedlsika z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Świerkosz 2006. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 67ff 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedlsika z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Świerkosz 2006. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 68fd 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

na podstawie warstwy 

PROW 2007-2013 

(wariant 5.7 - łąki 

świeże) - płat nie 

weryfikowany podczas 

prac nad PZO. Na 

podstawie wariantu 

PROW 

wywnioskowano, że 

łąki są koszone, w 

związku z tym 

powierzchnia nie 

zmniejsza się (FV), 

perspektyw zachowania 

siedliska w tym 

miejscu są dobre (FV). 

W przypadku gdy dwa 

parametry ocenione są 

na FV, a jeden na XX 

(struktura i funkcje) 

nadano ocenę ogólną 

FV. Brak możliwości 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

wskaźników. 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 7223 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

płat wykazany podczas 

badań w ramach PZO, 

niewielki płat przy 

zabudowaniach, biorąc 

pod uwagę sposób 

zagospodarowania 

terenu (obecne pola 

uprawne) nie można 

stwierdzić 

jednoznacznie czy 

powierzchnia nie uległa 

zmianom. Łąka 

zubożała pod 

względem gatunkowym 

(U1) wskaźnik: 

'Struktura przestrzenna 

płatów siedliska' na U1 

ze względu na 

mozaikowatość 

siedliska, obecność 

rodzimych gatunków 

ekspansywnych (U1) 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX U1 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 82bb 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz 

2006 oraz z Operatu 

PK Gór Sowich, 2010. 

Brak możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 84a8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

na podstawie warstwy 

PROW 2007-2013 

(wariant 5.7 - łąki 

świeże) - płat nie 

weryfikowany podczas 

prac nad PZO. Na 

podstawie wariantu 

PROW 

wywnioskowano, że 

łąki są koszone, w 

związku z tym 

powierzchnia nie 

zmniejsza się (FV), 

perspektyw zachowania 

siedliska w tym 

miejscu są dobre (FV). 

W przypadku gdy dwa 

parametry ocenione są 

na FV, a jeden na XX 

(struktura i funkcje) 

nadano ocenę ogólną 

FV. Brak możliwości 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

wskaźników. 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 8832 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat o niewielkiej 

powierzchni, otoczony 

lasem, przy 

zabudowaniach i 

drodze. Dane o 

występowaniu siedliska 

na podstawie 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007. 

Ocena ogólna (U2) 

została podana w 

warstwie LP. Zawarto 

także informację, że 

łąka zarasta, w związku 

z tym można 

wnioskować, że 

powierzchnia łąki 

zmniejsza się (U1), a 

struktura i funkcje 

przez zarastanie 

ocenione zostały na U2. 

Perspektywy 

zachowania są średnie 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

252 

 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

(U1) ze względu na 

zarastanie 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 8eec 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowania płatu 

siedlsika w warstwie 

Świerkosz K., 2006. 

Brak możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 912a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, biorąc 

pod uwagę 

zagospodarowanie 

terenu nie można 

stwierdzić czy 

powierzchnia 

zmniejszyła się (wokół 

obecne pola uprawne), 

dlatego ocena XX, 

zubożała pod 

względem gatunkowym 

(rajgras wyniosły, 

kozibród łąkowy, 

marchew zwyczajna), 

wskaźnik: 'Struktura 

przestrzenna płatów 

siedliska' na U1 ze 

względu na 

mozaikowatość 

siedliska, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 91c4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

na podstawie warstwy 

PROW (wariant 5.7 - 

łąki świeże) - płat nie 

weryfikowany podczas 

prac nad PZO. Na 

podstawie wariantu 

PROW 

wywnioskowano, że 

łąki są koszone, w 

związku z tym 

powierzchnia nie 

zmniejsza się (FV), 

perspektyw zachowania 

siedliska w tym 

miejscu są dobre (FV) - 

duży kompleks łąk. W 

przypadku gdy dwa 

parametry ocenione są 

na FV, a jeden na XX 

(struktura i funkcje) 

nadano ocenę ogólną 

FV. Brak możliwości 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

wskaźników. 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 96e3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedlsika z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007. W 

warstwie LP podano 

ocenę ogólną U1 (ze 

względu na 

uproszczony skład 

gatunkowy). Płat o 

niewielkiej 

powierzchni przy lesie, 

w sąsiedztwie 

występują łąki wilgotne 

i zmiennowilgotne, 

koszone przez Klub 

Przyrodników w 2010-

2011 r. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 9818 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany podczas 

badań w ramach PZO. 

Płat występuje przy 

drodze, koło 

zabudowań. Nieco 

zubożały skład 

gatunkowy (U1). 

wskaźnik: 'Struktura 

przestrzenna płatów 

siedliska' na U1 ze 

względu na 

mozaikowatość 

siedliska,. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 9cf6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

płat o dużej 

powierzchni 

wykazywany przez 

Świerkosz K., 2006, w 

terenie weryfikowany 

jedynie fragment z 

krwiściągiem 

lekarskim, stwierdzono 

występowanie siedlsika 

modraszka nausitousa. 

Nie oceniano 

poszczególnych 

wskaźników, 

zweryfikowano 

obecność fragmentu 

płata w tym miesjcu. 

Można uznać, że 

powierzchnia się nie 

zmniejsza (FV), 

perspektywy 

zachowania są dobre 

(FV), natomiast ze 

względu na 

moziakowatość 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

siedliska (obecność 

szpalerów drzew, 

miejsc bardziej 

wilgtonych) nadano 

ocenę U1 dla parametru 

struktura i funkcje 
Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 9f2d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz 

2006 oraz z Operatu 

PK Gór Sowich, 2010. 

Brak możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. Płat 

otoczony lasami 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 a1af 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

Płat wykazany przez 

Świerkosza 2006. 

Podczas prac 

terenowych 

weryfikowano tylko 

fragment. Duży 

kompleks łąkowy, ale 

miejscami zarasta 

krzewami (U1). 

Siedlisko mozaikowate 

ze szpalerami drzew 

(struktura przestrzenna 

płatów na U1), w 

weryfikowanym 

fragmencie płata nieco 

zubożały skład 

gatunkowy. 

Powierzchnia na U1 ze 

względu na zarastanie. 

Przy weryfikowanym 

fragmencie łąki 

zinwentaryzowano 

stanowisko modraszka 

nausitousa. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 a1c8 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, duży płat 

łąkowy (wykazany 

wczesniej przez 

Świerkosz K. 2006 i 

Operat PK Gór Sowich 

2010). Nieco zubożały 

skład gatunkowy (U1), 

ze względu na 

obecność szpalerów 

drzew struktura 

przestrzenna płatów 

oceniona na U1.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 a252 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, o 

niewielkiej 

powierzchni. Nieco 

zubożały skład 

gatunkowy (U1), ze 

względu na obecnośc 

fragmentów bardziej 

wilgotnych struktura 

przestrzenna płatów 

oceniona na U1. 

Zinwentaryzowano w 

tym miejscu także 

siedlisko modraszka 

nausitousa. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 a3b7 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

oceny wywnioskowane 

na podstawie innych 

łąk obecnych w 

Kamionkach - 

prawdopodobnie łąka 

zarastająca  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 a647 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedlsika z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007. W 

warstwie LP podano 

ocenę ogólną U1 (ze 

względu na 

uproszczony skład 

gatunkowy). Nie 

przewiduje się, aby 

powierzchnia uległa 

zmniejszeniu (FV), 

persektywy oceniono 

jako dobre (FV), 

natomiast parametr 

struktura i funkcje na 

U1 (zgodnie z oceną z 

warstwy LP). 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 ad09 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany przez 

Świerkosz K., 2006. 

Zlokalizowany przy 

zabudowaniach i lesie, 

nie weryfikowany 

podcza prac w ramach 

PZO. Oceny 

wnioskowane na 

podstawie sąsiednich 

płatów (ocenianych w 

terenie) - nieco 

zubożały skład 

gatunkowy (U1), przy 

czym struktura 

przestrzenna oceniona 

na FV (brak 

widocznych szpalerów 

drzew, krzewów, 

rowów itp.) 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 ae37 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, zlokalizowany w 

lesie. Brak możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 c1be 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, łąki 

intensywnie 

użytkowane 

(wypasane) - widoczne 

ślady niszczenia runi 

przez krowy - zubożała 

pod względem 

gatunków 

charakterystycznych i 

dominujących (U1) 

(obecne dzwonek 

rozpierzchły, 

świerzbnica polna, 

rajgras wyniosły) 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 c22d 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna zawarta 

w warstwie LP, wraz z 

informacją, że łąka nie 

jest koszona i zarasta 

roślinnością 

ziołorośłową 

(powierzchnia 

zmniejsza się - U1, 

struktura i funkcje 

ocenione na U2. Łąka 

zlokalizowana w 

pomiędzy dwoma 

płatami buczyn, 

perspektywy 

zachowania są średnie 

(U1). 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

268 

 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 c2b9 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Świerkosz 2006. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 c617 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006. Podczas prac 

terenowych 

potwierdzono tu 

obecność siedlisk 

łąkowych jednak bez 

wykonywania 

dokładniejszych badań 

dlatego nie nadano 

ocen poszczególnym 

wskaźnikom a jedynie 

określono parametry. 

Duży kompleks łąk 

ciagnący sie między 

zabudowaniami wsi a 

lasem. Jeśli dwa 

parametry ocenione są 

na FV, a jeden na XX 

to ocena ogólna FV. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

270 

 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 cb5b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

na podstawie warstwy 

PROW (wariant 5.7 - 

łąki świeże) - płat nie 

weryfikowany podczas 

prac nad PZO. Na 

podstawie wariantu 

PROW 

wywnioskowano, że 

łąki są koszone, w 

związku z tym 

powierzchnia nie 

zmniejsza się (FV), 

perspektyw zachowania 

siedliska w tym 

miejscu są dobre (FV). 

W przypadku gdy dwa 

parametry ocenione są 

na FV, a jeden na XX 

(struktura i funkcje) 

nadano ocenę ogólną 

FV. Brak możliwości 

wnioskowania o 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

ocenach dla 

poszczególnych 

wskaźników. 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 cbb6 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, duży płat 

łąkowy (wykazany 

wczesniej przez 

Świerkosz K. 2006 i 

Operat PK Gór Sowich 

2010). Nieco zubożały 

skład gatunkowy (U1). 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 d0dd 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006 i w 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych. W 

warstwie z Lasów 

zamieszczono ocenę 

ogólną FV - dlatego 

wywnioskowano, że 

wszystkie parametry 

mają ocenę FV. Płat 

zlokalizowany w lesie.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 dba7 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany podczas 

badań w ramach PZO. 

Płat przy drodze, 

pomiędzy polami. 

Nieco zubożały skład 

gatunkowy (U1). 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 e076 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, zlokalizowany 

pomiędzy lasami, 

powyżej zabudowań. 

Brak możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

parametrów. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 eafe 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany podczas 

badań w ramach PZO. 

Niewielki płat przy 

drodze, koło 

zabudowań. Nieco 

zubożały skład 

gatunkowy (U1). 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 eb7f 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, łąki 

wypasane, zubożałe 

pod względem 

gatunków 

charakterystycznych i 

dominujących (U1). 

Struktura przestrzenna 

płatów oceniona na U1 

ze względu na 

obecnośc szaplerów 

drzew i krzewów. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 f4bb 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

Płat wykazany w 

warstwie z Operatu PK 

Gór Sowich, 2010 i 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007. W 

warstwie LP 

zamieszczono ocenę 

ogólną U1 oraz 

informację, że łąka 

zarasta. Na tej 

podstawie 

wywnioskowano, że 

skoro łąka zarasta to 

powierzchnia się 

zmniejsza (U1) i 

perspektywy 

zachowania są średnie 

(U1).  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 fe92 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO, łąki 

intensywnie 

użytkowane 

(wypasane) - zubożała 

pod względem 

gatunków 

charakterystycznych i 

dominujących (U1)- 

dominują trawy; 

miejscami podmokłe 

fragmenty – wskaźnik 

‘Struktura przestrzenna 

płatów oceniona na U1 

ze względu na 

mozaikowatość 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510 fec9 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

warstwy Operat PK 

Gór Sowich 2010 i 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna zawarta 

w warstwie LP (U1) 

potwierdzona podczas 

przeprowadzonych 

badań terenowych. Sład 

gatunkowy 

uproszczony wskaźniki 

- gatunki 

charakterytyczne i 

dominujące oceniono 

na U1, struktura 

przestrzenna płatu na 

U1 (obecność szpaleru 

drzew i przedzielony 

szosą). Łąki koszone. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s220)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s221)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s222) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s223)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s224) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s225) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s227) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 16e9 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

Płat wykazany w 

warstwie Operatu PK 

Gór Sowich 2010 i 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007.W 

warstwie LP 

zamieszczono ocenę 

ogólną U1 oraz 

informację, że łąka w 

części nie jest koszona i 

zarasta krzewami. Na 

tej podstawie 

wywnioskowano, że 

skoro łąka zarasta to 

powierzchnia się 

zmniejsza (U1) i 

perspektywy 

zachowania są średnie 

(U1).  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 82a1 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

warstwy Operatu PK 

Gór Sowich 2010 i 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna zawarta 

w warstwie LP (U1) 

potwierdzona podczas 

przeprowadzonych 

badań terenowych. Sład 

gatunkowy 

uproszczony wskaźnik 

- gatunki 

charakterytyczne i 

dominujące oceniono 

na U1, struktura 

przestrzenna płatu na 

U1. Łąki koszone. 

Zaobserwowano 

niszczenie runi przez 

zwierzęta. Zbiorowisko 

tworzą: Przywrotniki, 

pierwiosnek wysniosły, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX U1 

kosmatka gajowa, 

dziewięćsił 

bezłodygowy, w 

mozaice z łąką 

wilgotną. Płat 

nawiązuje do łąki 6510. 

Obecne na skraju 

gatunki leśne (np. 

jeżyny) 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 18ea 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

warstwy Operatu PK 

Gór Sowich 2010 i 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna zawarta 

w warstwie LP (U1) 

potwierdzona podczas 

przeprowadzonych 

badań terenowych. Sład 

gatunkowy 

uproszczony wskaźnik 

- gatunki 

charakterytyczne i 

dominujące oceniono 

na U1, struktura 

przestrzenna płatu na 

U1. Łąki koszone. 

Zaobserwowano 

niszczenie runi przez 

zwierzęta. Zbiorowisko 

tworzą: Przywrotniki, 

pierwiosnek wysniosły, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX U1 

kosmatka gajowa, 

dziewięćsił 

bezłodygowy, 

pojedyńcze storczyki: 

podkolan biały i listera 

jajowata, w mozaice z 

łąką wilgotną. Płat 

nawiązuje do łąki 6510. 

Obecne gatunki leśne 

(np. jeżyny) 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 3488 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U2 

Płat wykazany z 

warstwy Operatu PK 

Gór Sowich 2010 i 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna zawarta 

w warstwie LP (U2) 

potwierdzona podczas 

przeprowadzonych 

badań terenowych. Sład 

gatunkowy 

uproszczony: wskaźnik 

- gatunki 

charakterytyczne i 

dominujące oceniono 

na U2, struktura 

przestrzenna płatu na 

U1. Zaobserwowano 

zarastanie łąki przez 

głogi i maliny. Z 

gatunków 

charakterystycznych 

obecne przywrotniki, 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX U2 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX U1 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX U1 

dziewięćsił 

bezłodygowy. Płat 

nawiązuje do łąki 6510. 

Możlwie, że łąka nie 

jest co roku koszona 

(prawdopodobnie nie 

była skoszona w 2012 

r.) Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 49fd 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U2 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U2) potwierdzona 

podcza 

pzreprowadzonych 

badań terenowych w 

ramach PZO. Część 

płatu leżąca na działce 

leśnej była wykazana w 

inwentaryzacji LP 

2007. W uwagach w 

warstwie LP informacja 

o braku regularnego 

koszenia. Fragment 

stwierdzony podczas 

badań w ramach PZO 

wypasany, w mozaice z 

6510. Płat zubożały 

pod względem 

gatunkowym - 

wskaźniki gatunki 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX U2 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX FV 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX FV 

charakterystyczne 

ocenione na U2, 

gatunki dominujące na 

U1. 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 5c96 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U2) ze względu na 

ubogi skład gatunkowy 

i zarastanie. 

Wywnioskowano, że 

powierzchnia 

zmniejsza się ze 

względu na zarastanie, 

w związku z tym 

perspektywy 

zachowania średnie 

(U1), struktura i 

funkcje na U2. 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 5d1c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U1) - uproszczony 

skład gatunkowy. Płat 

zlokalizowany 

pomiędzy kompleksami 

leśnymi. 

Wywnioskowano, że 

powierzchnia nie 

zmniejsza się, 

perspektywy są dobre 

(FV), natomiast 

parametr struktura i 

funkcje na U1. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 7d82 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U2) ze zwględu na 

zarastanie, niewielki 

płat zlokalizowany na 

terenie ogrodzonym, 

przy leśniczówce, brak 

możliwości 

zweryfikowania - 

wątpliwe jest 

występowanie tego 

płatu siedliska - 

konieczne uzupełnienie 

stanu wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 8f26 

Powierzchnia siedliska: U2 XX 

U2 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U2) ze względu na 

ubogi skład gatnkowy. 

W warstwie 

informacja, że fragment 

został zaorany. Płat 

znajduje się na skraju 

lasu, na granicy Ostoi. 

Wywnioskowano, że 

powierzchnia siedlsika, 

perspektywy 

zachowania oraz 

struktura i funkcje 

ocenione na U2. 

Konieczne 

uzupełnienie stanu 

wiedzy. 

Struktura i 

funkcje:U2  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 a289 

Powierzchnia siedliska: U2 XX 

U2 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U2) ze względu na 

zarastanie i 

uproszczony skład 

gatunkowy. 

Wywnioskowano, że 

powierzchnia 

zmniejsza się (U2), w 

związku z tym 

perspektywy także 

oceniono na U2.  

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 a866 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U1) ze względu na 

uproszczony skład 

gatunkowy. Płat 

występuje w lesie. 

Wywnioskowano, że 

powierzchnia i 

perspektywy 

zachowania dobre 

(FV), natomiast 

struktura i funkcje na 

U1.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

6520 ad94 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U1) ze względu na 

uproszczony skład 

gatunkowy. Płat 

występuje w lesie. 

Wywnioskowano, że 

powierzchnia i 

perspektywy 

zachowania dobre 

(FV), natomiast 

struktura i funkcje na 

U1.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s229)* 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s230)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s231) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s232)* 
XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s233) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s234) 
XX XX 
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Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s236)* 
XX XX 

Zachowanie strefy 

ekotonalnej (s237) 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 21e3 

Powierzchnia siedliska:  XX U2 

U2 

Płat podany w 

inwentaryzacji Lasów 

Państwowych jako 

wystąpienie punktowe 

z oceną ogólną U2 ze 

względu na 

przesuszenie. Nie 

weryfikowany podczas 

prac nad PZO - 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy, ponieważ 

możliwe, że obecnie 

płat już nie istnieje. 

Można wnioskować, że 

ze względu na 

przesuszenie istotnie 

zmniejsza się 

powierzchnia (U2), 

perspektywy 

zachowania są złe (U2), 

struktura i funkcje na 

U2.  

Struktura i 

funkcje: U2  

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX XX 

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX XX 
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Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX XX 

Pozyskanie torfu (s254) XX XX 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX XX 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony:  

  
XX U2 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 2af9 

Powierzchnia siedliska:  

  
 XX U1 

U2 

Informacja o 

występowaniu płatu z 

publikacji Klubu 

Przyrodników. 

Potwierdzona obecność 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r. 

Występuje w 

szczytowych partiach 

Wielkiej Sowy. 

Struktura i 

funkcje: U2  

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX U1 
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Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX U1 

Torfowisko bogate w 

gatunki torfowców, 

obecne turzyce. 

Zaawansowana 

sukcjesja świerka, 

powodująca zacienienie 

i zmniejszenie 

powierzchni siedliska.  

(Obecność krzewów i 

drzew oceniono na U2) 

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX U2 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX FV 

Pozyskanie torfu (s254) XX FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX U1 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony: 

  
XX  FV 
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Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 3362 

Powierzchnia siedliska:  

  
XX  U1 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu z 

publikacji Klubu 

Przyrodników. 

Potwierdzona obecność 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r. 

Występuje w 

szczytowych partiach 

Wielkiej Sowy. Z 

gatunków 

charakterytycznych 

zaobserwowano: 

starzec kędzierzawy, 

torfowce, płonnik, 

fiołek błotny, turzyce. 

Po wykonaniu działań 

ochronnych przez Klub 

Przyrodników 

powierzchnia 

zwiększyła się, ale 

siedllisko ma potencjał 

do zwiększenia 

powierzchni poprzez 

wykonanie 

dodatkowych działań 

ochronnych.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX FV 

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX FV 

Pozyskanie torfu (s254) XX FV 
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Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX FV 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony:   XX FV 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 3f17 

Powierzchnia siedliska:  XX U1 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2 ze względu 

na przesuszenie. 

Potwierdzona obecność 

płatu podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych 

w ramach PZO, ale 

ocena ogólna U1. 

Siedlisko występuje w 

postaci dwóch płatów 

punktowych 

graniczących z łąką 

wilgotną, na skraju lasu 

przy cieku. Płat zarasta 

przez świerk 

(powierzchnia 

zmniejsza się - U1). 

Skład gatunkowy 

zubożony, dominują 

torfowce, wkraczają 

Struktura i 

funkcje: U2  

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX U1 

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX FV 
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Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX U2 

gatunki leśne i gatunki 

łąk wilgotnych. 

Przesuszenie nie 

obserowane. 

Największe zagrożenie 

istniejące związane z 

zarastaniem przez 

świerk (U2). 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX U1 

Pozyskanie torfu (s254) XX FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX U1 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony:  

  
XX U1 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 5d3c 

Powierzchnia siedliska:   XX U1 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu z 

publikacji Klubu 

Przyrodników i z 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007. 

Potwierdzona obecność 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r. Płat o 

największej 

powierzchni wśród 

trofowisk w Ostoi, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX FV 
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Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX FV 

występuje w 

szczytowych partiach 

Wielkiej Sowy. Z 

gatunków 

charakterystycznych 

wystepują tu wełnianki, 

torfowce, turzyce, 

podbiałek alpejski. 

Obserwowano nalot 

świerka i brzozy. Po 

wykonaniu działań 

ochronnych przez Klub 

Przyrodników 

powierzchnia 

zwiększyła się i 

siedlisko ma potencjał 

do dalszego 

zwiększenia 

powierzchni poprzez 

wykonanie 

dodatkowych działań 

ochronnych.  

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX FV 

Pozyskanie torfu (s254) XX FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX U1 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony:   XX FV 
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Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 9927 

Powierzchnia siedliska:   XX U1 

U1 

Informacja o 

występowaniu płatu z 

publikacji Klubu 

Przyrodników i z 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007. 

Potwierdzona obecność 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r. Płat 

dobrze zachowany. Z 

gatunków 

charakterystycznych 

turzyce, wełnianki, 

fiołek błotny, torfowce, 

płonnik. Widoczne 

rowy odwadniające, 

brak wyraźnie 

dominujących 

gatunków. Po 

wykonaniu działań 

ochronnych przez Klub 

Przyrodników 

powierzchnia 

zwiększyła się, ale 

siedlisko ma potencjał 

do zwiększenia 

powierzchni poprzez 

wykonanie 

dodatkowych działań 

ochronnych. Należy 

kontrolować stopień 

uwodnienia. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX U1 

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX U1 

Pozyskanie torfu (s254) XX FV 
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Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX FV 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX U1 

Perspektywy ochrony:  XX  FV 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 e5d6 

Powierzchnia siedliska:   XX  U1 

U1 

ocena ogólna 

wywnioskowana na 

podstawie opisu płatu 

siedliska 

zamieszczonego w 

publikacji Klubu 

Przyrodników 2012, 

nieweryfikowane 

podczas prac nad PZO, 

powierzchnia 

zmniejsza się ze 

względu na zarastanie 

świerkiem oraz 

obecność rowów 

odwadniajacych 

(struktura i funkcje 

U1). W 2010-2011 

przeprowadzono 

działania ochronne 

(wycięto nalot 

świerka), przy ich 

kontunuacji 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX XX 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX XX 

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX XX 
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Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX XX 

perspektywy 

zachowania na FV. 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX XX 

Pozyskanie torfu (s254) XX XX 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX XX 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony:  

  
 XX  FV 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 c50e 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, niewielki 

płat wykazany podczas 

badań w ramach PZO 

zarasta trawami, 

siewkami buka, z 

gatunków 

charakterystycznych 

jedynie torfowce i 

płonnik. Wskaźnik 

‘Gatunki dominujące” 

nie jest wskaźnikiem 

kardynalnym, a 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s248) 
XX U2 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX U1 
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Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX FV 

zgodnie z metodyką 

ocenę U1 nadaje się w 

sytuacji, gdy wszystkie 

wskaźniki kardynalne 

ocenione sa 

przynajmniej na U1, z 

pozostałych 

maksymalnie dwa na 

U2. W związku z tym 

płat ma ocenę ogólną 

U1. 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX U1 

Pozyskanie torfu (s254) XX FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX U1 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX U1 

Perspektywy ochrony:   XX U1 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

7140 dfd7 

Powierzchnia siedliska:  XX U2 

U2 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat nie 

wykazywany 

wczesniej, występujący 

przy szlaku 

rowerowym, na 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s247)* 

XX U1 
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Caricetea) 
Gatunki dominujące 

(s248) 
XX U1 

Wielkiej Sowie, o 

niewielkiej 

powierzchni. Mocno 

zarasta świerkiem (U2) 

i trawami. Gatunki 

charakterystyczne: 

torfowce (U1). 

Powierzchnia nie jest 

duża i zmniejsza się 

przez zarastanie (U2).  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych (s249)* 
XX U1 

Melioracje 

odwadniające (s250) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s251)* 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew (s252)* 
XX U2 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 

(s253)* 

XX U1 

Pozyskanie torfu (s254) XX FV 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie (s255) 

XX FV 

Stopień uwodnienia 

(s256)* 
XX U1 

Perspektywy ochrony:  XX U2 

Ściany skalne i 8220 deec Powierzchnia siedliska: XX FV FV płat wykazany podczas 
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urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

Struktura i 

funkcje:FV  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

badań terenowych 

prowadzonych w 

ramach PZO. Podtyp 3. 

Zbiorowisko roślinne 

tworzy paprotnica 

krucha. Odsłonięcie 

zlokalizowane blisko 

drogi. 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX FV 
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Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 a969 

Powierzchnia siedliska: U2 XX 

U2 
Dane z monitoringu 

GIOŚ Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
FV 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

U2 

XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
FV 

XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

FV 

XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
FV 

XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
FV 

XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
FV 

XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
FV 

XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
U2 

XX 
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Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
U1 

XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

FV XX 

Perspektywy ochrony:  U1 XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 db8c 

Powierzchnia siedliska: XX U1 

U1 

płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r., 

podtyp 3 - z paprotką 

zwyczajną. 

Obserwowano 

gromadzenie się materii 

organicznej (U1) i 

zarastanie trawami 

(U1) - powolne 

zmniejszanie się 

powierzchni siedliska 

(U1). Proces powolny 

dlatego w perpektywie 

10 lat nie przewiduje 

się znaczącego 

pogorszenia stanu 

siedliska. 

Struktura i 

funkcje:U1  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX U1 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 046d 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r., 

Podtyp 3. Duże 

odsłonięcie skalne przy 

szosie z paprotką 

zwyczajną. Zgodnie z 

metodyką dla siedliska 

8220 wskaźnik 

‘Struktura przestrzenna 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

płatów siedliska’(U1 – 

część skałek 

pozbawiona paproci) 

nie jest wskaźnikiem 

kardynalnym, dlatego 

nie powoduje obniżenia 

oceny ogólnej płatu. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 051c 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Podtyp 3. Płat z 

paprotką zwyczajną.W 

wyniku naturalnej 

sukcesji i gromadzenia 

się materii organicznej 

odsłonięcie skalne 

zarasta siewkami 

drzew, co obniża 

parametr struktura i 

funkcje (U1). Jest to 

proces powolny, 

dlatego perspektywy 

zachowania siedlsika 

oceniono na FV.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX U1 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 3e2b 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Podtyp 3. Duże 

odsłonięcie skalne przy 

szosie z paprotką 

zwyczajną 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 65ce 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Podtyp 3. Duże 

odsłonięcie skalne, z 

liczną paprotką 

zwyczajną.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 4bc0 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Podtyp 3. Duże 

odsłonięcie skalne przy 

szosie z paprotką 

zwyczajną. Zgodnie z 

metodyką dla siedliska 

8220 wskaźnik 

‘Struktura przestrzenna 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

płatów siedliska’ nie 

jest wskaźnikiem 

kardynalnym, dlatego 

nie powoduje obniżenia 

oceny ogólnej płatu. 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 383a 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Podtyp 2 z nielicznie 

występującą zanokcicą 

północną. Siedlisko 

występuje przy 

Zbiorniku Bystrzyckim  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 d72d 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzaji Lasów 

Państwowych 2007, 

potwierdzona obecność 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r. Podtyp 

3. Duże odłsonięcie 

skalne przy Zbiorniku 

Bystrzyckim z paprotką 

zwyczajną. W wyniku 

naturalnej sukcesji 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

zarasta przez drzewa i 

krzewy, na poziomych 

półkach skalnych 

gromadzi się materia 

organiczna, nie 

wszystkie fragmenty 

skalne zajęte przez 

siedlisko. Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX U1 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 ee2f 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

płat wykazany podczas 

badań tererenowych w 

w ramach PZO w 2013 

r. Podtyp 3 - z paprotką 

zwyczajną. 

Obserwowowano 

gromadzenie materii 

organicznej i miejscami 

ekspansję traw w 

wyniku naturalnej 

sukcesji ze względu na 

strukturę odsłonięcia 

(miejscami płasko) 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX U1 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 3383 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, płat 

punktowo wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007. 

Potwierdzono 

występowanie podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Podtyp 3. Duże 

odsłonięcie skalne z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

licznie występującą 

zanokcicą skalną, 

paprotką zwyczajną i 

paprotnicą kruchą. 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

321 

 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 023f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zweryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 
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Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 04a6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 0872 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV) potwierdzona 

podczas badań 

terenowych w 2013 r. 

Płat dobrze zachowany 

(podtyp 3 z paprotką 

zwyczajną), na zboczu 

wzniesienia 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 08ea 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Bezpośrednie pomiary 

terenowe, podtyp 3 (z 

paprotką zwyczajną). 

Płat dodrze zachowany. 

W wyniku 

przeprowadzonych 

badań terenowych 

potwierdzono ocenę 

ogólną z warstwy z 

Lasów Państwowych.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 405f 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013 r. 

Podtyp 3. Duże 

odsłonięcie skalne 

trudno dostępne, w 

płacie siedlsika 

dominowała paprotka 

zwyczajna, 

zaobserwowano jedną 

kępę prawdopodobnie 

zanokcicy skalnej 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 0993 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

330 

 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 1146 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 130d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 1580 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych, 

potwierdzony podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO. Podtyp 3. 

Odsłonięcie skalne z 

paprotką zwyczajną 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX U1 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 1663 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 180e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 1d20 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

339 

 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 1d41 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 298c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

341 

 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 29a0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 29a1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 2de0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 360d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 37da 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 4055 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

351 

 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 408d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 4199 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 441b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 446a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 4666 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 50e6 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U1), nie 

weryfikowany w 

terenie, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach dla 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

poszczególnych 

parametrów. 

Koniecznie 

uzupełnienie wiedzy na 

temat stanu zachowania 

siedlsika i 

ewentualnych 

zagrożeń.  Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 5437 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 54ec 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 589b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, nie 

weryfikowany w 

terenie. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
FV XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
FV XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

FV XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
U1 XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
FV XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
FV XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
FV XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
FV XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 5ac2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 5e74 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, nie 

weryfikowany w 

terenie.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
U1 XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
FV XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

FV XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
FV XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
FV XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
FV XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
FV XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
FV XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 6f9d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 71ba 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 748c 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

372 

 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 7e56 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 7f03 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych, 

potwierdzony podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO. Podtyp 3. 

Odsłonięcie skalne z 

paprotką zwyczajną 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX U1 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX FV 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX U1 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX FV 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 8684 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 8c0c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 9252 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 927a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 953a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 9c94 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 a0ae 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 a204 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 a459 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 c837 

Powierzchnia siedliska: U2 XX 

U2 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, nie 

weryfikowany w 

terenie 

Struktura i 

funkcje: U2 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
FV XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

U2 XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
FV XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

FV XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
FV XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
FV XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
FV XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
U2 XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
U1 XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 b1e2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 b752 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 b8a2 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 b8ac 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 bc1a 

Powierzchnia siedliska: FV FV 

FV 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, obecność 

siedlsika potwierdzona 

podczas badań 

terenowych w 2013 r., 

jest to jednocześnie 

stanowisko zanokcicy 

serpentynowej. W 

stosunku do ocen z 

PMŚ wskaźnik 'Martwa 

materia organiczna ' 

oceniono na U1 

(zaobserwowano 

gomadzące się na 

skałach liście drzew). 

Nie jest to wskaźnik 

kardynalny, więc jego 

obniżona ocena nie 

wpływa na obniżenie 

oceny ogólnej. Jedyne 

miejsce w Ostoi 

występowania podtypu 

8220-1 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
FV FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

FV FV 

Gatunki dominujące 

(s338) 
FV FV 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

FV FV 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
FV U1 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
FV FV 

Ocienienie muraw 

(s342) 
FV FV 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
FV FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
FV FV 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
FV FV 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

FV FV 

Perspektywy ochrony: FV FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 bce6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 bd1b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 c837 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(U1), nie 

weryfikowany w 

terenie, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach dla 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

poszczególnych 

parametrów. 

Koniecznie 

uzupełnienie wiedzy na 

temat stanu zachowania 

siedlsika i 

ewentualnych 

zagrożeń.  Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 ccda 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 d732 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, nie 

weryfikowany w 

terenie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
FV XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
FV XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

FV XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
FV XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
U1 XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
FV XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
U1 XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
FV XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 d8ed 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 da0c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, nie 

weryfikowany w 

terenie 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
FV XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
FV XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

FV XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
FV XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
FV XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 dadb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 dc30 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 e27e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 e2d8 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 e577 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 e9a8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 ece3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 ef07 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

420 

 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 f56e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 f6fe 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP 

(FV), nie 

weryfikowany podczas 

badań terenowych nad 

PZO. Na podstawie 

rozpoznania 

pozostałych płatów 

Struktura i 

funkcje: FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 
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Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

tego typu siedliska w 

ostoi ocenę można 

uznać za 

prawdopodobną. 

Większość płatów 

siedliska 8220 jest 

dobrze zachowana. 
Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 

Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 
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Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 fb9f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany w 

warstwie Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany podczas 

prac w ramach PZO, 

konieczne uzupełnie 

wiedzy w celu 

zeryfikowania stanu 

ochrony siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (s336) 
XX XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s337)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s338) 
XX XX 

Inne przypadki 

dewastacji siedliska 

(s339) 

XX XX 

Martwa materia 

organiczna (s340) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s341)* 
XX XX 

Ocienienie muraw 

(s342) 
XX XX 
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Pokrycie przez gatunki 

traw (s343)* 
XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska (s344) 
XX XX 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania (s346)* 
XX XX 

Występowanie jeżyn, 

malin, dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego (s347)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 0364 

Powierzchnia siedliska: XX U2 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną ogólną U1. W 

bezpośrednich 

pomiarach terenowych 

potwierdzono 

występowanie płata, ale 

płat został znacznie 

przekształcony przez 

nasadzenia drzew 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX U2 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX U1 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

iglastych, w 

drzewostanie występuje 

daglezja, modrzew, w 

płacie fragmenty 

młodników 

świerkowych, obecnie 

naturalnie odnawia się 

buk, oceny zostały 

obniżone ze względu 

na małe zasoby 

martwego drewna i 

młody wiek 

drzewostanu 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U2 

Perspektywy ochrony: XX U1 

Kwaśne buczyny 9110 016d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0206 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 037b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 04cf 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, drzewostan 

stosunkowo młody i 

małe zasoby martwego 

drewna nie przyczyniły 

się jednak do obniżenia 

oceny ogólnej 

ponieważ wskaźniki 

niżej ocenione nie są 

wskaźnikami 

kardynalnymi  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Kwaśne buczyny 9110 053e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

kwaśnej buczyny (U2). 

Z warstwy .shp LP 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

2007 wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3% (U2).  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 05cf 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 0602 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 065a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

zamieszczona w 

warstwie .shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 0730 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo 

(pow. 2 ha). Ocena 

ogólna przeniesiona z 

warstwy.shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

ponad 100-letni buk 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 076c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 0931 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 094d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 09b0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0aa2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0b0c 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Konieczna 

weryfikacja w terenie 

ze względu na skład 

drzewostanu (Db, Md)  

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0b33 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 0c8d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0c9d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0d49 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0d81 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0dbc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0e0e 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z 

warstwy.shp 

Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0f71 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 0f93 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 0fba 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 0fd9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007, 

punktowo 

potwierdzony podczas 

badań terenowych w 

ramach PZO. W 

drzewostanie znaczny 

udział świerka (U1), 

obecne stare buki, 

podrost buka i świerka, 

miejscami fragmenty 

bardziej żyzne 

wskazujące na żyzną 

buczynę  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 111b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 11d0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 11ef 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1267 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 1292 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

456 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 15bc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 15d1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 160a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 166b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat podawany z 

Inwentarzyacji Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1 oraz z 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010. Nie 

weryfikowany w 

terenie, ze względu na 

znaczny udział świerku 

w drzewostanie 

(wywnioskowany na 

podstawie opisu 

taksacyjnego) nie ma 

pewności czy nadal jest 

to siedlsiko 

przyrodnicze 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

460 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1708 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. W 

skladzie gatunkowym 

starodrzewu, jak i 

mlodego pokolenia, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

obecne gatunki 

niewlasciwe dla 

siedliska 

przyrodniczego, tj: Db, 

So. Lp. Brz; co 

prawdopodobnie 

wynika z 

mozaikowatości 

siedliska i nie zostało 

zakwalifikowane jako 

zagrożenie 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1798 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 17da 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka (jednak 

w pododdz. 103 a 

obecny Św). Z warstwy 

.shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

drzew są pomiędzy 3-

10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 1853 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 19e0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1a5e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1c01 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1c07 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat podawany z 

Inwentarzyacji Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną FV oraz z 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010. Nie 

weryfikowany w 

terenie, znaczny udział 

dębu w drzewostanie 

(na podstawie opisu 

taksacyjnego), może 

wskazywać na 

występowanie innego 

siedliska 

przyrodniczego  

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1c0b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1d61 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 1e10 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 20e1 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat podawany z 

Inwentarzyacji Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1 oraz z 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010. Nie 

weryfikowany w 

terenie, znaczny 

gatunków 

niewłaściwych w 

drzewostanie. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 216a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 2173 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 21c0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 22e7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. Ze 

względu na znaczny 

udział świerka w 

dzrewostanie konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 230b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony,   z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. 

znaczny udział świerka 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

w drzewostanie  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 23b6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 25c9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2673 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 28e1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

kwaśnej buczyny. Z 

warstwy .shp LP 2007 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 2989 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat podawany z 

Inwentarzyacji Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2 oraz z 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010. Nie 

weryfikowany w 

terenie, ze względu na 

znaczny udział w 

drzewostanie gatunków 

niewłaściwych dla 

siedliska (na podstawie 

opisu taksacyjnego), 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy w zakresie tego 

płatu siedliska.  

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 29f7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2a0a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 2a4e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. Ze 

względu, iż fragment 

płatu w pododdz. 341f 

zdominowany przez 

Db,  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2b39 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2b3a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2b62 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2bf3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2d73 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2f19 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 2fbf 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 2ffb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 305f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

494 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 30aa 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 30c9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 30e6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3182 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3375 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 33ea 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 34fb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 352f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo 

(pow. 1 ha). Ocena 

ogólna przeniesiona z 

warstwy .shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. Odnawia się buk 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3606 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3639 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 37a2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 37e3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 37e2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3899 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 38ac 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 38f9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3925 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

511 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 394f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 398d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

shp Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

ponad 100-letni buk 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 3a09 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3a59 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie, ocena ogólna z 

warstwy LP. Konieczna 

weryfikacja w terenie 

ze względu na 

żyżnność siedliska płat 

nie odpowiada kwaśnej 

buczynie.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3aeb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3bf1 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. znaczna 

dominacja dębu w 

drzewostanie (dane na 

podstawie opisu 

taksacyjnego) 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3c67 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3deb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3ea3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, 

potwierdzony w 

badaniach terenowych, 

duży płat buczyny, 

punktowo obecne płaty 

siedliska 9180, przy 

cieku łanowo 

występuje czosnek 

niedźwiedzi. 

Drzewostan 

różnowiekowy, liczny 

podrost buka.W 

drzewostanie obecny 

świerk. Jedynie 

wskaźnik martwe 

drewno oceniony na U1 

(nie jest to wskaźnik 

kardynalny). 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 3eb9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

521 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4009 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4164 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 42a3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 433d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 4462 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 45a3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4796 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 47e3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4879 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 
496b 

 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. Skład 

gatunkowy nie 

odpowida siedlisku 

przyrodniczemu - 

dominacja świerka w 

drzewostanie, 
Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 49a9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 49e0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4a85 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, Ocena 

ogólna na podstawie 

danych z LP. 

Konieczna weryfikacja 

obecności płau 

siedliska w tym 

miejscu.  

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4b3c 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo 

(pow. 1 ha). Ocena 

ogólna przeniesiona z 

warstwy shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. Konieczna 

weryfikacja w terenie - 

w drzewostanie świerk 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4b70 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

536 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4bab 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Konieczna weryfikacja 

obecności płau 

siedliska w tym 

miejscu - dominacja 

dębu może wskazywać 

na inny typ siedliska 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4baf 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4c08 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4cfa 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

kwaśnej buczyny. Z 

warstwy shp LP 2007 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 4d47 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4ecb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4f4e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 4f6f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo 

(pow. 7 ha). Ocena 

ogólna przeniesione z 

warstwy .shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

ponad 100-letni buk 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 53b0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 56a2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 56bc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 591b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 59aa 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 59ba 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 5a48 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Konieczna weryfikacja 

obecności płatu 

siedliska w tym 

miejscu - dominacja 

dębu może wskazywać 

na inny typ siedliska 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 5bd6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 5cf6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 5dea 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 5ed6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 5ef1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6138 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6298 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 629a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6320 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 633f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 635b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

kwaśnej buczyny. Z 

warstwy .shp LP 2007 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. Sklad 

gatunkowy nie 

odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 6536 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 6675 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 676e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 696d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007,  

skład drzewostanu (z 

opisu taksacyjnego) 

może wskazywać na 

inny typ siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 6a0b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6a78 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo 

(pow. 0,48). Ocena 

ogólna przeniesiona z 

warstwy .shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

buk 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6e2e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6eab 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6f21 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 6f7d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 70bd 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 7149 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Konieczna weryfikacja 

obecności płau 

siedliska w tym 

miejscu - 

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 71fa 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7207 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 729e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 72be 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 72c3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7351 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 737d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

ponad 100-letni buk 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7478 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7505 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7791 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7798 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 77a0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 784b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 78d8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7a2d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7ac5 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7b4b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7c41 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7e84 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 7fd2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 8514 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 8548 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 854a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 86a1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 873d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

599 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 87ad 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 87e3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 88c2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 88c4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 8a10 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 8bc3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

605 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 8c4f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 8cff 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 8e36 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 8f48 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 8fe4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 90a0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 90b3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 90ce 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 91c5 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Konieczna weryfikacja 

obecności płatu 

siedliska w tym 

miejscu - możliwa 

błędna identyfikacja 

typu siedliska 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 91f5 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

615 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 92d2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 9324 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 9368 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 9397 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 9443 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 94be 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 955b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 9622 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 969c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 96d1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 97aa 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 97fc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 987a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 9a4a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 9a53 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Informacja o 

występowaniu płatu 

siedliska z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Gminy 

Stoszowice (2010), 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy na temat stanu 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 9a5c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 9ac1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 9d81 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 9e0e 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007. Konieczna 

weryfikacja w terenie 

(w drzewostanie 

świerk). 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 9f95 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a13c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a157 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

FV XX 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a1e6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a2ed 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a380 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a3dc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a421 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a436 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a54a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a55a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a59f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a5be 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a612 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a64f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 a6d3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a711 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 a9a1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 ab0c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 ac53 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 acab 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 ad79 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 ad93 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 adae 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 add5 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 adef 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 ae0d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 af03 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 af86 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b103 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b29f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b47e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 b59d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b6a2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b710 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b814 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b83d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 b87f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 
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Kwaśne buczyny 9110 bcc5 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 bd91 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 bda9 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 be17 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 be74 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 be96 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 beeb 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, - 

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 c057 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan 

stosunkowo młody, ale 

buk w różnym wieku i 

obecny w podroście; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c196 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c1bc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c1f0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c234 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c339 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c37d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007. Konieczna 

weryfikacja w terenie 

(w drzewostanie 

świerk). 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 c3a5 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007,  

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 c4f9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c58f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 c5c0 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzony w 

badaniach terenowych, 

mały płat na wzgórzu 

otoczony łąkami, 

dobrze zachowany, 

tylko wskaźnik martwe 

drewno na U1. W 

drzewostanie stare buki 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Kwaśne buczyny 9110 c60f Powierzchnia siedliska: FV XX U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

691 

 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c610 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c6f3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c796 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c7be 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c86a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c993 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c9a6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c9c2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c9c4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 ca76 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 cc7b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

buk 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 cc9f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 cd1a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 
d00e 

 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 d053 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 
d0a8 

 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 d1d1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 d2a4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 d314 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

kwaśnej buczyny. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%. 

aktualny sklad 

gatunkowy nie 

odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu – nie 

jest pewno czy 

siedlisko występuje w 

tym miejscu  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 d429 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 d480 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 
d4ae 

 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 d5df 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 d6f8 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 d81b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 d896 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. 

Znaczny udział ma 

świerk 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 d899 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%. 

Perspektywy 

zachowania płatu 

oceniono na U1  

ponieważ w pododdz. 

68a zaplanowana jest 

rębnia IIIb, choć 

drzewostan jest w III 

klasie wieku. Ponadto 

składzie gatunkowym 

obecne są gatunki obce 

ekologicznie: Md, Js, 

Jw.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 d909 Powierzchnia siedliska: XX XX U1 Płat wykazany w 
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Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  
Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 d93b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 
Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 
FV XX 
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(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 d9c6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

721 

 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 d9fe 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 da74 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 db24 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 
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Kwaśne buczyny 9110 dcc4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 de0a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 de6e 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentarzyacji Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną FV oraz 

podawany w Operacie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX U1 

PK Gór Sowich 2010. 

Zweryfikowany 

podczas prac 

terenowych. Ocena 

obniżona ze względu 

na małe zasoby 

martwego drewna oraz 

obecnośc modrzewiu w 

składzie gatunkowym 

drzewostanu 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U2 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Kwaśne buczyny 9110 deb2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 dec4 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, Ocena 

ogólna na podstawie 

danych z LP. 

Konieczna weryfikacja 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

obecności płau 

siedliska w tym 

miejscu.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 def6 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

zniekształcony skład 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku 

(możliwa blędna 

identyfikacja typu 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

siedliska, dominacja 

dębu) 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 df07 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

732 

 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e018 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e067 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. We 

wszystkich warstwach 

w składzie 

gatunkowym dominuje 

świerk – nie ma 

pewności, iż jest to 

siedlisko przyrodnicze 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 e107 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e332 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 c134 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Duży płat, częściowo 

leżący w granicach 

Rezerwatu Bukowa 

Kalenica. Pomiary 

terenowe 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 

przeprowadzono na 

fragmencie płatu 

występującym w 

Rezerwacie, 

przebadany fragment 

doskonale zachowany - 

drzewostan bukowy, 

drzewa zniekształcone 

przez wiatr. Natomiast 

z opisu taksacyjnego 

odnośnie pozostałych 

wydzieleń wynika, że 

w skladzie 

gatunkowym wystepuje 

Md; zaplanowane są 

trzebieże, które mogą 

ograniczyc ilosc 

martwego drewna w 

przyszłości, a w 

pododdz. 244c, 244d 

264a, 264b skład 

gatunkowy 

zdominownay jest 

przez Św; w pododdz. 

244d zaplanowana 

rędnia II b może 

sprzyjać odnawianiu się 

dominującego Św. W 

związku z powyższym 

perspektywy ochrony 

dla całego płatu 

oceniono na U1  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX U1 

Kwaśne buczyny 9110 e448 
Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 
część płatu wykazana z 

Inwentaryzacji Struktura i Wiek drzewostanu XX U1 
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funkcje: FV (obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, po 

bezpośrednich pomiary 

terenowe płat 

powiększono, kwaśna 

buczyna wystepuje tu 

w mozaice z żyzną 

buczyną, w dolnej 

częsci wzgórza 

drzewostan 

zniekształcony ze 

znacznym udziałem 

świerka, buk w 

podroście; w wyższych 

partiach typowy 

drzewostan bukowy, 

jedynie miejscami 

pojawia sie brzoza, 

jawor, jarząb i świerk, 

drzewostan stosunkowo 

jescze młody  

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Kwaśne buczyny 9110 e477 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e5ce 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e62a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e653 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

shp Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

buk 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 e69f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e7b7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e846 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX U1 

Sowich 2010, 

bezpośrednie pomiary 

terenowe, częśc płatu z 

ponad 100 letnim 

drzewostanem 

bukowym na części 

drzewostan bardzo 

młody, w drzewostanie 

wystepuje ponadto 

świerk (U1) co 

spowodowało 

obniżenie oceny 

ogólnej. 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Kwaśne buczyny 9110 e929 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 e9b7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 eb5c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 ec05 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 ec4b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 ec9b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 eebd 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 eede 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 ef4a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f001 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f0a3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f0fb 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 f3c4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f3cc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f617 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f646 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f6b8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f6d3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f6e7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 f889 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

765 

 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 f8c1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 fab9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fb04 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 fb10 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska 

(pow. 0,47 ha). Ocena 

ogólna przeniesiona z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 

warstwy .shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. Odnawia się buk 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 fc01 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fc68 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fc8f 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX U1 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX U1 

Sowich 2010, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych, 

drzewostan bukowy 

młody i bardzo młody, 

miejscami wystepuje 

modrzew co wpłynęło 

na obnizenie oceny 

ogólnej na U1. Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Kwaśne buczyny 9110 fcb0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fd12 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fd24 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fd70 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Kwaśne buczyny 9110 fda7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fdfe 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 fe30 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Kwaśne buczyny 9110 ffcf 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska 

(pow. 1,3 ha). Ocena 

ogólna przeniesiona z 

warstwy .shp 

Inwentaryzacji LP 

2007. W drzewostanie 

ponad 100-letni buk 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

780 

 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne buczyny 9110 ffe4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV FV 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 81c9 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, 

weryfokowany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO (przed 

weryfikacją oznaczony 

jako kwaśna buczyna 

9110, która występuje 

jedynie w szczytowej 

partii wzgórza). Płat 

miejscami w mozaice z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

9180, z udziałem 

świerka, jawora, klonu 

i lipy w drzewostanie, 

drzewostan stosunkowo 

młody, obecny także 

modrzew. Runo żyzne, 

z marzanką wonną, 

obecne lilia złotogłów, 

nerecznica samcza.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Żyzne buczyny 9130 00cd 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 0100 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 010f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 0233 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, skład 

gatunkowy nie 

odpowiada 9130, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 0252 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 052f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 05b6 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych, 

bardzo dobrze 

zachowany, 

stwierdzono jedynie 

małą ilość martwego 

drewna, drzewostan 

zróżnicowany 

wiekowo, oprócz buka 

wystepuje tu dużo 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

jawora, częśc tego płatu 

była zaklasyfikowana 

wcześniej jako 

siedlisko 9180, w 

odnowieniu naturalnym 

buk i jawor, runo żyzne 

typowo wykształcone 

budują: pierwioska 

wyniosła, zawilec 

gajowy, gajowiec zółty, 

szczyr trwały, kopytnik 

pospolity, marzanka 

wonna, konwalia 

majowa, kokoryczka 

wielokwiatowa. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Żyzne buczyny 9130 0749 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 07d7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 0b8a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 0c39 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007,  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 0d00 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX 

FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX 

FV 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX 

FV 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka, na 

stromym stoku. Runo 

typowe z dominującą 

marzanką wonną. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Żyzne buczyny 9130 0e4f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 0e60 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 0f73 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

żyznej buczyny. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

Żyzne buczyny 9130 0f90 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 1159 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 1240 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 1430 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 17bc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 1956 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 19ff 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 1dad 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 203f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 23d4 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 23f6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 2431 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 2544 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 25b7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007,. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 28a6 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

dominacja jaworu na 

stromym stoku, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 28ec 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

dominacja jawora na 

stoku, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 2db8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 2ee0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 2ef1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 305c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 3071 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 34ea 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

819 

 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 35a2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 389e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 3b66 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 3c4f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 3d9e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 3db0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 
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Żyzne buczyny 9130 4071 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 4116 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 41f1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

żyznej buczyny. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 4203 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 4285 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 4a04 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 4a41 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 4a9b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 4b32 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 4b4f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

dominacja jaworu, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 4b9c 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

sąsiedztwo łęgów, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 4ff9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 50f0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 5149 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

840 

 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 517d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 53cd 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 54f2 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 5ce3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 5d84 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 5df4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 5f5f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 5f76 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 6115 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 62a2 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

płat nie weryfikowany 

w terenie – konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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Żyzne buczyny 9130 6700 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 69cb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 6c28 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 6c85 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 6caf 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych, 

płat występuje na 

terenie Rezerwatu Góra 

Choina, wystepuje w 

mozaice z 9170 i 9180, 

drzewostan 

zróżnicowany wiekowo 

tworzą buki, nawet 

ponad 150 letnie, 

miejscami pojawia się 

brzoza i jawor, podrost 

buka, runo żyzne 

typowo wykształcone 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX FV 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 7661 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 769d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 7828 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 7853 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 7a31 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 7f6e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%. 

Wskaźnik ‘Gatunki 

dominujące’ obniżono 

ze względu na to, iż 

sklad gatunkowy w 

pododz. 174 d i 174j 

zdominowany jest 

przez Jw. Nie 

wskazano tego jako 

zagrożenie – należy 

płat pozostawić do 

naturalnego rozwoju 

(możliwe 

wykształcanie 9180) i 

zwiększać zasoby 

martwego drewna 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 7f8d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 816d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 842b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Gminy 

Świdnica wraz z oceną 

ogólną, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

wskaźników, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

865 

 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 8624 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 8682 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 869d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 8795 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 87da 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 87e7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 8877 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 889b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 8919 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 8c8b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 8ccc 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 8e18 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

sąsiedztwo 9110, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 951f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Gminy 

Świdnica wraz z oceną 

ogólną, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

wskaźników, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 95df 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 97c5 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 9cca 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

dominacja jaworu na 

stoku (dane z opisu 

taksacyjnego), 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 9cda 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 9f46 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 a0f8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 a174 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 a46c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 a64c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 a6a7 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 a7ab 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 a85f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

sąsiedztwo 9110, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 a89b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, skład 

gatunkowy niezgodny z 

9130, płąt położony 

między łęgami, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 a8c0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 aa3f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 ab9c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 aba3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 ac00 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 ae0a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

897 

 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 af08 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 afb1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 afd9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 b14d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

dominacja jawora na 

stoku, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 b1cd 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 b236 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, w 

niektórych 

wydzieleniach 

dominacja jaworu na 

stoku, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 b240 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, skład 

gatunkowy 

zdominowany przez 

jawor, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 b479 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Operatu PK Gór 

Sowich, 2010 wraz z 

oceną ogólną, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

wskaźników, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 b505 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 b6e6 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 b7dd 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 bb51 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 bb90 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 bc9c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 bc9d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

shp Inwentaryzacji LP 

2007,  

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 bd76 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Gminy 

Świdnica wraz z oceną 

ogólną, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

wskaźników i 

zagrożeniach, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 beee 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Płat siedliska 

zaznaczony punktowo. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 c114 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

żyznej buczyny. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 cb86 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; skład 

gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

żyznej buczyny. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 cb98 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 cd13 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

skład gatunkowy 

drzewostanu jest 

zniekształcony, z 

dominacją gatunków 

niewłaściwych dla 

żyznej buczyny ( na 

podstawie opisu 

taksacyjnego). Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 ce53 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 cfb6 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 d3ec 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 d537 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 d5e7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 de86 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 df82 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

zagrożeniach konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 e0b1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%. 

Wskaźnik ‘Gatunki 

dominujące’ obniżono 

ze wzgl. na to, iż  

fragment płatu w 

pododdz. 305b 

zdominowany przez 

Jw.; w skladzie gat 

obecne takze Lp, Gb i 

Js; wskazuje to na 

mozaikę siedlisk (np.z 

9170) 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 e1d3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 e219 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, młode 

pokolenie 

zdominowane przez 

jawor, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 e405 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, 

niezgodność skłądu 

gatunkowego z 

siedliskiem 

przyrodniczym, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 e631 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 e8a3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 e958 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 eb13 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany 

terenowo, ocena ogólna 

z warstwy LP, skład 

gatunkowy 

zdecydowanie nie 

wskazuje na 9130, 

nawiązuje do 91e0, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 ee98 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 ef36 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 ef7b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan jest 

zaburzony, z 

zaznaczającym się 

udziałem gatunków 

obcych siedliskowo. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  
Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 f0a7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%. 

Fragmnety płatu w 

pododdz. 256j i 257j 

zdominowane przez Jw Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 f0cf 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 f210 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 f2c8 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, duży płat 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych, 

w drzewostanie oprócz 

buka wystepuje świerk 

i modrzew, na 

stromych stokach w 

mozaice z 9180, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

wystepują fragmenty 

mniej żyzne 

nawiązujace do 9110, 

drzewostan 

róznowiekowy, 

miejscami bardzo 

młody, miejscami 

ponad 100-150 letni. 

Obnizoną ocenę 

uzyskał jedynie 

wskaźnik ‘martwe 

drewno’, który jednak 

nie jest wskaźnikiem 

kardynalnym i nie 

obniżono oceny 

ogólnej.   

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Żyzne buczyny 9130 f2ca 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 f79a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 f7a1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 f860 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 f964 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U2 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

młodociany; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 f9db 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych, 

drzewostan stosunkow 

młody (U1) bukowy, w 

odnowieniu pojawia się 

świerk, miejscami 

wystepuje jawor i 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX FV 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX FV 

brzoza. Runo typowe 

żyzne. Małe zasoby 

martwego drewna (U1). 

Wskaźniki, które mają 

obniżone oceny nie są 

wskaźnikami 

kardynalnymi przez co 

ocena ogólna pozostaje 

FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Żyzne buczyny 9130 fa67 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 fb3a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacjej 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 z 

oceną FV. Wg opisu 

taksacyjnego skład 

gatunkowy nie 

odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu 

(pomimo, iż w PUL 

jest wskazane, że 

występuje tam siedlisko 

przyrodnicze 9130). 

Istniejąca ocena FV nie 

została zweryfikowana 

w terenie 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 fdb7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 fe88 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Żyzne buczyny 9130 fea3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dojrzewający; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Żyzne buczyny 9130 ff07 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie weryfikowany w 

terenie. Punktowe 

wystąpienie siedliska. 

Ocena ogólna 

przeniesiona z warstwy 

.shp Inwentaryzacji LP 

2007.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Żyzne buczyny 9130 ffbe 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: drzewostan jest 

różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

drzewostan typowo 

wykształcony, z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu) 

(PIK: Wiek 

drzewostanu h5) 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące h85) 

FV XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Gatunki 

inwazyjne w runie h22) 

FV XX 

dominacją buka. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew są 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 0038 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: w drzewostanie nie 

występują gatunki obce 

geograficznie (np. 

daglezja, dąb 

czerwony); w 

drzewostanie jest 

poniżej 10% graba; w 

drzewostanie jest od 

50-90% gatunków 

drzew liściastych; brak 

jest zróżnicowania 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

FV XX 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
U1 XX 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

U1 XX 
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Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska ale 

zaburzone są relacje 

ilościowe; Z warstwy 

shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3%. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (U2)  nie jest 

wskaźnikiem 

kardynalnym – nie 

powoduje obniżenia 

oceny ogólnej.  

Wiek drzewostanu (h5) U1 XX 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 2c09 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych 

warstwy shp LP 2007, 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

XX XX 
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Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
XX XX 

przyjęto, że skoro 

ocena ogólna FV, to 

wszystkie parametry 

także muszą mieć 

ocenę FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Wiek drzewostanu (h5) XX XX 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 644a 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat niewykazywany 

wcześniej, stwierdzony 

w terenie podczas 

badań w ramach PZO, 

płat leży częściowo w 

Rezerwacie Góra 

Choina, nie leży na 

działce należącej do 

LP, drzewostan 

zróżnicowany wiekowo 

i gatunkowo budują 

głównie lipa i dąb, buk, 

grab, klon ora jesion, w 

runo żyzne budują: 

marzanka wonna, 

gajowiec żółty, zawielc 

gajowy, szczawik 

zajęczy, ziarnopłon 

wiosenny, fiołek leśny, 

lilia złotogłów. Liczne 

siewki i podrost drzew. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

XX FV 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
XX FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX FV 
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Wiek drzewostanu (h5) XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 6f88 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: w drzewostanie nie 

występują gatunki obce 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

FV XX 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
U2 XX 
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Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

FV XX 

geograficznie (np. 

daglezja, dąb 

czerwony); w 

drzewostanie nie 

występuje grab (U2); w 

drzewostanie jest > 

90% gatunków drzew 

liściastych; drzewostan 

jest różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska ale zaburzone 

są relacje ilościowe; Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2).  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Wiek drzewostanu (h5) FV XX 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

U1 XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

959 

 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 7a10 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: w drzewostanie nie 

występują gatunki obce 

geograficznie (np. 

daglezja, dąb 

czerwony); w 

drzewostanie nie 

występuje grab; w 

drzewostanie jest 

poniżej 50% gatunków 

drzew kiściastych; brak 

jest zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; w 

przynajmniej jednej z 

warstw dominują 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

FV XX 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
U2 XX 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

U2 XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Wiek drzewostanu (h5) U1 XX 
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Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

FV XX 

gatunki obce dla 

siedliska; Z warstwy 

shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3%.  

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

U2 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 7aea 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

zweryfikowany w 

terenie, płat występuje 

w Rezerwacie Góra 

Choina, na stoku w 

mozaice z 9180, w 

okolicach Zamku 

obecne 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

XX FV 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
XX U1 
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Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

XX FV 

zanieszczyszczenia 

(śmieci), drzewostan 

budują głównie lipa i 

dąb z udziałem buka, 

ocena ogólna została 

obniżona poprzez mały 

udział graba w 

drzewostanie (U1),w 

runie marzanka wonna, 

fiołek leśny, 

czosnaczek pospolity, 

konwalia majowa i 

bluszcz pospolity 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX FV 

Wiek drzewostanu (h5) XX FV 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

XX FV 
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Perspektywy ochrony: XX FV 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 99b1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: w drzewostanie nie 

występują gatunki obce 

geograficznie (np. 

daglezja, dąb 

czerwony); w 

drzewostanie nie 

występuje grab (U2); w 

drzewostanie jest > 

90% gatunków drzew 

liściastych; drzewostan 

jest różnowiekowy, 

występują wszystkie 

warstwy w 

drzewostanie, 

drzewostan dojrzały; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

FV XX 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
U2 XX 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Wiek drzewostanu (h5) FV XX 
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Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

FV XX 

gatunki typowe dla 

siedliska ale zaburzone 

są relacje ilościowe; Z 

warstwy.shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2).  

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 ca2c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: w drzewostanie nie 

występują gatunki obce 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

FV XX 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
U2 XX 
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Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

FV XX 

geograficznie (np. 

daglezja, dąb 

czerwony); w 

drzewostanie nie 

występuje grab (U2); w 

drzewostanie jest > 

90% gatunków drzew 

liściastych; brak jest 

zróżnicowania 

wiekowego w 

drzewostanie, ale 

drzewostan 

dojrzewający; we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska ale 

zaburzone są relacje 

ilościowe; Z warstwy 

shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3% 

(U2).  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

U2 XX 

Wiek drzewostanu (h5) U1 XX 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

FV XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

U1 XX 
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Perspektywy ochrony: U1 XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 dde8 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Młode 

pokolenie wskazuje na 

9110 i nie gwaratuje 

zachowania siedliska, 

konieczny monitoring 

kierunku rozwoju 

siedliska 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

XX XX 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
XX XX 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX XX 

Wiek drzewostanu (h5) XX XX 
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Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 efca 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

W inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 

częśc płata była 

wykazana jako 

siedlisko 9190, podczas 

weryfikacji terenowej 

zaobserwowano żyzne 

runo typowe dla 

grądów (marzanka 

wonna, szczyr trwały, 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

XX FV 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
XX FV 
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Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

XX FV 

kopytnik pospolity) 

drzewostan 

zróżnicowany 

gatunkowo (lipa, dąb, 

jawor, grab, brzoza), 

miejscami 

zniekształcony przez 

udział swierka i 

modrzewia (U1) –co 

wpłynęło na obniżenie 

oceny ogólnej, 

znączący jest również 

udział buka. Plat o 

małych zasobach 

martwego drewna 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Wiek drzewostanu (h5) XX U1 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

XX FV 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 f3b6 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzony w 

terenie, na stoku przy 

zbiorniku Bystrzyckim 

w mozaice z 9180, 

drzewostan budują lipa, 

dąb, grab,buk, zaznacza 

się tu również udział 

świerka i modrzewia 

(U1) –co wpłynęło na 

obniżenie oceny 

ogólnej, runo typowe 

żyzne.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

XX FV 

Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
XX U1 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

XX U1 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U1 

Wiek drzewostanu (h5) XX U1 
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Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 f8b6 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U2 

Płat wykazany w 

inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

przez Świerkosza K. 

(2006) graniczy z 

rezerwatem Góra 

Choina, drzewostan 

tworzy buk, lipa, dąb, 

jesion, runo typowe 

żyzne, ocena obniżona 

ze względu na brak 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (h132)* 

XX FV 
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Udział graba w 

drzewostanie (h143)* 
XX U2 

graba w drzewostanie 

(U2) i dodatkowo małe 

zasoby martwego 

drewna. 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

(h145)* 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (PIK: Martwe 

drewno h3) 

XX U2 

Wiek drzewostanu (h5) XX U1 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne h83)* 

XX FV 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (h85)* 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 c626 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Niewielki płat 

wykazany podczas prac 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r. 

Otoczony przez kwaśne 

buczyny. W 

drzewostanie lipa 

szerokolistna, jawor, 

buk, klon, w runie 

marzanka wonna. W 

drzewostanie pojawiają 

się świerk, modrzew 

(U1). 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX U1 
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Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX FV 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX FV 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Jaworzyny i lasy 9180 f5f2 Powierzchnia siedliska: XX FV U1 Płat wykazany podczas 
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klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX U1 

badań w ramach PZO 

w 2013 r. Na bardzo 

stromym stoku nad 

ciekiem. Drzewostan 

mieszany buduje buk, 

klon, jawor, lipa, 

świerk, modrzew, 

jodła. W podłożu 

skalnym występują 

łupki. 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX U1 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX FV 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX FV 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX FV 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 076f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP, 

siedlisko zaznaczone 

punktowo, w 

drzewostanie ponad 

100letni świerk, z 

informacji z warstwy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

LP wynika, że 

drzewostan siedliska 

9180 jest młody, być 

może w trakcie 

odnawiania 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 09d9 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; brak 

jest odnowienia lub 

pojedyncze 

odnowienia; brak jest 

przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

drzewostan jest 

jednowiekowy z 

podrostem. Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu nie jest 

wskaźnikiem 

kardynalnym – nie 

obniża oceny ogólnej 

na U2, ale płat nie 

może uzyskać oceny 

FV 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U2 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

978 

 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 0dea 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

warstwy Świerkosz K., 

2006, nie 

weryfikowany w 

ramach PZO, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach dla 

poszczególnych 

wskaźników i 

parametrów 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 1664 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

charakterystycznych; w 

drzewostanie występuje 

1 gatunek obcy; obecne 

jest odnowienie 

różnowiekowe, 

minimum trzema 

gatunkami; brak jest 

przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek). 

Znaczny udział buka 

sugeruje, że może to 

być np. siedlisko 9130 

– należy uzupełnić 

wiedzę 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
U1 XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 1b6b 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; 

(mlode pokolenie 

zdominowane prze Bk); 

; brak jest 

przekształceń 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek). 

Należy monitorowac 

kierunek rozwoju 

siedliska 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 1b94 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP. 

W warstwie LP 

zawarto informację, że 

w drzewostanie obecny 

jest ponad 100letni 

świerk, duża ilość 

martwego drewna oraz 

o neofityzacji runa, 

konieczne uzupełnienie 

wiedzy 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 1e27 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; brak 

jest przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek). W 

modym pokoleniu w 

odnowieniu naturalnym 

zaznacza się udział Bk 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu – nie jest 

wskaźnikiem 

kardynalnym i nie 

obniża oceny ogólnej. 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 2491 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

charakterystycznych; w 

drzewostanie występuje 

1 gatunek obcy; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; 

drzewostan jest 

jednowiekowy z 

podrostem.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
U1 XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 9180 2816 Powierzchnia siedliska: FV XX U1 Płat wykazany z 
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klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; 

obecne jest odnowienie 

różnowiekowe, 

minimum trzema 

gatunkami; 

zaplanowana trzebież 

może ograniczyć ilość 

martwego drewna; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek).  

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

U1 XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 3b67 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, płat nie 

weryfikowany 

terenowo 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 42ac 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; 

obecne jest odnowienie 

różnowiekowe, 

minimum trzema 

gatunkami; brak jest 

przekształceń 

związanych z 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek).  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 4c4d 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Duży płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

weryfikowowany 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO. Część płatu była 

zakwalifikowana jako 

9170 jednak całośc 

znajduje się na 

stromym stoku na 

brzegu zbiornika 

Bystrzyckiego, z 

wyraźnym rumoszem 

skalnym w podłożu. 

Płat w mozaice z 9170 i 

9130. W drzewostanie 

lipa, buk, jawor, dąb, 

brzoza, świerk, grab 

(U1). 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX U1 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX FV 
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Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX FV 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX FV 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 4edf 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych w 2013 r. 

znajduje się na terenie 

Rezerwatu Góra 

Choina w na stromym 

stoku przy ruinach 

zamku. Płat w mozaice 

z żyzną buczyną, 

miejscami  z żyznym 

runem z marzanką 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX U1 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX FV 

wonną, kopytnikiem 

pospolitym i bluszczem 

pospolitym. W 

drzewostanie lipa,buk, 

klon, jawor, jesion. 

Drzewostan stary, ale 

jednowiekowy z 

obecnym podrostem i 

nalotem (struktura 

drzewostanu U1 – 

wskaźnik kardynalny 

spowodował obniżenie 

oceny ogólnej). W 

odnowieniu naturalnym 

obecny buk, ale wynika 

to prawdopodobnie z 

mozaikowatości 

siedliska i nie stanowi 

zagrożenia (pomimo 

obniżonej oceny 

ogólnej nie identyfikuje 

się zagrożeń i nie 

planuje się działań 

ochronnych ze względu 

na występowanie na 

terenie rezerwatu) 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX FV 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX FV 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Jaworzyny i lasy 9180 4fff Powierzchnia siedliska: FV XX FV Płat wykazany z 
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klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; 

obecne jest odnowienie 

różnowiekowe, 

minimum trzema 

gatunkami; brak jest 

przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek).  

(jedynie w części płatu 

w pododdz. 341k 

dominacja gatunków 

ciężkonasiennych (Db, 

Bk), 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 5060 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza w Lasach 

Państwowych, 2007, 

nie potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO, z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że młode pokolenie z 

odnowienia 

naturalnego oraz 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

sąsiedztwo płatu 

wskazuje na siedlisko 

buczyn, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 577c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; 

zaplanowana trzebież 

może ograniczyć ilość 

martwego drewna; 

drzewostan jest 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

jednowiekowy z 

podrostem.  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

U1 XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 59b7 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat siedliska wykazany 

z Operatu PK Gór 

Sowich, 2010 jako 

wystąpienie punktowe 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 6cc0 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany jako 

siedlisko punktowe z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 z 

oceną U1.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 77c1 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

Płat wykazany w 

ramach monitoringu 

GIOŚ, nie 

weryfikowany 

terenowo w ramach 

PZO. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

U1 XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 7808 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 z 

oceną U2 . Z warstwy 

lasów wynika, że w 

drzewostanie jest 

świerk, zawarto 

informacje o 

neofityzacji runa 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 81cd  

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; 

obecne jest odnowienie 

różnowiekowe, 

minimum trzema 

gatunkami; brak jest 

przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek).  

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
FV XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 8781 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzony w 

terenie. Drzewostan 

budują jawor, klon, 

dąb, buk, w runie 

marzanka wonna, 

szczyr trwały, groszek 

wiosenny. W obrębie 

płata znajdują się 

wychodnie skalne 

zajęte przez siedlisko 

8220 z zanokcicą 

skalną. Odnowienie 

naturalne z gatunków 

właściwych dla 

siedliska. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX FV 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX FV 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX FV 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX FV 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 89e5 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

charakterystycznych; w 

drzewostanie występuje 

1 gatunek obcy; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; 

zaplanowana trzebież 

może ograniczyć ilość 

martwego drewna; 

drzewostan jest 

jednowiekowy z 

podrostem.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
U1 XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

U1 XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 9125 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP, 

siedlisko zaznaczone 

punktowo 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 983d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

płat nie uwzględniony 

w PUL, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach 

poszczególnych 

wskaźników, nie 

weryfikowany w 

ramach PZO 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 9a5f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

charakterystycznych; w 

drzewostanie występuje 

1 gatunek obcy (So); 

brak jest odnowienia 

lub pojedyncze 

odnowienia; brak jest 

przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

jednowiekowy z 

podrostem.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
U1 XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U2 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 a4ab 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

charakterystycznych; w 

drzewostanie występuje 

1 gatunek obcy; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; 

zaplanowana trzebież 

może ograniczyć ilość 

martwego drewna; 

drzewostan jest 

jednowiekowy z 

podrostem. Z opsiu 

taksacyjnego wynika, 

że skład gatunkowy nie 

do końca odpowiada 

siedlisku i nie jest ono 

na stoku, konieczne 

uzupełnienie wiedzy 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
U1 XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

U1 XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 a92f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje od 2 do 5 

gatunków 

charakterystycznych; w 

drzewostanie występują 

nasadzenia lub więcej 

niż jeden obcy gatunek 

(Md i Św) (U2); jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; brak 

jest przekształceń 

związanych z 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
U2 XX 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wieku).  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 a9d3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; brak 

jest odnowienia lub 

pojedyncze odnowienia 

(U2)- nie jest to 

wskaźnik kardynalny; 

brak jest przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

jednowiekowy. Ocenę 

ogólną obniżono ze 

względu na brak 

odnowienia 

naturalnego, płat w 

mozaice  z buczynami 

9110, 9130 – nie 

wskazano zagrożeń, ale 

konieczny jest 

monitoring siedliska.  

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U2 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 aa62 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Drzewostan budują 

jawor, klon, buk, 

obecny także świerk. 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX U1 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX U1 

Drzewostan 

jednowiekowy, z 

podrostem. Plat 

zlokalizowany na 

stoku. Powierzchnia 

płata stosunkowa duża. 

Perspektywy oceniono 

na U1, ponieważ w 

częsci płatu skład 

gatunkowy zagraża 

utrzymaniu tożsamości 

siedliska. 
Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX U1 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX U1 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1024 

 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX FV 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX U1 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 bee1 

Powierzchnia siedliska: FV FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; brak 

jest przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek).  

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 cb2f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; 

zaplanowana trzebież 

może ograniczyć ilość 

martwego drewna; 

drzewostan jest 

zróżnicowany pod 

względem pierśnicy i 

wysokości (wiek). W 

związku z zaplanowaną 

trzebieżą perspektywy 

ochrony oceniono na 

U1. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
FV XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

U1 XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
FV XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 e34f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: występuje > 5 

gatunków 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

charakterystycznych; 

brak w drzewostanie 

gatunków obcych; jest 

odnowienie nie więcej 

niż 2 gatunkami; we 

wszystkich; brak jest 

przekształceń 

związanych z 

użytkowaniem płata; 

drzewostan jest 

jednowiekowy z 

podrostem.  
Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
FV XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
U1 XX 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
U1 XX 
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Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

FV XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
U1 XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 ea4e 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013r., płat na 

stromym stoku przy 

zbiorniku Bystrzyckim, 

w mozaice z 9170, 

drzewostan młody 

budowany przez jawor, 

lipę, klon, modrzew, 

brzozę, jesion, świerk 

(przez co obniżono 

ocenę ogólną)  

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX U1 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX FV 
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Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX U1 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX FV 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX FV 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 
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*Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 edc5 

Powierzchnia 

siedliska: 
  XX XX 

U1 

Płat wykazany w 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

Ocena ogólna na 

podstawie danych LP, 

siedlisko zaznaczone 

punktowo 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s376)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s377) 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (PIK: Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (s378)) 

XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s379)* 
XX XX 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne (s380) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s381) 
XX XX 
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Obce gatunki inwazyjne 

(s382)* 
XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s383) 
XX XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (PIK: 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem (s384)) 

XX XX 

Struktura drzewostanu 

(s385)* 
XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 9003 Powierzchnia siedliska: FV FV FV 

Dane z GIOŚ, w 

ramach PMŚ; Siedlisko 

dotychczas nie było 

przedmiotem ochrony 
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Struktura i 

funkcje: FV 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

FV FV 

w Ostoi. 

Przeprowadzono 

badania terenowe, 

Oceniany płat bardzo 

dobrze zachowany, 

występuje w 

Rezerwacie Góra 

Choina; płat 

zlokalizowany na 

stoku. W drzewostanie 

dominuje dąb, 

występuje tu również 

sosna. Runo ubogie 

mszysto-trawiaste: 

czarna borówka i 

kosmtka gajowa, 

miejscami konwalia 

majowa, wrzos 

zwyczajny.  

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

FV FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

FV FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

FV FV 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

FV FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

FV FV 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

FV U1 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s393) 
U1 U1 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
U1 U1 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

FV FV 

Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
FV FV 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
FV FV 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
FV FV 

Perspektywy ochrony FV FV 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 6295 Powierzchnia siedliska XX FV U1 

Siedlisko dotychczas 

nie było przedmiotem 

ochrony w Ostoi. Płat 

wykazany z 
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Struktura i 

funkcje: U1 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

XX FV 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2012r. 

Niewielki płat otoczony 

łąkami 6510. Część 

płata nie leży na 

wydzieleniu leśnym. 

Drzewostan buduje 

dąb. W odnowieniu 

naturalnym pojawia się 

również dąb. W 

podszycie leszczyna i 

dąb. Runo typowe 

ubogie z konwalią 

majową. Ocena ogólna 

obniżona ze względu 

na małe zasoby 

martwego drewna. 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

XX FV 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

XX FV 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s393) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
XX U1 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

XX FV 

Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
XX FV 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
XX FV 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 41e8 Powierzchnia siedliska:  XX FV U1 

Siedlisko dotychczas 

nie było przedmiotem 

ochrony w Ostoi. Płat 

wykazany z 
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Struktura i 

funkcje: U1 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

XX FV 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2012r. 

Niewielki płat za 

zabudowaniami. Część 

płata nie leży na 

wydzieleniu leśnym. 

Drzewostan buduje 

dąb. W odnowieniu 

naturalnym pojawia sie 

równiez dąb. W 

podszycie leszczyna i 

dąb. Runo typowe 

ubogie z konwalią 

majową. Ocena ogólna 

obniżona ze względu 

na małe zasoby 

martwego drewna.  

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

XX FV 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

XX FV 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby)  (s393) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
XX U1 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

XX FV 

Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
XX FV 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
XX FV 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
XX U1 

Perspektywy ochrony:  XX FV 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 aa1b Powierzchnia siedliska:  XX FV U1 

Siedlisko dotychczas 

nie było przedmiotem 

ochrony w Ostoi. Dwa 

płaty wykazane z 
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Struktura i 

funkcje: U1 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

XX FV 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

potwierdzone podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2012r. 

Niewielki płat za 

zabudowaniami. 

Drzewostan buduje 

dąb. W odnowieniu 

naturalnym pojawia sie 

równiez dąb. W 

podszycie leszczyna i 

dąb. Runo typowe 

ubogie z konwalią 

majową. Ocena ogólna 

obniżona ze względu 

na małe zasoby 

martwego drewna. 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

XX FV 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

XX FV 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s393) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
XX U1 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

XX FV 

Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
XX FV 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
XX FV 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
XX U1 

Perspektywy ochrony:  XX FV 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 7f5d Powierzchnia siedliska:  FV XX U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 z 
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Struktura i 

funkcje: U2 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

U1 XX 

oceną ogólną FV, nie 

zweryfikowany 

podczas prac 

terenowych w ramach 

PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że w drzewostanie 

dominuje dąb (ponad 

100-letni). Ponadto w 

drzewostanie buk, 

jawor, klon. Dąb nie 

występuje w podroście 

i odnowieniu. Ocena 

ogólna obniżona ze 

względu na małe 

zasoby martwego 

drewna. 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

FV XX 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

U2 XX 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

FV XX 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s393) 
U2 XX 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
U2 XX 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

U1 XX 

Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
FV XX 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
FV XX 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
FV XX 

Perspektywy ochrony:  U1 XX 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 

5476, 0f1a, 

cf20, 5a7d, 

ca3e, e060  

Powierzchnia siedliska:  XX XX XX 

Siedlsiko dotychczas 

nie było przedmiotem 

ochrony w obszarze. 

Informacja o 
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Struktura i 

funkcje: XX 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

XX XX 

występowaniu płatów 

siedliska z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007, 

brak danych na temat 

stanu zachowania 

siedliska. Płaty nie 

weryfikowane w 

terenie połączono w 

kilka poligonów..  

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

XX XX 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

XX XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

XX XX 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

XX XX 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby)  (s393) 
XX XX 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
XX XX 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

XX XX 

Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
XX XX 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
XX XX 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
XX XX 

Perspektywy ochrony:  XX XX 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 f6d5 Powierzchnia siedliska:  FV XX U1 

Informacja o 

występowaniu siedliska 

z inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 
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Struktura i 

funkcje: U1 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

U1 XX 

Państwowych, 2007, 

płat znajduje się blisko 

weryfikowanych 

płatów, jednak z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że drzewostan nieco 

różni się od płatów 

przebadanych (udział 

lipy, buka i brzozy), w 

runie pojawiają się 

gatunki siedlisk 

bardziej żyznych (np. 

marzanka wonna), 

prawdopodobnie płat w 

mozaice z 9170. 

Mozaikowatośc 

wpłynęła na obniżenie 

ocenę ogólną – należy 

monitorować stan 

siedliska. 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

FV XX 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

U1 XX 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

FV XX 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

FV XX 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

FV XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby)  (s393) 
U1 XX 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
U1 XX 
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Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

FV XX 

Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
FV XX 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
FV XX 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
U1 XX 

Perspektywy ochrony:  FV XX 

Kwaśne dąbrowy 

(Quercetea robori-

petraeae) 

9190 9150 Powierzchnia siedliska:  XX FV U2 

Siedlisko dotychczas 

nie było przedmiotem 

ochrony w Ostoi. Płat 

wykazany z 
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Struktura i 

funkcje: U1 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa (PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s386))* 

XX FV 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 

oraz w Operacie PK 

2010 potwierdzony 

podczas bezpośrednich 

badań terenowych w 

ramach PZO w 2013r. 

Drzewostan 

zniekształcony (obecny 

buk i lipa, jarząb), 

stosunkowo młody, 

runo wykształcone 

typowo (borówka 

czarna, kosmatka 

gajowa). W 

odnowieniu siewki 

buka, jarzębiny, dębu. 

Płat zlokalizowany na 

stoku. Ocena ogólna 

obniżona ze względu 

na małe zasoby 

martwego drewna. 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s387) 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s388) 

XX FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

(PIK: Gatunki 

dominujące (s389))* 

XX U1 
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Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie (s390) 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s391)* 

XX FV 

Inne przekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) (s392) 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby)  (s393) 
XX U2 

Naturalne odnowienie 

dębu (s395) 
XX U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności 

(PIK: Struktura 

pionowa i przestrzenna 

drzewostanu (s397)) 

XX U1 
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Udział dębu w 

drzwewostanie (s398)* 
XX U1 

Udział sosny w 

drzwewostanie (s399) 
XX FV 

Wiek drzewostanu 

(s400) 
XX U1 

Perspektywy ochrony:  XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 b2f9 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany przez 

Świerkosz K. 2006, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013r. Łęg 

znajduje się w miescu 

gdzie Młynówka 

wpływa do zbiornika 

Bystrzyckiego. 

Drzewostan budują 

wierzby, olsze i 

jesiony, podczas badań 

w maju 2013 r. 

fragment łęgu stał w 

wodzie. Wsakźnik 

martwe drewno (łączne 

zasoby) oceniono na 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX FV 

U1, zgodnie z 

metodyką GIOŚ nie 

jest to wskaźnik 

kardynalny, dlatego 

nadano ocenę ogólną 

FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX FV 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3730 Powierzchnia siedliska: XX FV FV 

Niewielki płat 

wykazany w ramach 

badań terenowych do 
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Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 

PZO w 2013 r., przy 

cieku Sowi Potok we 

wsi Sowina. 

Drzewostan olszowy. 

W runie knieć błotna, 

ostrożeń warzywny, 

kuklik zwisły, 

pokrzywa, 

podagrycznik. 

Wsakźnik martwe 

drewno (łączne zasoby) 

i pionowa struktura 

roślinności oceniono na 

U1, zgodnie z 

metodyką GIOŚ nie 

jest to wskaźnik 

kardynalny, dlatego 

nadano ocenę ogólną 

FV 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423)Martwe 

drewno (łączne zasoby) 

(s423) 

XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX FV 
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Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 bd4c 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

bezpośrednie badania 

terenowe, płat 

wykazany w ramach 

badań terenowych do 

PZO w 2013 r., łęgi 

wytworzyły się wzdłuz 

Piekielnicy. 

Drzewostan buduje 

olsza, w skład runa 

wchodzą: śledziennica 

skrętolistna, 

podagrycznik, 

ziarnopłon wiosenny, 

pokrzywa, ostrożeń 

warzywny, wietlica 

samicza. Wsakźnik 

martwe drewno (łączne 

zasoby) oceniono na 

U1, zgodnie z 

metodyką GIOŚ nie 

jest to wskaźnik 

kardynalny, dlatego 

nadano ocenę ogólną 

FV 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX U1 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX FV 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 059a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 
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Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 05d9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%. (U1) 

- nie jest to wskaźnik 

kardynalny  

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 08a4 

Powierzchnia siedliska: U2 XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

typowa dla łęgu ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2).  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 0e15 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Prawdopododnie 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 
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Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

przesuszony. 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 91E0 0f44 Powierzchnia siedliska: FV XX U1 Płat wykazany z 
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topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 0f98 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 116c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 
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Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  Z 

opisu taksacyjnego 

wynika, że w 

odnowieniu naturalnym 

dominuje Bk – należy 

monitorować kierunek 

rozwoju siedlsika 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 91E0 19e9 Powierzchnia siedliska: FV XX U1 Płat wykazany z 
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topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby)  oraz Pionowa 

struktura roślinności 

nie są wskaźnikami 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 
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Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 

kardynalnymi, dlatego 

nie powodują obniżenia 

oceny ogólnej na U2.   

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 1ba2 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 1c7a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) oceniony na 

U2, ale nie jest 

wskaźnikiem 

kardynalnym i nie 

powoduje obniżenia 

oceny ogólnej na U2. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 205e 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 

oceną ogólną U2, nie 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że skład gat. 

drzewostanu nie 

odpowiada siedlisku.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 216c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 24e7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) oceniony na 

U2, ale nie jest 

wskaźnikiem 

kardynalnym i nie 

powoduje obniżenia 

oceny ogólnej na U2. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 29b3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) i pionowa 

struktura roślinności 

ocenione na U2, ale nie 

są wskaźnikami 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

kardynalnymi i nie 

powodują obniżenia 

oceny ogólnej na U2.  

Perspektywy ochrony: FV XX 
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*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 2e4f 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 2f3e 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) i pionowa 

struktura roślinności 

ocenione na U2, ale nie 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

są wskaźnikami 

kardynalnymi i nie 

powodują obniżenia 

oceny ogólnej na U2. 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 31c8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona (U2) – nie 

jest to wskaźnik 

kardynalny. Z warstwy 

.shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3%. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) i pionowa 

struktura roślinności 

ocenione na U2, ale nie 

są wskaźnikami 

kardynalnymi i nie 

powodują obniżenia 

oceny ogólnej na U2. 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3207 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 323c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; struktura 

roślinności jest 

antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

przekraczają 10% 

zasobności 

drzewostanu.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
FV XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3684 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna 

zdominowana jest 

przez gatunki nie 

łęgowe; we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U2 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%. 

Aktualny skład 

gatunkowy nie 

odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu. Brak 

wiedzy na temat 

zagrożeń istniejących -  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3993 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3a53 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

FV XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

typowa dla łęgu ; we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska, 

ale zaburzone są relacje 

ilościowe ; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3c02 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Stoszowice z 2010 r. 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

wskaźnikach 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3c26 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3e14 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

Sowich 2010, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych, 

łęg występuje w dolinie 

kilku naturalnych 

górskich potoków 

(dopływy Pieszyckiego 

Potoku), płat dobrze 

zachowany, o dużej 

powierzchni, 

drzewostan mało 

zróżnicowany wiekowo 

budowany głównie 

przez młode olsze (U1), 

miejscami występuje 

świerk oraz brzoza. 

Część płatu znajduje 

się poza Ostoją. W 

sąsiedztwie występuje 

mozaika łąk świeżych i 

wilgotnych.Dwa 

wskaźniki o 

obniżonych ocenach 

nie są wskaźnikami 

kardynalnymi przez co 

ocena ogólna zostaje 

FV.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX U1 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 3f14 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Świdnica z 2010 r. 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

wskaźnikach 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 42a1 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 472e 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej 

Świerkosz K., 2006. 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach wskaźników i 

parametrów 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 49fc 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Świdnica z 2010 r. 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

wskaźnikach 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 4ea7 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 52e9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 
53bb 

 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; w 

minimum jednej 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U2 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

warstwie dominuje 

gatunek obcy 

siedliskowo; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona. Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%. 

Dominacja Bk we 

wszystkich warstwach, 

w tym w odnowieniu 

naturalnym - konieczny 

monitoring kierunku 

rozwoju siedliska 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 54d1 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 553c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

typowa dla łęgu ; we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska w 

naturalnych stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny jeden 

gatunek obcy, licznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

U1 XX 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 554b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Stoszowice z 2010 r. 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

wskaźnikach 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1109 

 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 5620 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 568f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 57f0 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 5a03 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

FV XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

typowa dla łęgu ; we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska w 

naturalnych stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

- struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek) 

(U1) – nie jest to 

jednak wskaźnik 

kardynalny.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 5d5d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 60d8 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 60e7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 618d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że jest to siedlisko łęgu 

(w drzewostanie 

dominują młode olsze), 

natomiast w PUL 

informacja, że jest tu 

siedlisko 9130. 

Wsakazany GTD (Bk 

ŚW) niezgodny z 

typem siedliska  

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 627b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Prawdopodobniew 

przesuszony (info. 

warstwy) 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 648a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 6670 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 6dc2 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 7208 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 7418 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. Z 

warstwy informacja o 

neofityzacji runa. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 754b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 75f3 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 7659 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 7ea7 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 7fce 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 802e 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 811a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Stoszowice z 2010 r. 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

wskaźnikach 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 83ed 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną FV, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 85a8 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 8ec1 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna 

zdominowana jest 

przez gatunki nie 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U2 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

łęgowe (U2); we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska, 

ale zaburzone są relacje 

ilościowe ; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2).  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 8ef2 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny jeden gatunek 

obcy, licznie; struktura 

roślinności jest 

antropogenicznie 

ujednolicona (U2) – nie 

jest wskaźnikiem 

kardynalnym. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

U1 XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 8fce 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 920d 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona (U2) – nie 

jest to wskaźnik 

kardynalny. Z warstwy 

.shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3% 

(U2) – nie jest to 

jednak wskaźnik 

kardynalny.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 934b 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną FV, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. Z 

warstwy shp wynika, że 

w runie obecny 

kopytnik pospolity i 

pierwiosnka wyniosła 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 937a 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich 

pomiarów terenowych 

w 2013r., płat o 

stosunkowo dużej 

powierzchni, dobrze 

zachowany, drzewostan 

olszowo-jesionowy, 

miejscami młody, w 

drzewostanie 

pojedyncze świerki. 

Wskaźniki, dla których 

obniżono oceny nie sa 

wskaźnikami 

kardynalnymi dlatego 

ocena ogólna zostaje 

FV. 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX U1 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 95e3 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna 

zdominowana jest 

przez gatunki nie 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U2 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

łęgowe (U2); we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska, 

ale zaburzone są relacje 

ilościowe ; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 997d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 9991 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 9a8e 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Świdnica z 2010 r. 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

wskaźnikach 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 9ad4 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 9da6 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a014 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a0f1 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. W 

opisie taksacyjnym 

brakuje całego 

wydzielenia 328. Brak 

możliwości 

wnioskowania o 

ocenach.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1159 

 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a288 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a2e3 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a575 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona. Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%. 

Wskaźniki dla których 

obniżono oceny na U2 

nie są wskaźnikami 

kardynalnymi dlatego 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

wg metodyki GIOŚ 

ocena ogólna wynosi 

U1. 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a581 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a60c 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany przez 

Świerkosz K. 2006, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013r. Łęg 

wykształcił się pasem 

między szosą a rzeką 

Bystrzycą w okolicy 

zbiornika 

Bystrzyckiego. 

Drzewostan budują 

wierzby, olsze i 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX U1 

jesiony. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX U1 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 a614 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Stoszowice z 2010 r. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Brak danych o stanie 

ochrony, brak 

możliwości 

wnioskowania o 

wskaźnikach 
Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 ab00 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to wskaźnik 

kardynalny.  Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 ac8d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 ad6a 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 
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*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 b551 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 b8b8 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 b9b7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 10%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

U1 XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona (U2) – nie 

jest to wskaźnik 

kardynalny. Z warstwy 

.shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew pomiędzy 3-

10%.  
Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 bc7c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona (U2) – nie 

jest to wskaźnik 

kardynalny. Z warstwy 

shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3%  

(U2) – nie jest to 

jednak wskaźnik 

kardynalny.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 bcc4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%. 

Ocena obniżona 

ponieważ czesc płatu w 

pododdz. 266i ma sklad 

gatunkowy niezgdodny 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

z siedliskiem 

przyrodniczym (Jw i 

Bk) i mała ilośc 

martwego drewna.  

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 bd1d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 bd61 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. W 

opisie taksacyjnym 

wpisany jako 9110.  

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 c37c 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej w Lasach 

Państwowych, 2007 i 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

Operatu PK Gór 

Sowich 2010, 

potwierdzony podczas 

bezpośrednich badań 

terenowych 

wykonanych w ramach 

PZO w 2013 r., łanowo 

występuje tu czosnek 

niedźwiedzi. 

Drzewostan tworzą 

olsza i jesion.W runie 

widoczne ślady po 

ruchu pojazdów, małe 

zróżnicowanie 

wiekowe w 

drzewostanie, 

miejscami nie 

występują wszystkie 

warstwy 

rośłinnośći.Żaden ze 

wskaźników z obniżoną 

oceną nie jest 

wskaźnikiem 

kardynalnym dlatego 

ocena ogólna pozostaje 

FV. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX U1 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX U1 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 c38d 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 c3b2 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

XX 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że aktulany sklad 

gatunkowy nie 

zapewnia zachowania 

siedliska; płat 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

przeksztalcony z 

dominacją świerka, w 

pododz. 315d opisane 

jest jako inne 

urządzenie 

melioracyjne, 

konieczna weryfikacja, 

czy możliwe jest tam 

występowanie siedliska 

leśnego 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 c435 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

FV 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

FV XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

typowa dla łęgu ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek) - 

(U1) – nie jest to 

jednak wskaźnik 

kardynalny. Z warstwy 

.shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3% 

(U1) – nie jest to 

jednak wskaźnik 

kardynalny.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1187 

 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 c5c4 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 c651 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 ca2f 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

nie wynika, że jest to 

siedlisko przyrodnicze 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1191 

 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 d00c 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  
Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 d14c 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 d20f 

Powierzchnia siedliska: XX FV 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, wykazany 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX FV 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX FV 

również z Operatu PK 

Gór Sowich. 

Potwierdzone 

występowanie i ocena 

podczas bezpośredniich 

badań terenowych w 

ramach PZO. Niewielki 

łęg niezwiązany ze 

stałym ciekiem. Teren 

mocno podmokły. W 

runie pokrzywa, 

sitowie leśne, malina. 

Zaśmiecony. W 

drzewostanie głównie 

olsza, obecny jawor. Z 

roślin inwazyjnych 

obecny niecierpek 

drobnokwiatowy. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX U1 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX U1 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX FV 

Perspektywy ochrony: XX FV 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 d278 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach ilościowych 

(jedynie odnowienie 

naturalne zdominowane 

przez gatunki 

niewlasicwe dla 

siedliska); gatunków 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 d4a9 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe 

(jedynie młode 

pokolenie z odnowienia 

naturalnego 

zdominowane przez 

Bk); gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%. Buk 

się odnawia, nie 

wiadomo z jakiej 

przyczyny – ponieważ 

płat nie ma wskazań 

gospodarczych, nie 

zaproponowano działań 

w postaci usuwania 

buka (być może to 

jednak siedlisko 

buczyny) 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 91E0 d745 Powierzchnia siedliska: XX XX U2 Płat wykazany z 
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topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 d8eb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 d995 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 db9a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 e33a 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona; we 

wszystkich warstwach 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska, 

ale zaburzone są relacje 

ilościowe ; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona (U2) – nie 

jest to jednak wskaźnik 

kardynalny. Z warstwy 

.shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

drzew mniejsze niż 3% 

(U2) – nie jest to 

jednak wskaźnik 

kardynalny. 
Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 e3f7 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 e7aa 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 e8eb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  
Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 e959 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U1, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 ebfb 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 edba 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest naturalna i 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
FV XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 f098 

Powierzchnia siedliska: U2 XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

typowa dla łęgu ; we 

wszystkich warstwach 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

FV XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

dominują gatunki 

typowe dla siedliska, 

ale zaburzone są relacje 

ilościowe ; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny jeden 

gatunek obcy, licznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3%.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

U1 XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U2 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 f176 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe 

(Czesc płatu w 

pododdz. 145d jest 

silnie przeksztalcona - 

dominacja sw); 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

ujednolicona (U2) – nie 

jest to jednak wskaźnik 

kardynalny. Z warstwy 

.shp LP 2007 wynika, 

że zasoby martwych 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U2 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

drzew pomiędzy 3-

10%.  

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 f1fe 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że skład gat. nie 

odpowiada siedlisku. 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 f52a 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; struktura 

roślinności jest 

antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 face 

Powierzchnia siedliska: XX XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007 z 

Struktura i 

funkcje: XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

XX XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
XX XX 

oceną U2, nie 

potwierdzony w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. 

Wykazany jako 

siedlisko punktowe. 

Prawdopodobnie 

przesuszony (info. Z 

warstwy) 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

XX XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
XX XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

XX XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
XX XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: XX XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 fe66 

Powierzchnia siedliska: U1 XX 

U2 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna 

zdominowana jest 

przez gatunki nie 

łęgowe; minimum w 

jednej warstwie 

dominuje gatunek obcy 

siedliskowo (plat 

przeksztalcony z 

dominacja Jw. i sw); 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

Struktura i 

funkcje: U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U2 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U2 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 fedd 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 
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Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny.  

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 0022 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 
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Gatunki dominujące 

(s419)* 
FV XX 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska w naturalnych 

stosunkach 

ilościowych; gatunków 

obcych geograficznie 

jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się; w 

podszycie obecny 

najwyżej jeden 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy .shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

mniejsze niż 3% (U2) – 

nie jest to jednak 

wskaźnik kardynalny. 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U2 XX 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 
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Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: FV XX 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

91E0 52e8 

Powierzchnia siedliska: FV XX 

U1 

Płat wykazany z 

Inwentaryzacji 

przyrodniczej Lasów 

Państwowych 2007, nie 

potwierdzany w 

bezpośrednich 

badaniach terenowych 

w ramach PZO. Z opisu 

taksacyjnego wynika, 

że: kombinacja 

florystyczna jest 

zubożona, ale oparta na 

typowych gatunkach; 

we wszystkich 

warstwach dominują 

gatunki typowe dla 

siedliska, ale zaburzone 

są relacje ilościowe ; 

gatunków obcych 

geograficznie jest mniej 

niż 1%, nie odnawiają 

się; w podszycie 

obecny najwyżej jeden 

Struktura i 

funkcje: U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

(s418)* 

U1 XX 

Gatunki dominujące 

(s419)* 
U1 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie (s421) 

FV XX 

Inne zniekształcenia 

(s422) 
XX XX 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) (s423) 
U1 XX 
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Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 

(PIK: Obce gatunki 

inwazyjne (s427))* 

FV XX 

gatunek, sporadycznie; 

struktura roślinności 

jest antropogenicznie 

zmieniona, ale 

zróżnicowana (wiek). Z 

warstwy shp LP 2007 

wynika, że zasoby 

martwych drzew 

pomiędzy 3-10%.  

Pionowa struktura 

roślinności (s428) 
U1 XX 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) (s429)* 

XX XX 

Perspektywy ochrony: U1 XX 

Górskie bory 

świerkowe 
9410 3dc5 

Powierzchnia siedliska:   FV FV 

U1 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, oceny 

potwierdzone w ramach 

PZO w 2013 r. 

Drzewostan 

świerkowy, w 

domieszce jarząb, 

miejscami pojawiaja się 

buki, również w 

podroście. Runo 

typowe ubogie, 

dominuje tu borówka 

czarna, ponadto 

wystepują trawy, 

wietlica i płonnik. 

Świerczyny występują 

Struktura i 

funkcje: U1 

Typowe gatunki roślin 

(PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s499))* 

U1 U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s501) 

FV FV 
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Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s502) 

FV FV 

w mozaice z 

torfowiskami 7140.  

Gatunki obce w 

drzewostanie (s503) 
FV FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) (s504)* 

U1 U1 

Martwe drewno (s505) U1 U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3 m 

długości i >30 cm 

grubości (s506)* 

U1 U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s507) 
FV FV 

Obecność kornika - 

posusz czynny (s508) 
FV FV 
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Perspektywy ochrony:  FV FV 

Górskie bory 

świerkowe 
9410 602b 

Powierzchnia siedliska: U1 U1 

U1 

Dane GIOŚ w ramach 

PMŚ, oceny 

potwierdzone w ramach 

PZO w 2013 r. 

Drzewostan 

świerkowy, w 

domieszce jarząb, 

miejscami pojawiaja się 

młode buki. Runo 

typowe ubogie, 

dominuje tu borówka 

czarna, ponadto 

wystepują śmiałek 

pogięty, wietlica i 

płonnik. Świerczyny 

wystepujeą w mozaice 

z torfowiskami 7140.  

  

Struktura i 

funkcje: U1 

Typowe gatunki roślin 

(PIK: 

Charakterystyczne 

kombinacje 

florystyczne (s499))* 

U1 U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie (s501) 

FV FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie (s502) 

FV FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie (s503) 
FV FV 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1227 

 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) (s504)* 

U1 U1 

Martwe drewno (s505) U1 U1 

Martwe drewno leżące 

lub stojące >3 m 

długości i >30 cm 

grubości (s506)* 

U1 U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu (s507) 
FV FV 

Obecność kornika - 

posusz czynny (s508) 
FV FV 

Perspektywy ochrony:  FV FV   

Gatunki 
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Zanokcica 

serpentynowa 
4066 53b7 

Parametry 

populacji: U2 

Liczebność (na PIK: 

Liczba osobników 

(r129)) 

U2 U1 

U1 

Monitoring GIOŚ, 

stanowisko 

zweryfikowane 

podczas badań 

terenowych w ramach 

PZO w 2013 r. Podczas 

badań naliczono na 

stanowisku w 

Przygórzu ponad 30 

osobników gatunku 

(zanotowano wzrost 

liczebności w 

porównaniu z danymi z 

lat poprzednich). Na 

stanowisku przeważały 

niewielkie kępki tej 

paproci. Nie 

zaobserwowano 

natomiast osobników 

juwenilnych. Część kęp 

wykazywała objawy 

zasychania. 

Udział osobników 

juwenilnych  

(na PIK: Liczba 

osobników 

juwienilnych (r130) 

U2 U2 

Stan zdrowotny (r134) U2 U1 

Średnia liczba liści w 

kępie (r136) 
FV XX 

Średnia długość pięciu 

najdłuższych liści w 

kępie (r135) 

FV XX 

Parametry 

siedliska gatunku 

U2 

Natężenie konkurencji  

(Na PIK:Gatunki 

konkurencyjne (r127) 

FV FV 

Gatunki obce inwazyjne 

(r128) 
FV FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy (r131) 
U2 U2 
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Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 

(r132) 

XX XX 

Powierzchnia zajęta 

przez populację  

(na PIK: Powierzchnia 

zajętego siedliska 

(r133)) 

XX XX 

Szanse zachowania gatunku: U1 U1 U1 

Mopek 1308 

6395 

(Kompleks 

Osówka) 

Parametry 

populacji: 
liczebność (a9) U2 U1 

U1 

2000 - 9 os 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, 2010 - 4 

PK Gór Sowich 2010, 4 

os w 2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

Powierzchnia 

zimowiska (a168) 
U2 FV 

Część kompleksu 

wykorzystywana do 

celów turystycznych, 

co zmniejsza dogodną 

do hibernacji 

powierzchnię 

schronienia. 

- Dalszy rozwój 

atrakcji turystycznych i 

zagospodarowanie 

nieużytkowanych 

części obiektu może 

doprowadzić do 

degradacji stanowiska. 
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Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

U2 U1 

dwie sztolnie 

zabezpieczone i dla 

turystów, trzecia 

otwarta; 

niezabezpieczony szyb 

może potencjalnie 

zwiększa nieznacznie 

niekontrolowaną 

penetrację, szlaki 

turystyczne dobrze 

zabezpieczone przed 

penetracją miejsc 

wyznaczonych dla 

hibernacji nietoperzy; 

ze względu na ruch 

turystyczny i 

organizację wystaw 

występuje duże 

niepokojenie, sztolnie 

możliwe do zwiedzania 

przez cały rok 

dostępność wlotów dla 

nietoperzy (a129) 
U1 U1 

bardzo dogodne wloty 

przez szyb went, jedno 

wejście wymaga 

poprawy ze wzgl. na 

kraty pionowe, drugi 

wlot zawiera 

zadowalające 

zabezpieczenie przed 

penetracją ludzką 

kratami poziomymi o 

dobrym rozstawie, 
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temperatura powietrza 

(a107) 
XX U1 

prawdopodobnie uległa 

podwyższeniu i 

niestabilności w okresie 

zimowym ze wzgl na 

wzrost turystyki 

udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

zimowiska (a130) 

FV FV 

nie uległ zmianom w 

ostatnich latach, wloty 

znajdują się w lesie 

Łączność zimowiska 

potencjalnymi 

biotopami letnimi 

(a287) 

FV FV 

zagospodarowanie w 

pobliżu wylotow nie 

uległo znacznym 

zmianom, szyb - 

prawdopodobnie 

najważniesze miejsce 

wylotu zlokalizowany 

bezpośrednio przy lesie 

Szanse zachowania gatunku:  U1 U1 

niezadowalające ze 

względu na duże 

zagospodarowanie 

turystyczne obiektu, 

wystawy i iluminacje 

Mopek 1308 

2095 

(Kompleks 

Rzeczka) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (a9) U1 FV 

U2 

5 os w 2001 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, 5 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

Powierzchnia 

zimowiska (a168) 
XX U1 

część obiektu, która 

stanowiła wcześniej 

dogodne schronienie 

dla nietoperzy (duża 

skalna szczelina 

znajdująca się 

pomiędzy sztolniami 2 

i 3, niedostępna dla 
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turystów) uległa 

zawalaniu w wyniku 

tąpnięcia; iluminacje i 

nagłośnienie wpływają 

na pogorszenie 

warunków 

siedliskowych 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

U2 U2 

presja jest potencjalnie 

istotna i związana z 

nadmierną turystyką, 

niemniej jednak 

odbywa się wraz z 

przewodnikiem, 

atrakcje turystyczne 

wzbogacone o pokazy 

multimedialne z silnym 

nagłośnieniem, mogą 

powodować 

wybudzanie nietoperzy, 

a drgania nimi 

wywołane – dalsze 

tąpnięcia 

dostępność wlotów dla 

nietoperzy (a129) 
U1 U1 

wloty głównymi 

wejściami z kratami 

pionowymi nad 

którymi są duże 

prześwity, 

Temperatura powietrza 

(a107) 
U2 U1 

w okresie zimowym 

podczas intensywnego 

ruchu turystycznego z 

pewnością temperatura 

zimą ulega 

podwyższeniu 
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udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

zimowiska (a130) 

U1 U1 

od frontu sztolni brak 

zalesienia, skarpy nad 

sztolnią zalesione i w 

pobliżu wlotów 

zalesiony ciek 

Łączność zimowiska z 

potencjalnymi 

biotopami letnimi 

(a287) 

FV FV 

dzięki bliskości lasów i 

potencjalnych 

żerowisk, jak i 

zalesionego strumienia 

połączenie migracyjne 

wydaje się być 

dogodne 

Szanse zachowania gatunku: U2 U2 

niezadowalające ze 

względu na duże 

zagospodarowanie 

turystyczne obiektu, 

wystawy i iluminacje, 

nagłośnienie 

Mopek 1308 

abe2   

(Sztolnia nad 

Chałupą III w 

Kamionkach - 

sztolnia nr 1 

zw dolną) 

Parametry 

populacji: 
liczebność (a9) XX U1 

U1 

1 os w 1999 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003; 1 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

Powierzchnia 

zimowiska (a168) 
U1 U1 

może ulegać 

zmniejszeniu ze 

względu na turystykę 

oraz wandalizm i 

śmiecenie 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

U1 U1 niezabezpieczona 
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dostępność wlotów dla 

nietoperzy (a129) 
FV FV 

jeden otwór bez 

utrudnień 

temperatura powietrza 

(a107) 
XX FV 

prawdopodobnie 

niewielkie zmiany ze 

względu na wandalizm 

udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

zimowiska (a130) 

FV FV w lesie 

Łączność zimowiska z 

potencjalnymi 

biotopami letnimi 

(a287) 

FV FV dogodna, w lesie 

Szanse zachowania gatunku: FV FV 

zadowalające, 

wymagają montażu 

krat, jednakże ze 

względu na niską 

wartość jako 

schronienie nietoperzy 

należy to odłożyć na 

przyszłość 

Mopek 1308 

99f7 (Sztolnia 

nad Chałupą I 

w Kamionkach 

- Smocza 

Jama) 

Parametry 

populacji: 
liczebność (a9) XX U1 

U2 

1 os w 2000 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, 2 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

Powierzchnia 

zimowiska (a168) 
FV FV   
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Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

U2 U2 
niezabezpieczona, 

zaśmiecona 

dostępność wlotów dla 

nietoperzy (a129) 
FV FV 

jeden główny wlot 

dogodny 

temperatura powietrza 

(a107) 
FV FV 

ze względu na układ 

sztolni 

prawdopodobnie 

schodzi w głąb zimne 

powietrze i może 

przemarzać 

udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

zimowiska (a130) 

FV FV sztolnia w lesie 

Łączność zimowiska z 

potencjalnymi 

biotopami letnimi 

(a287) 

FV FV sztolnia w lesie 

Szanse zachowania gatunku: FV FV 
 

Mopek 1308 

bf13  

(Sztolnia za 

Domem Ani G. 

Wapienna) 

(Strzelnica 

Parametry 

populacji: 
liczebność (a9) U1 U2 U2 

max w latach 1995 - 

2011 38 os dane własne 

PTPP "pro Natura"; 23 

os w 2003 

Chiroptreofauna Gór 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1236 

 

"Safader" G. 

Wapienna) 

Sowich 2003, 22 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

Powierzchnia 

zimowiska (a168) 
FV FV   

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

U2 U2 

Obiekt nieudostępniany 

oficjalnie turystycznie, 

sposób 

wykorzystywania nie 

został rozpoznany, 

jednakże jest stale w 

okresie letnim 

odwiedzany przez 

turystów. Przekopano 

zawał prowadzący do 

drugiego w żaden 

sposób nie 

zabezpieczonego 

wejścia. Liczne ślady 

penetracji obiektu. 

dostępność wlotów dla 

nietoperzy (a129) 
U1 U1 

główny wlot grozi 

częściowym 

zawaleniem, należy 

zabezpieczyć wlot w 

sposób górniczy przed 

dalszym osuwaniem 
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Temperatura powietrza 

(a107) 
XX U1 

Przekopanie zawału 

spowodowało zmianę 

mikroklimatu, 

zwiększyła się 

cyrkulacja powietrza i 

zmniejszyła stabilność 

termiczną obiektu. 

udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

zimowiska (a130) 

U1 U1 

w bezpośrednim 

otoczeniu występują 

lasy 

Łączność zimowiska z 

potencjalnymi 

biotopami letnimi 

(a287) 

U1 U1 

w bezpośrednim 

otoczeniu występują 

lasy 

Szanse zachowania gatunku: U1 U1 

Brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem, 

groźba zasypania 

wlotów oraz zmiany 

mikroklimatyczne nie 

stwarzają stabilnych 

warunków dla 

zachowania populacji. 

Mopek 1308 
70a7 (Sztolnia 

w Podlesiu) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (a9) XX U2 

U2 

30 os w 2001 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003; 3 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

Powierzchnia 

zimowiska (a168) 
FV FV 

najprawdopodobniej 

powierzchnia nie uległa 

zmianie 
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Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

U1 U1 

krata zabezpieczająca 

ze śladami dewastacji, 

zamknięcie łatwe do 

sforsowania, w 2013 r 

ślady eksploracji 

zimowej, trudno 

dostępna dla 

przeciętnych turystów 

dostępność wlotów dla 

nietoperzy (a129) 
FV FV   

Temperatura powietrza 

(a107) 
XX FV 

prawdopodobnie brak 

znaczących zmian, w 

trakcie eksploracji 

ziomowej może ulegać 

podwyższeniu 

udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

zimowiska (a130) 

FV FV sztolnia w lesie 

Łączność zimowiska z 

potecjalnymi biotopami 

letnimi (a287) 

FV FV sztolnia w lesie 

Szanse zachowania gatunku: U1 U1 

zadowalające jednakże 

brak skutecznych 

zabezpieczenia przed 

niepokojeniem 

nietoperzy nie stwarza 

stabilnych warunków 

dla hibernujących 

nietoperzy 
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Nocek Bechsteina 1323 
9D40 (Sztolnia 

w Podlesiu) 

Parametry 

populacji:  
liczebność XX FV 

U1 

2 os z 2001 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003; 5 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

Powierzchnia 

zimowiska dogodna dla 

nietoperzy (a168) 

XX FV   

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

XX U1 

krata zabezpieczająca z 

śladami dewastacji, 

zamknięcie łatwe do 

sforsowania, w 2013 r 

ślady eksploracji 

zimowej, trudno 

dostępna dla 

przeciętnych turystów 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (a129) 
XX FV   

temperatura (a107) XX FV   

a130 XX FV   

udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

schronienia (a130) 

XX FV   

Łączność schronienia z 

żerowiskami (a287) 
XX FV   
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Perspektywy ochrony/zachowania: XX FV   

Nocek Bechsteina 1323 

F592 (Sztolnia 

w Gontowej - 

Kompleks 

Sokolec) 

Parametry 

populacji:  
liczebność XX FV 

U1 

2 os 2003 PK Gór 

Sowich 2010; 2 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

Powierzchnia 

zimowiska dogodna dla 

nietoperzy (a168) 

FV FV 
powierzchnia nie ulega 

zmniejszeniu 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy (a88) 

U1 U1 

sztolnia 1 i 2 zamknięta 

kratami w okresie 30 

września - 30 kwietnia, 

krata jest skorodowana 

i uszkodzona, 

zamknięcie łatwe do 

sforsowania 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (a129) 
U1 FV 

brak szybów 

wentylacyjnych, wloty 

głównym wejściem, 

wejścia się zasypują ze 

wzgl na erozję 

piaskowca 

temperatura (a107) XX XX 
prawdopodonie nie 

ulega zmianom 

wilgotność XX XX 
prawdopodonie nie 

ulega zmianom 

udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

schronienia (a130) 

FV FV zlokalizowana w lesie 
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Łączność schronienia z 

żerowiskami (a287) 
FV FV 

 

Perspektywy ochrony/zachowania: FV FV   

Noce k duży 1324 

06f1 

(Kompleks w 

Jugowicach 

(sztolnia nr 2) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) XX U2 

U2 

populacja w zaniku - 

max w latach 1987-

2012 17 os, 3 os w 

2003r (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003), 2 os 

w 2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
FV FV bez zmian 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U2 U2 

niezabezpieczona, 

penetracja przez 

eksploratorów 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

wejścia zagrożone 

zawaleniem (osuwająca 

się gleba i odłamki 

skały) 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

FV FV 
 

Perspektywy ochrony U1 U1 

 brak zabezpieczenia 

wejścia przed zimową 

penetracją nie zapewnia 

odpowiednich 

warunków dla 
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utrzymania stabilnej 

populacji 

Nocek duży 1324 

4a1f  (Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) XX FV 

U2 

6 os w 2010, 8 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
U1 U1 

może dochodzić do 

zawałów oraz 

zamknięcia głównego 

wlotu co może 

ograniczyć 

powierzchnię 

zimowiska i dostępność 

dla nietoeprzy, Sztolnia 

jest w okresie roztopów 

sporadycznie zalewana 

aż po strop. Może to 

nie tylko ograniczać 

dostępną powierzchnię 

schronienia, ale 

również stanowić 

pułapkę ekologiczną w 

przypadku cieplejszych 

zim lub/i dla nietoperzy 

przebywających w 

sztolni wczesną wiosną 

(kwatera przejściowa). 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U1 U2 

niezabezpieczona, 

penetracja przez 

eksploratorów, łatwy 

dostęp z głównej drogi 
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dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U2 

dostęp głównym 

wejśćiem, może ulec 

przysypaniu, może 

ulegać zalaniu po strop 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

U1 FV   

Perspektywy ochrony U1 U1 

średnio korzystne 

perspektywy dla 

gatunku z powodu 

wahania poziomu wód, 

wymagana może być 

kontrola wejść w 

okresie zimowym i 

przede wszystkim 

terminów eksploracji, 

czy ograniczenie 

dostępu poprzez 

założenie krat 

Nocek duży 1324 

f966 (Sztolnia 

w Gontowej - 

Kompleks 

Sokolec) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) u1 FV 

U1 

33 os z 2001 

(Chiropterofauna Gór 

Sowich 2003), 44 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
FV FV 

powierzchnia nie ulega 

zmianie 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
FV U1 

sztolnia 1 i 2 zamknięta 

kratami w okresie 30 

września - 30 kwietnia, 

Krata jest skorodowana 

i uszkodzona, 

zamknięcie łatwe do 

sforsowania 
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dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 FV 

brak szybów 

wentylacyjnych, wloty 

głównym wejściem, 

wejścia się zasypują ze 

wzgl na piaskowiec 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

FV FV 

 sztolnia 1 i 2 warunki 

najprawdopodobniej 

nie uległy pogorszeniu 

Perspektywy ochrony FV FV   

Nocek duży 1324 

983a 

(Kompleks 

Osówka) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) U1 FV 

U1 

w latach 1995 - 2012 

od 6 do 22 os dane 

własne PTPP "pro 

Natura"; 26 os w 2013 

Parametry 

siedliska gatunku 

U1  

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
U2 FV 

Część kompleksu 

wykorzystywana do 

celów turystycznych, 

co zmniejsza dogodną 

do hibernacji 

powierzchnię 

schronienia. 

- Dalszy rozwój 

atrakcji turystycznych i 

zagospodarowanie 

nieużytkowanych 

części obiektu może 

doprowadzić do 

degradacji stanowiska. 
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zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U2 U1 

dwie sztolnie 

zabezpieczone i dla 

turystów, trzecia 

otwarta; 

niezabezpieczony szyb 

może potencjalnie 

zwiększa nieznacznie 

niekontrolowaną 

penetrację, szlaki 

turystyczne dobrze 

zabezpieczone przed 

penetracją miejsc 

wyznaczonych dla 

hibernacji nietoperzy; 

ze względu na ruch 

turystyczny i 

organizację wystaw 

występuje duże 

niepokojenie, sztolnie 

możliwe do zwiedzania 

przez cały rok 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

bardzo dogodne wloty 

przez szyb went, jedno 

wejście wymaga 

poprawy ze wzgl. na 

kraty pionowe, drugi 

wlot zawiera 

zadowalające 

zabezpieczenie przed 

penetracją ludzką 

kratami poziomymi o 

dobrym rozstawie. 

Zarządca sztolni chce 

zamknąć szyb kratami. 
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warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

U2 FV   

Perspektywy ochrony U1 U1 

niezadowalające ze 

względu na duże 

zagospodarowanie 

turystyczne obiektu, 

wystawy i iluminacje 

Nocek duży 1324 

5339 

(Kompleks 

Rzeczka) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) U2 U2 

u2 

8 os w 1998 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, 0 os w 

2013, nastąpił 

całkowity zanik 

populacji 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
U2 U1 

część obiektu, która 

stanowiła wcześniej 

dogodne schronienie 

dla nietoperzy (duża 

skalna szczelina 

znajdująca się 

pomiędzy sztolniami 2 

i 3, niedostępna dla 

turystów) uległa 

zawalaniu w wyniku 

tąpnięcia; iluminacje i 

nagłośnienie wpływają 

na pogorszenie 

warunków 

siedliskowych 
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zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U2 U2 

presja jest potencjalnie 

istotna i związana z 

nadmierną turystyką, 

niemniej jednak 

odbywa się wraz z 

przewodnikiem, 

atrakcje turystyczne 

wzbogacone o pokazy 

multimedialne z silnym 

nagłośnieniem, mogą 

powodować 

wybudzanie nietoperzy, 

a drgania nimi 

wywołane – dalsze 

tąpnięcia 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

wloty głównymi 

wejściami z kratami 

pionowymi nad 

którymi są duże 

prześwity 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

U2 U1 

poprzez intensywną 

tyrystykę w okresie 

ziomowym warunki 

najprawdopodobniej 

uległy pogorszeniu,  
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Perspektywy ochrony U2 U2 

niezadowalające ze 

względu na duże 

zagospodarowanie 

turystyczne obiektu, 

wystawy i iluminacje, 

nagłośnienie. 

Całkowite zamknięcie 

obiektu wpłynie na 

zmianę mikroklimatu 

obiektu. 

- Dalszy rozwój 

atrakcji turystycznych i 

całkowite zamknięcie 

wejść może 

doprowadzić do 

degradacji stanowiska 

Nocek duży 1324 

b88b 

(Kompleks 

Soboń I) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) U1 FV 

U1 

19 os w 1999 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003 i 16 os w 

2010 PK Gór Sowich 

2010; 17 os w 2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
FV FV nie ulega zmianom 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U1 U1 

dostępne dla ludzi, 

eksplorowane 

sporadycznie, nowe 

obiekty odkopane 

zamknięto szczelnymi 

włazami, wejście 

znajduje się w lesie z 

dala od głównych tras, 

jednakże istnieje 

dogodny dojazd drogą 

leśną 
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dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

Wejście stanowiące 

wlot dla nietoperzy 

może ulec zawaleniu, 

widoczna osuwająca się 

gleba oraz odłamki 

skały 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

U1 FV   

Perspektywy ochrony U1 FV 

Brak zabezpieczenia 

wejścia przed 

niepokojeniem 

nietoperzy oraz 

zasypaniem, nie 

stwarza warunków dla 

utrzymania stabilnej 

populacji. Jednak 

właściwy stan siedliska 

jest łatwy do 

przywrócenia. 

Nocek duży 1324 

8C9C 

(Kompleks 

Włodarz) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) U2 U2 

U2 

populacja w zaniku, 29 

os w 2003 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, 14 os w 

2010 PK Gór Sowich, 3 

os w 2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
U2 U1 

ze wzgl na 

zagospodarowanie 

turystyczne oraz stały 

rozwój turystyki, częste 

udostępnianie w 

okresie zimowym, 

zanieczyszczenie 

światłem zmniejszają 

powierzchnię dostępną 
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dla nietoperzy 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U2 U2 

duże natężenie 

turystyczne odbywa się 

w większej części 

obiektu, niewielkie 

obszary sztolni nie są 

udostępnione dla 

turystyki 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U2 U2 

niewłaściwe 

zabezpieczenie szybu 

za pomocą zbyt gęstej 

kraty, szczelna brama. 

wymiana kraty w 

szybie. konieczności 

wykonania 

dodatkowego wlotu dla 

nietoperzy poprzez 

zrobienie otworu w 

drzwiach w wejściu nr 

3. 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

XX U2 

brak cyrkulacji 

powietrza z powodu 

zamknięcia litymi 

drzwiami obu wejść 1 i 

4 
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Perspektywy ochrony U2 U1 

dzierżawca obiektu 

zapowiada dalszą 

rozbudowę 

infrastruktury 

turystycznej, brak woli 

porozumienia w kwestii 

ochrony nietoperzy. 

Spodziewana dalsza 

degradacja siedliska i 

dalszy spadek 

populacji. 

Nocek duży 1324 

9b31 (Sztolnia 

Augusta w 

Kamionkach) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) XX U2 

U2 

6 os w 1999 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, 

populacja w zaniku. 0 

os w 2013, brak 

stwierdzenia od 2007 

roku dane własne PTPP 

"pro Natura" 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
U1 U1 

klika poziomów i 

pionowe kominy, część 

korytarzy zawalone nie 

ulegają zmianom, 

Obiekt w złym stanie 

technicznym, cześć 

korytarzy grozi 

zawaleniem. 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U2 U1 

sztolnia zabezpieczona 

kratami w zły sposób, 

w 2013 kraty przecięte 

umożliwiające wejście 
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dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

szyb do zawaliska oraz 

kanał odwadniający w 

kierunku Kokotnej, 

główny szyb 

zabezpieczony kratami 

mogącymi utrudniać 

wylot 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

U1 FV   

Perspektywy ochrony U1 U1 

Brak zabezpieczenia 

wejścia do obiektu 

przed zawaleniem oraz 

penetracją nie stwarza 

dogodnych warunków 

dla odtworzenia 

populacji. 

Nocek duży 1324 

082f (Sztolnia 

nad Chałupą 

III w 

Kamionkach - 

sztolnia nr 1 

zw. dolną) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) XX U1 

u1 

1 os w 1997 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003; 1 os w 

2013 

Parametry 

siedliska gatunku   

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
U1 U1 

może ulegać 

zmniejszeniu ze 

względu na zawały 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U1 U1 niezabezpieczona 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

jeden otwór przysypany 

częściowo liśćmi 
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warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

XX U1   

Perspektywy ochrony FV FV 

zadowalające, 

wymagają montażu 

krat, jednakże ze 

względu na niską 

wartość jako 

schronienie nietoperzy 

należy to odłożyć na 

przyszłość 

Nocek duży 1324 

d3e6  

(Sztolnia za 

Domem Ani G. 

Wapienna) 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) U2 U1 

U2 

14 os w 1999r 

Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, 7 w 2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
U1 FV 

powierzchnia nie uległa 

zmianom 

zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U2 U2 

Obiekt nieudostępniany 

oficjalnie turystycznie, 

sposób 

wykorzystywania nie 

został rozpoznany, 

jednakże jest stale w 

okresie letnim 

odwiedzany przez 

turystów. Przekopano 

zawał prowadzący do 

drugiego w żaden 

sposób nie 

zabezpieczonego 

wejścia. Liczne ślady 

penetracji obiektu. 
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dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

główny wlot grozi 

częściowym 

zawaleniem, należy 

zabezpieczyć wlot w 

sposób górniczy przed 

dalszym osuwaniem 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

XX U1 

Przekopanie zawału 

spowodowało zmianę 

mikroklimatu, 

zwiększyła się 

cyrkulacja powietrza i 

zmniejszyła stabilność 

termiczną obiektu. 

Pogorszyło to warunki 

dla hibernacji 

ciepłolubnych 

gatunków nietoperzy. 

Perspektywy ochrony U1 U1 

Brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem, 

groźba zasypania 

wlotów oraz zmiany 

mikroklimatyczne nie 

stwarzają stabilnych 

warunków dla 

zachowania populacji. 

Nocek duży 1324 
8602 (Sztolnia 

w Podlesiu) 

Parametry 

populacji:  
liczebność (z239) XX U2 

U2 

Spadek liczebności na 

przestrzeni 10 lat z 25 

do 8 osobników dane 

własne PTPP "pro 

Natura", 8 os w 2013 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1  

powierzchnia 

zimowiska (z241) 
FV FV 

najprawdopodobniej 

powierzchnia nie uległa 

zmianie 
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zabezpieczenie przed 

niepokojeniem (z244) 
U1 U1 

krata zabezpieczająca z 

śladami dewastacji, 

zamknięcie łatwe do 

sforsowania, w 2013 r 

ślady eksploracji 

zimowej, trudno 

dostępna dla 

przeciętnych turystów, 

dostępność wylotów dla 

nietoperzy (z238) 
U1 U1 

krata zabezpieczająca 

może utrudniać wylot 

warunki 

mikroklimatyczne 

(z243) 

U1 FV 
prawdopodobnie brak 

znaczących zmian 

Perspektywy ochrony U1 FV 

zadowalające jednakże 

brak skutecznych 

zabezpieczenia przed 

niepokojeniem 

nietoperzy nie stwarza 

stabilnych warunków 

dla hibernujących 

nietoperzy 

Modraszek telejus 6177 
235c 

(Dzikowiec) 

Parametry 

populacji: FV 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

FV 

Bezpośrednie 

obserwacje terenowe; 

Występowanie obu 

gatunków modraszków 

stwierdzono na 

działkach: 60, 61, 63, 

izolacja (a173) XX FV 

 Parametry 

siedliska gatunku  

FV 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX FV 
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dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 

64, 67, 68, 65/1, 65/2, 

79, 88, 128, 104, 106/2, 

139, 140, 129/18, 

129/16, 109 obręb 

Dzikowiec, 

(oszacowana populacja 

m. telejus: 100-200 

osobników na 

stanowisku w sezonie), 

ocena ogólna FV -

obecnośc motyli 

stwierdzono przy 

terenach użytkowanych 

kośnie, wzdłuż cieku, 

występują fragmenty 

rzadziej koszone, 

sąsiadują z 

pastwiskiem, obficie 

porośnięte 

krwiściągiem, 

obserwowano liczne 

motyle 

powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku: FV XX FV 

Modraszek telejus 6177 
40fe (Jugów - 

Przygórze) 

Parametry 

populacji: U1 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

U1 

295/3, 296/1, 282, 278, 

347/7 obręb Jugów, 11-

50 osobników na 

stanowisku (część 

terenu koszona, część 

zlokalizowana przy 

izolacja (a173) XX U1 

 Parametry 

siedliska gatunku  

U1 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX U1 
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dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 

cieku, występują oba 

gatunki modraszków; 

366/5, 366/2 obreb 

Jugow, 11-50 

osobników na 

stanowisku, stanowisko 

przy terenach 

koszonych 

(prawdopodobnie w 

nieodpowiednim 

terminie, modraszki na 

wydzielonym małym 

fragmencie 

nieużytkowanym 

intensywnie, ze 

względu na podmokły 

teren); 403/2, 404, 

398/3, 398/2 obreb 

Jugow, 11-50 

osobników na 

stanowisku, obecny 

krwiściąg przy rowach; 

487, 497/12, 489 obreb 

Jugow, 11-50 

osobników na 

stanowisku, tereny 

częsciowo koszone, 

częsciowo zarastające i 

podmokłe; dz. 105, 

obręb Przygórze, 51-

100 osobników na 

stanowisku, łąka 

użytkowana kośnie; 

544/2, 520/2,538, 

519/2, 519/3, 523, 525, 

530/5, 530/6,  

powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku: FV XX  FV 
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539/3, 537/4, 524, 

537/6 ,520/3, 530/4,  

471/8, 530/5, 530/1, 

537/7, 536, obreb 

Jugow (51-100 

osobników na 

stanowisku, istotny 

fragment; mozaika łąk– 

łąki wilgotne, teren 

podmokły – koło cieku, 

część koszona, cześć 

trochę zarasta 

drzewami), izolacja U1, 

ponieważ nabliższe 

stanowisko w 

Przygórzu oddalone o 

więcej niż 2 km; 

fragmenty łąk 

zarastające - U1,  

Modraszek telejus 6177 
5e0b (Nowa 

Wieś Kłodzka) 

Parametry 

populacji: FV 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

FV 

bezpośrednie badania 

terenowe, stwierdzono 

występowanie obu 

gatunków modraszków 

na działkach: 13, 14, 

26/7 obręb Nowa Wieś 

(oszacowana populacja 

m. telejusa: 100-200 

osobników na 

stanowisku w sezonie, 

wilgotne łąki, dobre 

perspektywy – raczej 

izolacja (a173) XX FV 

Parametry 

siedliska gatunku  

FV 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX FV 
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dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 

nie zmieni się sposób 

użytkowania, obecny 

krwiściąg, łąki 

wypasane i koszone) 

powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku: FV XX FV 

Modraszek nausitous 6179 

5765 

(Ludwikowice 

Kłodzkie)  

Parametry 

populacji: U1 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

U2 

Dz. ew. 838, obręb 

Ludwikowice; 

Stanowisko wykazane 

w publikacji 

(Malkiewicz i in. 2009, 

Przyroda Sudetów), i 

potwierdzone w trakcie 

badań w 2012 r. 

Pomimo zarastania 

przez byliny i braku 

gospodarki, stanowisko 

utrzymuje się, wilgotna 

łąka, z dużą ilością 

krwiściągu, licznie 

obserwowane motyle 

izolacja (a173) XX U1 

Parametry 

siedliska gatunku  

U2 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX U1 

dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 
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powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX U2 

(oszacowana populacja: 

251-500 osobników na 

stanowisku w sezonie) 

Perspektywy nie są na 

obecnym etapie dobre, 

stanowisko na terenie 

Ostoi izolowane. 

Powierzchnia niewielka 

(U2), zarastanie - U1, 

obecnie brak 

gospodarki, nieużytek, 

pomimo tego warte 

zachowania w Ostoi 

(korytarz migracyjny) i 

poprawy stanu 

siedliska. Ocena ogólna 

U2 wynika przede 

wszystkim z 

niewielkiej 

powierzchni, siedliska 

(poniżej 0,5 ha) w 

przypadku 

wprowadzenia koszenia 

o objęcia nim całej 

działki istnieje szansa 

na zwiększenie 

powierzchni (na U1), 

m. in. ze względu na 

usunięcie podrostu 

drzew i krzewów 

Szanse zachowania gatunku: U1 XX U1 

Modraszek nausitous 6179 
75ce  

(Dzikowiec) 

Parametry 

populacji:FV 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

FV 

Bezpośrednie 

obserwacje terenowe; 

Występowanie obu izolacja (a173) XX FV 
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 Parametry 

siedliska gatunku  

FV 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX FV 

gatunków modraszków 

stwierdzono na 

działkach: 60, 61, 63, 

64, 67, 68, 65/1, 65/2, 

79, 88, 128, 104, 106/2, 

139, 140, 129/18, 

129/16, 109 obręb 

Dzikowiec, 

(oszacowana populacja 

m. nausitous: 500-1000 

osobników na 

stanowisku w sezonie), 

ocena ogólna FV -

obecnośc motyli 

stwierdzono przy 

terenach użytkowanych 

kośnie, wzdłuż cieku, 

występują fragmenty 

rzadziej koszone, 

sąsiadują z 

pastwiskiem, obficie 

porośnięte 

krwiściągiem, 

obserwowano liczne 

motyle 

dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 

powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku: FV XX FV 

Modraszek nausitous 6179 
90cb (Nowa 

Wieś Kłodzka) 

Parametry 

populacji: FV 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

FV 

bezpośrednie badania 

terenowe, stwierdzono 

występowanie obu 

gatunków modraszków 

na działkach: 13, 14, 

26/7 obręb Nowa Wieś 

izolacja (a173) XX FV 

Parametry 

siedliska gatunku  

FV 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX FV 
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dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 

(oszacowana populacja 

m. nausitousa: 500-

1000 osobników na 

stanowisku w sezonie, 

wilgotne łąki, dobre 

perspektywy – raczej 

nie zmieni się sposób 

użytkowania, obecny 

krwiściąg, łąki 

wypasane i koszone) 

powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku: FV XX FV 

Modraszek nausitous 6179 
9e94 (Jugów - 

Przygórze)  

Parametry 

populacji: U1 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

U1 

55/2 obreb Jugow, (51-

100 osobników na 

stanowisku, niewielki 

fragment łąki, 

porośnięty 

krwiściągiem); 194 

obreb Jugow, (51-100 

osobników na 

stanowisku, – 

zarastający nieużytek o 

małej powierzchni); 

950/66, 227 obreb 

Jugow, (51-100 

osobników niewielki, 

nieużytek); 295/3, 

izolacja (a173) XX U1 

Parametry 

siedliska gatunku  

U1 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX U1 

dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 
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powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX FV 

296/1, 282, 278, 347/7 

obręb Jugów, 101-250 

osobników na 

stanowisku (część 

terenu koszona, część 

zlokalizowana przy 

cieku, występują oba 

gatunki modraszków; 

366/5, 366/2 obreb 

Jugow, 101-250 

osobników na 

stanowisku, stanowisko 

przy terenach 

koszonych 

(prawdopodobnie w 

nieodpowiednim 

terminie, modraszki na 

wydzielonym małym 

fragmencie 

nieużytkowanym 

intensywnie, ze 

względu na podmokły 

teren); 403/2, 404, 

398/3, 398/2 obreb 

Jugow, 101-205 

osobników na 

stanowisku, obecny 

krwiściąg przy rowach; 

487, 497/12, 489 obreb 

Jugow, 100-250 

osobników na 

stanowisku, tereny 

częsciowo koszone, 

częsciowo zarastające i 

podmokłe; dz. 105, 

obręb Przygórze, 251-

Szanse zachowania gatunku: FV XX FV 
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500 osobników na 

stanowisku, łąka 

użytkowana kośnie; 

544/2, 520/2,538, 

519/2, 519/3, 523, 525, 

530/5, 530/6, 537/7,  

539/3, 537/4, 524, 

537/6 ,520/3, 530/4,  

471/8, 530/5, 530/1, 

530/6, 537/7, 536, 

obreb Jugow (251-500 

osobników na 

stanowisku, istotny 

fragment; mozaika łąk– 

łąki wilgotne, teren 

podmokły – koło cieku, 

część koszona, cześć 

trochę zarasta 

drzewami), izolacja U1, 

ponieważ nabliższe 

stanowisko w 

Ludwikowicach 

Kłodzkich oddalone o 

więcej niż 2 km; 

fragmenty łąk 

zarastające - U1 

Modraszek nausitous 6179 

bd6a 

(Michałkowa-

Glinno)  

Parametry 

populacji: U1 

liczba obserwowanych 

osobników (a8) 
XX FV 

U1 

Bezpośrednie badania 

terenowe; 

Występowanie motyli, 

działki: 63/16, 63/17, 

65/2, 65/11, 1/5, 69/6, 

69/3 obręb Michłkowa, 

izolacja (a173) XX U1 

 Parametry 

siedliska gatunku  

U1 

zarastanie przez drzewa 

i krzewy i/lub rośliny 

inwazyjne (a216) 

XX U1 
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dostępność rośliny 

żywicielskiej (PIK: 

obecność rośliny 

żywicielskiej (a251)) 

XX FV 

dz. ew. 1/1 obreb 

Glinno (oszacowana 

populacja: 51-100 

osobnikówna 

stanowisku w sezonie); 

dz.ew. 213 obreb 

Glinno (oszacowana 

populacja: 51-100 

osobników na 

stanowisku w sezonie); 

dz. ew. 101/3, 91/19 

obręb Michałkowa 

(oszacowana populacja: 

50-100 osobników na 

stanowisku w sezonie); 

nabliższe znane 

stanowisko 

zinwentaryzowane 

podczas 

przeprowadzonych 

badań - Kamionki (ok. 

7 km, poza obszarem 

Natura 2000) - izolacja 

ocena U1; stanowisko 

miejscami zarośnięte 

przez byliny i drzewa - 

U1, biorąc pod uwagę 

okres 10 lat może 

zmienić się sposób 

zagospodarowania 

terenu oraz spsosób 

użytkowania, dlatego 

persperktywy oceniono 

na U1 

powierzchnia (PIK: 

powierzchnia siedliska 

(a72)) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku: U1  XX U1 
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Informacjami wyjściowymi do określenia występowania i rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków roślin (zanokcicy 

serpentynowej) w obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich były materiały uzyskane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony we Wrocławiu 

w postaci: 

- Świerkosz K. (red.). 2006. Opracowanie rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w 44 proponowanych Specjalnych Obszarach 

Ochrony na terenie województwa dolnośląskiego- raport zbiorczy. (Warstwa shape, Word) 

- Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza w Lasach Państwowych, 2007 (Warstwa shape) 

- Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona przez Wojewódzki Zespół Specjalistów, 2006 (Warstwa shape)  

- Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – warstwa shp 

- Świerkosz K., Wierzcholska S., Halama M., Szczepańska K. 2010. Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Pp. 1-109. Operat 

ochrony szaty roślinnej. Pp. 1-130. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa. (PDF/SHP) 

- INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. 2005. Gmina Nowa Ruda. Tom I. Opracowanie tekstowe. 

Rośliny, grzyby i zwierzęta. Fulica-Jankowski Wojciech, Wrocław. Msc. 

- INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY STOSZOWICE KRAMEKO Sp. z o.o. 2010 r. 

- INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY ŚWIDNICA KRAMEKO Sp. z o.o. 2010 r. 

 

Poszczególne płaty siedlisk zostały zweryfikowane terenowo (wyniki w tabeli powyżej).  

Stan zachowania poszczególnych płatów siedlisk oceniano w terenie na podstawie wskaźników i parametrów metodyki Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl). Dla poszczególnych typów siedlisk 

przyrodniczych ujętych w przewodnikach metodycznych wytypowano wskaźniki kardynalne. Oceny parametru struktura i funkcje dokonuje się 

zgodnie z zasadą: 

 

FV - Wszystkie wskaźniki kardynalne oceniono na FV, pozostałe wskaźniki przynajmniej U1 

U1 – Wszystkie wskaźniki kardynalne oceniono przynajmniej na U1 

U2 – Jeden lub więcej wskaźników kardynalnych oceniono na U2  

 

W przypadku oceny ogólnej zastosowano zasadę zamieszczoną ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 lutego 2010 r. 

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

 

Jako dane wyjściowe do oceny stanu zachowania siedlisk nie weryfikowanych terenowo wykorzystano następujące materiały:  

http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl
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- Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska –Raporty – oceny z 

monitoringu dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych; 

Oceny zamieszczone w warstwie shape powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Państwowych, 2007, zgodnie z metodyką 

inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych oraz metodyką inwentaryzacji leśnych siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych, z których zaczerpnięto następujące informacje: 

 

Siedliska 9110, 9130, 9170 nie mają opracowanej metodyki, w związku z czym dla tych siedlisk zaadoptowano metodykę opracowaną dla 9160 

Grąd subatlantycki (rekomendowaną także dla siedlisk 9110, 9130, 9170). 

 

 

Siedliska leśne: 

1/. STAN 

Ocena stanu wykształcenia i zachowania siedliska przyrodniczego.  

Stan Kryteria 

A Drzewostan dojrzały, z drzewami grubymi i starymi, bogaty w martwe drewno. 

Drzewostan o kompozycji gatunkowej odpowiadającej naturalnemu zbiorowisku 

roślinnemu (bez gatunków obcych geograficznie i ekologicznie). Jeżeli siedliska 

bagienne i łęgowe, to zachowane odpowiednio bagienne lub łęgowe warunki 

wodne. 

B Drzewostan dojrzewający, o kompozycji gatunkowej odpowiadającej naturalnemu 

zbiorowisku roślinnemu (nie więcej niż 5% gatunków obcych geograficznie i 

ekologicznie). Jeżeli siedliska bagienne i łęgowe, to zachowane odpowiednio 

bagienne lub łęgowe warunki wodne. 

C Co najmniej jedna z przesłanek:  

- drzewostan młodociany  

- drzewostan z > 5% gatunków obcych geograficznie lub ekologicznie  

- zniekształcone warunki wodne (np. przesuszone bory bagienne, nie  

zalewane łęgi).  

W PZO ocenę A traktowano jako FV, ocenę B jako U1 oraz ocenę C jako U2. 
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2/. Zniekształcenia: 

Neofityzacja runa – Zawsze gdy obce, ekspansywne gatunki występują w runie (np. niecierpek drobnokwiatowy). 

 

3/. MARTWE (dotyczy zasobów martwego drewna) 

parametr kryteria  

Dużo  Zasoby martwych drzew obecnych w całości (nie liczą się same gałęzie,  

niezależnie od ilości) przekraczają 10% zasobności drzewostanu (w zasięgu  

wzroku jedno martwe drzewo przypada na 10 drzew) 

Średnio Zasoby martwych drzew obecnych w całości (nie liczą się same gałęzie,  

niezależnie od ilości) są pomiędzy 3% a 10% zasobności drzewostanu (w zasięgu  

wzroku 1 martwe drzewo przypada na 1030 drzew)  

Mało  asoby martwych drzew mniejsze niż 3% zasobności drzewostanu. Nawet jeżeli  

jest dużo rozkładających się gałęzi i innych mniejszych fragmentów drewna.  

W PZO ocenę A traktowano jako FV, ocenę B jako U1 oraz ocenę C jako U2. 

 

Siedliska nieleśne 

1/. STAN  

Stan Kryteria 

A Siedlisko wzorcowo, typowo wykształcone, zgodne z opisem „stanu  

uprzywilejowanego” w Podręczniku ochrony gatunków i siedlisk (wyd.  

Ministerstwo Środowiska 2005).  

B Siedlisko mniej typowo wykształcone, o uproszczonym składzie florystycznym,  

jednak bez wyraźnych zniekształceń i zagrożeń.  

C Siedlisko „na krawędzi zaniku”, zagrożone w ciągu najbliższych ok. 20lat zanikiem  

(np. zarośnięciem), utratą specyfiki (np. zanik lobelii w jeziorze lobeliowym) lub  

znacznym pogorszeniem się jego stanu.  

 

2/. Zniekształcenia: 

- przesuszenie - torfowiska odwodnione (zawsze gdy można po nich chodzić suchą nogą).  



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1269 

 

- zarastanie - Murawy, wrzosowiska, łąki zarastające drzewami lub krzewami  

 

3/. Ochrona – konieczne dla zachowania siedliska przyrodniczego działania ochronne, według oceny obserwatora na gruncie 

- dla łąk korzystano z informacji o konieczności koszenia 

 

W płatach siedlisk leśnych nie weryfikowanych terenowo do oceny poszczególnych parametrów korzystano z danych zamieszczonych w opisach 

taksacyjnych oraz wnioskach wyciągniętych na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w innych płatach. 

 

Przyjęto następujące zasady dla oceny poszczególnych wskaźników dla określonych typów siedlisk leśnych: 

9110 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) na FV – z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest różnowiekowy, występują wszystkie 

warstwy w drzewostanie, drzewostan dojrzały 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) na U1 – z opisu taksacyjnego wynika brak zróżnicowania wiekowego w drzewostanie, ale drzewostan 

dojrzewający. 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) na U2 - z opisu taksacyjnego wynika brak zróżnicowania wiekowego w drzewostanie, drzewostan 

młodociany. 

 

Wiek drzewostanu – nie jest wskaźnikiem kardynalnym i nie powoduje obniżenia oceny ogólnej. 

 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na FV – z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan typowo wykształcony, z 

dominacją buka.  

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest zaburzony, z 

zaznaczającym się udziałem gatunków obcych siedliskowo  

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na U2 – z opisu taksacyjnego wynika, że skład gatunkowy drzewostanu jest 

zniekształcony, z dominacją gatunków niewłaściwych dla kwaśnej buczyny.  

 

Gatunki dominujące – jest wskaźnikiem kardynalnym, obniżającym ocene ogólną. 

 

Gatunki inwazyjne w runie – we wszystkich zweryfikowanych w terenie płatach kwaśnych buczyn nie obserwowano obecności inwazyjnych 

gatunków obcych w runie, dlatego przyjęto, że wskaźnik ten ma ocenę FV.  
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Martwe drewno (łączne zasoby) na FV - zasoby martwych drzew przekraczają 10% zasobności drzewostanu 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U1 - zasoby martwych drzew pomiędzy 3-10% 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U2 - zasoby martwych drzew mniejsze niż 3%. 

 

Martwe drewno (łączne zasoby) – nie jest wskaźnikiem kardynalnym i nie powoduje obniżenia oceny ogólnej.  

 

9130 

 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) na FV – z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest różnowiekowy, występują wszystkie 

warstwy w drzewostanie, drzewostan dojrzały 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)na U1 – z opisu taksacyjnego wynika brak zróżnicowania wiekowego w drzewostanie, ale drzewostan 

dojrzewający. 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)na U2 - z opisu taksacyjnego wynika brak zróżnicowania wiekowego w drzewostanie, drzewostan 

młodociany. 

 

Wiek drzewostanu – nie jest wskaźnikiem kardynalnym i nie powoduje obniżenia oceny ogólnej. 

 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na FV – z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan typowo wykształcony, z 

dominacją buka.  

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest zaburzony, z 

zaznaczającym się udziałem gatunków obcych siedliskowo  

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na U2 – z opisu taksacyjnego wynika, że skład gatunkowy drzewostanu jest 

zniekształcony, z dominacją gatunków niewłaściwych dla żyznej buczyny.  

 

Gatunki dominujące – jest wskaźnikiem kardynalnym, obniżającym ocene ogólną. 

 

Gatunki inwazyjne w runie – we wszystkich zweryfikowanych w terenie płatach żyznych buczyn nie obserwowano obecności inwazyjnych 

gatunków obcych w runie, dlatego przyjęto, że wskaźnik ten ma ocenę FV.  
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Martwe drewno (łączne zasoby) na FV - zasoby martwych drzew przekraczają 10% zasobności drzewostanu 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U1 - zasoby martwych drzew pomiędzy 3-10% 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U2 - zasoby martwych drzew mniejsze niż 3%. 

 

Martwe drewno (łączne zasoby) – nie jest wskaźnikiem kardynalnym i nie powoduje obniżenia oceny ogólnej. 

 

9170 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie na FV – z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie nie występują gatunki obce geograficznie 

(np. daglezja, dąb czerwony)  

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie na U1 – z opisu taksacyjnego wynika, że gatunki obce geograficznie stanowią do 50% drzewostanu 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że gatunki obce geograficznie stanowią powyżej 50% 

drzewostanu 

 

Udział graba w drzewostanie na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie jest powyżej 10% graba 

Udział graba w drzewostanie na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie jest poniżej 10% graba 

Udział graba w drzewostanie na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie nie występuje grab 

 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie jest > 90% gatunków drzew liściastych 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie jest od 50-90% gatunków drzew 

liściastych 

Udział w drzewostanie gatunków liściastych na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie jest poniżej 50% gatunków drzew 

kiściastych 

 

Martwe drewno (łączne zasoby) na FV - zasoby martwych drzew przekraczają 10% zasobności drzewostanu 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U1 - zasoby martwych drzew pomiędzy 3-10% 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U2 - zasoby martwych drzew mniejsze niż 3%. 

 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) na FV – z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest różnowiekowy, występują wszystkie 

warstwy w drzewostanie, drzewostan dojrzały 
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Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)na U1 – z opisu taksacyjnego wynika brak zróżnicowania wiekowego w drzewostanie, ale drzewostan 

dojrzewający. 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)na U2 - z opisu taksacyjnego wynika brak zróżnicowania wiekowego w drzewostanie, drzewostan 

młodociany. 

 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa na FV - we wszystkich zweryfikowanych w terenie płatach grądów obserwowano runo typowo 

wykształcone dla grądów, dlatego przyjęto, że wskaźnik ten ma ocenę FV.  

 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na FV – z opisu taksacyjnego wynika , że we wszystkich warstwach dominują 

gatunki typowe dla siedliska z zachowaniem stosunków ilościowych  

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na U1– z opisu taksacyjnego wynika , że we wszystkich warstwach dominują 

gatunki typowe dla siedliska ale zaburzone są relacje ilościowe ilościowych 

Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy na U2 – z opisu taksacyjnego wynika , że w przynajmniej jednej z warstw 

dominują gatunki obce dla siedliska  

 

9180 

Gatunki charakterystyczne na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że występuje > 5 gatunków charakterystycznych 

Gatunki charakterystyczne na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że występuje od 2 do 5 gatunków charakterystycznych 

Gatunki charakterystyczne na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że nie występują gatunki charakterystyczne lub są pojedyncze 

 

Gatunki dominujące - nie określane w płatach nie weryfikowanych terenowo, dotyczy przede wszystkim gatunków runa, niemożliwy do oceny 

na podstawie opisu taksacyjnego. Nie brany pod uwagę w ocenie całego parametru. 

 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych - nie określane w płatach nie weryfikowanych terenowo, dotyczy przede wszystkim gatunków 

runa, niemożliwy do oceny na podstawie opisu taksacyjnego. Nie brany pod uwagę w ocenie całego parametru. 

 

Gatunki obce w drzewostanie na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że brak w drzewostanie gatunków obcych 

Gatunki obce w drzewostanie na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie występuje 1 gatunek obcy 

Gatunki obce w drzewostanie na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że w drzewostanie występują nasadzenia lub więcej niż jeden obcy gatunek 
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Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne - nie określane w płatach nie weryfikowanych terenowo, dotyczy przede wszystkim gatunków runa, niemożliwy 

do oceny na podstawie opisu taksacyjnego. Nie brany pod uwagę w ocenie całego parametru. 

 

Naturalne odnowienie drzewostanu na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że obecne jest odnowienie różnowiekowe, minimum trzema gatunkami 

Naturalne odnowienie drzewostanu na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że jest odnowienie nie więcej niż 2 gatunkami 

Naturalne odnowienie drzewostanu na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że brak jest odnowienia lub pojedyncze odnowienia 

 

Obce gatunki inwazyjne - we wszystkich zweryfikowanych w terenie płatach siedliska 9180 nie obserwowano obecności inwazyjnych gatunków 

obcych w runie, dlatego przyjęto, że wskaźnik ten ma ocenę FV.  

 

Pionowa struktura roślinności na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że występują wszystkie warstwy roślinności 

Pionowa struktura roślinności na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że brak jednej z warstw roślinności 

Pionowa struktura roślinności na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że struktura pionowa uproszczona (2 warstwy) 

 

Przekształcenia związane z użytkowaniem na FV - z opisu taksacyjnego wynika brak przekształceń związanych z użytkowaniem płata 

Przekształcenia związane z użytkowaniem na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że zaplanowana trzebież może ograniczyć ilość martwego 

drewna 

Przekształcenia związane z użytkowaniem na U2 – nie zidentyfikowano płatu siedliska z oceną U2, czyli gdzie jest prowadzona gosp. leśna 

negatywnie wpływająca na strukturę i funkcję siedliska 

 

Struktura drzewostanu na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest zróżnicowany pod względem pierśnicy i wysokości (wiek) 

Struktura drzewostanu na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest jednowiekowy z podrostem 

Struktura drzewostanu na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że drzewostan jest niezróżnicowany pod względem pierśnicy i wysokości (wiek) 

 

91E0 

Gatunki charakterystyczne na FV – z opisu taksacyjnego wynika kombinacja florystyczna typowa dla łęgu 

Gatunki charakterystyczne na U1 – z opisu taksacyjnego wynika, że kombinacja florystyczna zubożona, ale oparta na typowych gatunkach 

Gatunki charakterystyczne na U2 – z opisu taksacyjnego wynika, że kombinacja florystyczna zdominowana przez gatunki nie łęgowe 

 

Gatunki dominujące na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska w naturalnych 
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stosunkach ilościowych  

Gatunki dominujące na U1- z opisu taksacyjnego wynika, że we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, ale zaburzone są 

relacje ilościowe  

Gatunki dominujące na U2 - z opisu taksacyjnego wynika, że minimum w jednej warstwie dominuje gatunek obcy siedliskowo 

 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie na FV - z opisu taksacyjnego wynika, że gatunków obcych geograficznie jest mniej niż 1%, nie 

odnawiają się 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie na U1- z opisu taksacyjnego wynika, że gatunków obcych geograficznie jest mniej niż 10%, nie 

odnawiają się 

Gatunki obce geograficznie w drzewostanie na U2- z opisu taksacyjnego wynika, że gatunków obcych geograficznie jest więcej niż 10% lub 

spontanicznie odnawiają się 

 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie) - nie określane w płatach nie weryfikowanych terenowo. Nie brany pod uwagę w 

ocenie całego parametru. 

 

Martwe drewno (łączne zasoby) na FV - zasoby martwych drzew przekraczają 10% zasobności drzewostanu 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U1 - zasoby martwych drzew pomiędzy 3-10% 

Martwe drewno (łączne zasoby) na U2 - zasoby martwych drzew mniejsze niż 3%. 

 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie na FV – obecny najwyżej jeden, sporadycznie 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie na U1 – obecny jeden gatunek obcy, licznie 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie na U2 – gatunek obcy występuje łanowo 

 

Pionowa struktura roślinności na FV – z opisu taksacyjnego wynika, że struktura roślinności jest naturalna i zróżnicowana (wiek) 

Pionowa struktura roślinności na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że struktura roślinności jest antropogenicznie zmieniona, ale zróżnicowana 

(wiek) 

Pionowa struktura roślinności na U1 - z opisu taksacyjnego wynika, że struktura roślinności jest antropogenicznie ujednolicona 

 

Reżim wodny (w tym rytm zalewów, jeśli występują) - nie określany w płatach nie weryfikowanych terenowo. Nie brany pod uwagę w ocenie 

całego parametru. 
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W przypadku łąk 6510, 6520 oraz torfowisk 7140 występujących na terenach Lasów Państwowych korzystano z informacji o stanie zachowania 

siedliska a także informacji o zniekształceniach (zarastanie – dla łąk 6510, 6520, przesuszenie dla torfowisk). 

 

Symbolem (*) oznaczono wskaźniki kardynalne dla każdego typu siedliska przyrodniczego. Obniżona wartość wskaźnika kardynalnego decyduje 

o obniżeniu oceny ogólnej. Pozostałe wskaźniki  nie decydują o ocenie ogólnej. Niemniej jednak gdy wskaźniki kardynalne oceniono na FV, a 

wskaźniki nie kardynalne na U2 to ocena ogólna nie może przyjąć wartości FV i musi być obniżona. 

 

W przypadku motyli pierwszy etap prac bazował na zebraniu informacji dostępnych w literaturze oraz wykorzystaniu danych udostępnionych 

przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na tej podstawie wytypowano gatunki, które objęte zostały poszukiwaniami w 

obrębie obszaru ostoi. Kontrolowano miejsca mogące stanowić potencjalne siedlisko gatunku. Poszukiwano miejsc z rośliną żywicielską - 

krwiściągiem lekarskim Sanguisorba officinalis. Podczas badań terenowych kontrolowano przede wszystkim miejsca podmokłe, zlokalizowane 

w bliskim sąsiedztwie cieków wodnych. Wykorzystano informacje o występowaniu stanowiska modraszków z Malkiewicz A. i inni. Przyroda 

Sudetów 2009 Tom 12. Nowe dane o rozmieszczeniu modraszków z rodzaju Phengaris (=Maculinea) w dolnośląskiej części Sudetów i 

Przedgórza Sudeckiego (stanowisko w Kamionkach, stanowisko w Ludwikowicach Kłodzkich). Oceny wszystkich stwierdzonych stanowisk 

dokonano w oparciu o dane terenowe.  

 

Informacje o występowaniu i stanie zachowania siedliska zanokcicy serpentynowej zaczerpnięto z danych pochodzących z Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Rok 2012), dokonano także weryfikacji terenowej.  

 

Dane wyjściowe oraz wyniki prac w zakresie gatunków nietoperzy, które posłużyły do oceny stanu zachowania siedlisk poszczególnych 

gatunków i do zaplanowania ochrony zamieszczono w Raporcie z prac terenowych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 w województwie dolnośląskim Zakres: nietoperze (ansee consulting, PTPP pro Natura), który stanowi załącznik do dokumentacji 

Planu.  

Dane zawarte w tabeli 2.6 odnoszą się do badań terenowych i stwierdzeń gatunków nietoperzy w poszczególnych skontrolowanych obiektach. 

Jednakże ze względu na kontrolę również obiektów, w których nocek duży i mopek były stwierdzane zaledwie jako pojedyncze osobniki oraz 

niska przydatnośc niektórych obiektów dla zimowania tych gatunków (na podstawie wiedzy eksperckiej oraz informacji nt. stwierdzeń 

zimowania obu gatunków w postaci pojedynczych osobników w ostatniej dekadzie – dane własne PTPP pro Natura) obiektów tych nie 

uwzględniono w dalszych analizach jako istotnych dla zimowania nocka dużego bądź mopka. W związku z powyższym w późniejszych 

analizach obiekty te nie były oceniane jako ważne dla poszczególnych np. w sztolni w Jugowicach 2 (długa sztolnia) stwierdzono w 2013 r. 
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zimującego jednego mopka i było to pierwsze stwierdzenie w ostatnim 10-leciu, adekwatnie ze względu na stabilne warunki termiczne obiekt ten 

wykorzystywany jest przez nocka dużego i analizowany jako ważne stanowisko tego gatunku.   

 

W przypadku nietoperzy wykorzystano dane eksperckie współautorów niniejszego opracowania z okresu od 1998-2013 r. Na tej podstawie 

wytypowano obiekty istotne dla ochrony gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony.  

 

Pierwszym etapem prac nad oceną siedlisk przyrodniczych była analiza przekazanych przez RDOŚ we Wrocławiu danych. Następnie zgodnie z 

zaleceniem Zamawiającego wytypowano poszczególne płaty siedlisk do oceny terenowej, uznane za reprezentatywne przez ekperta. Do oceny 

stanu zachowania wykorzystano przewodniki metodyczne PMŚ. Na podstawie przebadanych w terenie płatów możliwe było wyciągnięcie 

wniosków o poszczególnych wskaźnikach dla płatów nieweryfikowanych terenowo.  

 

Poniżej przedstawiono zestawienie liczby płatów i stanowisk gatunków weryfikowanych w ramach opracowywanego PZO. 

 

 

Kod siedliska  Płaty siedlisk/stanowisk gatunków zweryfikowane w 

ramach PZO z podaniem źródła 

Płaty siedlisk/stanowiska gatunków wykazane jako nowe w trakcie prac 

nad PZO 

6430 
Stanowisko Przygórze {f837} 1 płat (z Operatu 

Parku) 

Stanowisko Wolibórz, nad rzeką Woliborką {00e7} 1 płat 

Stanowisko Sierpnica {a238} 1 płat 

Stanowisko Jugów {8f2f} 1 płat 

Stanowisko Dalków {6d37} 1 płat 

Stanowisko Sokolec {749f } 1 płat 

Suma 
1 5 

6 

6510 

Stanowisko Boreczna-Michałkowa (Świerkosz 2006)  

1 płat - {135e } 

1 płat - {0b95} 

1 duży płat - {a1af} zweryfikowano tylko fragment 

Stanowisko okolice Lutomi Górnej 

1 płat - {0755}  

1 płat - {1d1a }  

1 płat - {2dc2} 

1 płat - {5d21}   

1 płat - {7223}  
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1 płat - {912a }  

1 płat - {c1be}  

1 płat  - {eb7f}  

1 płat  - { fe92}  

Stanowisko okolice Walimia (Świerkosz oraz z 

Operatu PK Gór Sowich) 

1 płat - {23df} 

1 płat - {28d2} 

1 płat - {64af} 

Stanowisko Pniaki  

1 płat - {11af} 

Stanowisko okolice Walimia (Operat PK Gór Sowich 

2010 i Inwentaryzacja przyrodniczej LP 2007) 

1 płat - {fec9}  

Stanowisko Boreczna-Michałkowa  

1 płat - {1ee7} 

1 płat - {5d82}  

1 płat - {9818}  

1 płat - {a252}  

1 płat - {dba7}  

1 płat - {eafe}  

Stanowisko okolice Tonowic (Świerkosz oraz z 

Operatu PK Gór Sowich) 

1 płat - {a1c8}  

1 płat - {cbb6}  

Stanowisko Jutroszów  

1 płat - {300a}  

1 płat - {5be8}   

Stanowisko okolice Tonowic (Świerkosz 2006) – 

oceny wnioskowane na podstawie innych 

weryfikowanych płatów w sąsiedztwie 

1 płat - {ad09}  

Stanowisko między Walimiem a Jugowicami  

1 płat (połączony) - {5af8} 

Suma 
10 19 

29 

6520 

Stanowisko okolice Przygórza (Operat PK Gór 

Sowich 2010 i Inwentaryzacja przyrodniczej LP 

2007)  
- 
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1 płat - {82a1} 

1 płat - {18ea} 

Stanowisko Jedlinka (Operat PK Gór Sowich 2010 i 

Inwentaryzacja przyrodniczej LP 2007) 

1 płat - {3488} 

Stanowisko Nowa Wieś Kłodzka (Inwentaryzacja 

przyrodniczej LP 2007) 

1 płat - {49fd} 

Suma 
4 0 

4 

7140 

Stanowisko Wielka Sowa (Klub Przyrodników) 

1 płat - {2af9} 

1 płat – {3362} 

1 płat – {5d3c} 

1 płat – {9927}  

Stanowisko Wielka Sowa  

1 płat – {c50e} 

1 płat – {dfd7} 

Stanowisko Dalków (Inwentaryzacja LP 2007) 

1 płat – {3f17} 

Suma 
5 2 

7 

8220 

Stanowisko Zbiornik Bystrzycki  (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat – {d72d} 

Stanowisko okolice Bielawy  

1 płat – {deec} 

Stanowisko Nowa Wieś Kłodzka (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat – {3383} 

Stanowisko Kamionki-Pieszyce 

1 płat – {db8c} 

1 płat – {046d} 

1 płat – {ee2f} 

1 płat – {405f} 
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Stanowisko Kamionki-Pieszyce (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat – {0872} 

1 płat – {08ea} 

Stanowisko Sokolec - Zdrojowisko  

1 płat – {051c} 

Stanowisko Zagórze Śląskie (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat – {1580} 

Stanowisko Zbiornik Bystrzycki  

1 płat – {3e2b} 

1 płat – {65ce} 

1 płat – {383a} 

Stanowisko Tonowice (Inwentaryzacja LP 2007) 

1 płat – {7f03} Stanowisko Zagórze Śląskie  

1 płat – {4bc0} Stanowisko Przygórze (Dane z monitoringu GIOŚ) 

1 płat –{bc1a} 

Suma 
7 10 

17 

9110 

Stanowisko okolice Przygórza (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat –{0364} 

1 płat –{de6e} (podawany także z Operatu PK Gór 

Sowich) 

1 płat –{e846} (podawany także z Operatu PK Gór 

Sowich) 

1 płat –{fc8f} (podawany także z Operatu PK Gór 

Sowich) 

Stanowisko Kamionki 

1 płat –{04cf} 

Stanowisko Bielawa (Inwentaryzacja LP 2007) 

1 płat –{0fd9} 

Stanowisko Kamionki (Inwentaryzacja LP 2007) 

1 płat –{3ea3} 

Stanowisko Dalków (Inwentaryzacja LP 2007) 

1 płat –{c5c0} 
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Stanowisko Rezerwat Bukowa Kalenica 

(Inwentaryzacja LP 2007) 

1 płat –{c134} 

Stanowisko Głuszyca (Inwentaryzacja LP 2007, 

Operat PK Gór Sowich) 

1 płat –{e448} 

Suma 
9 1 

10 

9130 

Stanowisko Kamionki (Inwentaryzacja LP 2007) 

1 płat –{81c9} (przed weryfikacją 9110) 

1 płat – {0d00} 

- 

Stanowisko Wolibórz (Inwentaryzacja LP 2007, 

Operat PK Gór Sowich) 

1 płat –{05b6}  

Stanowisko Rezerwat Góra Choina (Inwentaryzacja 

LP 2007, Operat PK Gór Sowich) 

1 płat – {6caf} 

Stanowisko Bielawa i okolice Bielawy 

(Inwentaryzacja LP 2007, Operat PK Gór Sowich) 

1 płat – {f2c8} 

1 płat – {f9db} 

Suma 
6 0 

6 

9170 

Stanowisko Rezerwat Góra Choina (Inwentaryzacja 

LP 2007) 

1 płat –{7aea} 

1 płat –{f8b6} (na granicy z Rezerwatem, podawany 

tez przez Świerkosza K. (2006)) 

Stanowisko Zagórze Śląskie (częściowo w Rezerwacie Góra Choina) 

1 płat – {644a} 

Stanowisko Lubachów (Inwentaryzacja LP 2007, 
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Operat PK Gór Sowich) 

1 płat –{efca} (część płata była wykazana jako 

siedlisko 9190) 

Stanowisko Zbiornik Bystrzycki (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat –{f3b6} 

Suma 
4 1 

5 

9180 

Stanowisko Zbiornik Bystrzycki (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat –{4c4d} 

1 płat –{ea4e} 

Stanowisko Kamionki  

1 płat – {c626} 

Stanowisko Rezerwat Góra Choina (Inwentaryzacja 

LP 2007) 

1 płat –{4edf} 

Stanowisko Sokolec - Zdrojowisko 

1 płat – {f5f2} 

Stanowisko Nowa Wieś Kłodzka (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat –{8781} 

Stanowisko Walim-Jugowice (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat –{aa62} 

Suma 
5 2 

7 

9190 

Stanowisko Rezerwat Góra Choina (Inwentaryzacja 

LP 2007) 

1 płat –{9003} 
- 

Stanowisko Lutomia Górna (Inwentaryzacja LP 

2007) 

1 płat –{6295} 
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1 płat –{41e8} 

1 płat –{aa1b}  

Stanowisko Kamionki (Inwentaryzacja LP 2007, 

Operat PK Gór Sowich) 

1 płat –{9150} 

Suma 
5 0 

5 

91E0 

Stanowisko Zbiornik Bystrzycki (Świerkosz K. 

2006) 

1 płat –{b2f9} 

1 płat –{a60c} 

Stanowisko Sowina przy cieku Sowi Potok 

1 płat – {3730} 

Stanowisko Kamionki, dopływy Pieszyckiego Potoku 

(Inwentaryzacja LP 2007, Operat PK Gór Sowich) 

1 płat –{3e14} 

1 płat –{937a} 

1 płat –{d20f} 
Stanowisko Przygórze, wzdłuż Piekielnicy 

1 płat – {bd4c} 

Stanowisko Wolibórz (Inwentaryzacja LP 2007, 

Operat PK Gór Sowich) 

1 płat –{c37c} 

Suma 
6 2 

8 

9410 

Stanowisko Wielka Sowa (monitoring GIOŚ) 

1 płat –{3dc5} 

1 płat –{602b} 

- 

Suma 
2 0 

2 
4066  

Zanokcica 

serpentynowa 

Stanowisko Przygórze (monitoring GIOŚ) 

1 stanowisko –{53b7}  - 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1283 

 

Suma 
1 0 

1 

Mopek 1308 

Stanowisko Kompleks Osówka (Chiropterofauna Gór 

Sowich 2003, Operat PK Gór Sowich 2010) 

1 stanowisko – {6395} 

- 

Stanowisko Kompleks Rzeczka (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {2095} 

Stanowisko Sztolnia nad Chałupą III 

(Chiropterofauna Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {abe2} 

Stanowisko Sztolnia nad Chałupą I w Kamionkach - 

Smocza Jama (Chiropterofauna Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {99f7} 

Stanowisko (Sztolnia za Domem Ani G. Wapienna) 

(Strzelnica "Safader" G. Wapienna) (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {bf13} 

Stanowisko Sztolnia w Podlesiu (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {70a7} 

Stanowisko – kompleks Włodarz (Chiroptreofauna 

Gór Sowich 2003, Operat PK Gór Sowich 2010) -

weryfikowane w ramach PZO, nie ocenianie w 

dokumentacji ze względu na jego niewielkie 

znaczenie dla gatunku 

Stanowisko – Kompleks Soboń (Operat PK Gór 

Sowich 2010) - weryfikowane w ramach PZO, nie 

ocenianie w dokumentacji ze względu na jego 
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niewielkie znaczenie dla gatunku 

Suma 
8 0 

8 

Nocek 

Bechsteina 

1323 

Stanowisko Sztolnia w Podlesiu (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {9D40} 
- 

Stanowisko Sztolnia w Gontowej - Kompleks 

Sokolec (Chiropterofauna Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {F592} 

Suma 
2 0 

2 

Nocek duży 

1324 

Stanowisko Kompleks w Jugowicach (sztolnia nr 2) 

(Chiropterofauna Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {06f1} 

- 

Stanowisko Sztolnia Grafitowa w Jugowicach (dane 

własne PTPP pro Natura) 

1 stanowisko – {4a1f} 

Stanowisko (Sztolnia w Gontowej - Kompleks 

Sokolec) (Chiropterofauna Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {f966 } 

Stanowisko Kompleks Osówka (Chiropterofauna Gór 

Sowich 2003, Operat PK Gór Sowich 2010) 

1 stanowisko – {983a} 

Stanowisko Kompleks Rzeczka (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {5339} 

Stanowisko Kompleks Soboń I (Chiroptreofauna Gór 

Sowich 2003, Operat PK Gór Sowich 2010) 

1 stanowisko – {b88b} 
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Stanowisko Kompleks Włodarz (Chiroptreofauna 

Gór Sowich 2003, Operat PK Gór Sowich 2010) 

1 stanowisko – {8C9C} 

Stanowisko Sztolnia Augusta w Kamionkach 

(Chiropterofauna Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {9b31} 

Stanowisko Sztolnia nad Chałupą III w Kamionkach 

(Chiropterofauna Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {082f} 

Stanowisko (Sztolnia za Domem Ani G. Wapienna) 

(Strzelnica "Safader" G. Wapienna) (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {d3e6} 

Stanowisko Sztolnia w Podlesiu (Chiropterofauna 

Gór Sowich 2003) 

1 stanowisko – {8602} 

Stanowisko Rościszów (Operat PK Gór Sowich 

2010) 

1 stanowisko – Kolonia rozrodcza w Rościszowie. 

Obecnie zlokalizowane poza granicą obszaru Natura 

2000 – stanowisko zaproponowane do włączenia 

Suma 
13  

13 
6177 

Modraszek 

telejus 
- 

Stanowisko Dzikowiec  

1 stanowisko – {235c} 

Stanowisko Jugów - Przygórze 

1 stanowisko – {40fe} 

Stanowisko Nowa Wieś Kłodzka 

1 stanowisko – {5e0b} 
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Suma 
0 3 

3 
6179 

Modraszek 

nausitous  

Stanowisko Ludwikowice Kłodzkie (Malkiewicz i in. 

2009, Przyroda Sudetów) 

1 stanowisko – {5765} 

Stanowisko Dzikowiec  

1 stanowisko – {75ce} 

Stanowisko Jugów - Przygórze 

1 stanowisko – {9e94} 

Stanowisko Nowa Wieś Kłodzka 

1 stanowisko – {90cb} 

Stanowisko Michałkowa-Glinno 

1 stanowisko – {bd6a} 

Suma 
1 4 

5 
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4 Analiza zagrożeń 
W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 

opracowanie schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu listy 

zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 

 
Lp. 

Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 
Zagrożenia istniejące Zagrożenia potencjalne Opis zagrożenia 

1.  Nizinne i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

3260 

Rzeki w 

granicach 

Ostoi 

U - Nieznane zagrożenie U - Nieznane zagrożenie Brak wiedzy na temat siedliska w Ostoi  

2.  Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 6430 

e753 U - Nieznane zagrożenie 

 

 Nieznane zagrożenie 

 

Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania 

dla części płatów siedliska. 
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3.  Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 6430 

00e7 

a238 

8f2f 

6d37 

f837 

749f 

X – Brak zagrożeń  X – Brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń  dla części 

płatów siedliska. 

4.  Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 6510 

0755 

0b95 

0f4f 

11af 

135e 

1d1a 

1ee7 

28d2 

2973 

2dc2 

300a 

3be1 

41cc 

45c1 

5af8 

5be8 

5d21 

5d82 

61d6 

64af 

68fd 

7223 

84a8 

912a 

91c4 

96e3 

9818 

9cf6 

a1c8 

a252 

  

  

  

  

  

A03 koszenie / ścinanie trawy; 

 

Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia może 

prowadzić do zubożenia łąk pod względem 

gatunkowym lub zarastania i tym samym 

pogorszenia struktury i funkcji siedliska oraz 

ograniczenia powierzchni płatów siedliska. 
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a3b7 

a647 

ad09 

c1be 

c617 

cb5b 

d0dd 

dba7 

cbb6 

eafe 

eb7f 

 

5.  Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 6510 

1c29 

1d62 

3374 

4b7e 

8832 

c22d 

f4bb 

a1af 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

  Rezultatem zarzucenia użytkowania kośnego jest 

uruchomienie procesów sukcesyjnych 

powodujących przekształcanie łąk w ziołorośla i 

krzewiaste zarośla. Zjawisko to powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej oraz 

zubożenie krajobrazu (w warstwie LP 2007 zawarto 

informację, że łąka zarasta lub obserwowano 

zarastanie łąki w terenie). 

6.  Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 6510 

23df A03.01 intensywne koszenie lub 

intensyfikacja 

  Zbyt intensywne koszenie eliminuje ze składu 

florystycznego część gatunków roślin powodując 

zmniejszenie ich różnorodności biologicznej. 

7.  Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 6510 

2601 

3c64 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

   Płat siedliska charakteryzuje się uproszczonym 

składem gatunkowym. 
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8.  Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 6510 

fe92 A04.01 wypas intensywny   Zbyt intensywny wypas prowadzi do eutrofizacji 

siedliska. Odchody zostawione przez zwierzęta, 

silne ubijanie gleby (brak tlenu w warstwie 

korzeniowej) oraz silne zgryzanie runi powodują 

spadek bogactwa gatunkowego oraz ekspansję 

gatunków przystosowanych do zaistniałych 

warunków. 

9.  Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 6520 

16e9 

3488 

49fd 

5c96 

a289 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

  Rezultatem zarzucenia użytkowania kośnego jest 

uruchomienie procesów sukcesyjnych 

powodujących przekształcanie łąk w ziołorośla i 

krzewiaste zarośla. Zjawisko to prowadzi do 

uproszczenia składu gatunkowego łąk, zmniejszenia 

różnorodności biologicznej oraz zubożenia 

krajobrazu. (w warstwie LP 2007 zawarto 

informację, że łąka zarasta, w terenie 

zaobserwowano zarastanie łąki przez głogi i 

maliny, w warstwie LP 2007 zawarto informację, że 

łąka zarasta, w terenie stwierdzono zubożony skład 

gatunkowy) 

10.  Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 6520 

18ea 

82a1 

5d1c 

a866 

ad94 

  A03 koszenie / ścinanie trawy; Intensyfikacja lub zaniechanie koszenia może 

prowadzić do zubożenia łąk pod względem 

gatunkowym lub zarastania i tym samym 

pogorszenia struktury i funkcji siedliska oraz 

ograniczenia powierzchni płatów siedliska. 

11.  Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 6520 

7d82 

8f26 

U - Nieznane zagrożenie   Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania 

12.  Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

21e3 J02 spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych; 

  Zwiększony spływ wód powierzchniowych 

prowadzi do szybszej erozji złóż torfu lub 

uwodnionych gruntów mineralnych oraz osuszania 

siedliska. Skutkuje to ustępowaniem typowych 

gatunków torfowisk i dochodzi do zaburzeń 

struktury i funkcji siedliska. 
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Caricetea) 7140 

13.  Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 7140 

2af9 

3362 

5d3c 

9927 

e5d6 

1.J02 spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych;  

2. K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja; 

  1. Zwiększony spływ wód powierzchniowych 

prowadzi do szybszej erozji złóż torfu lub 

uwodnionych gruntów mineralnych oraz osuszania 

siedliska. Skutkuje to ustępowaniem typowych 

gatunków torfowisk i dochodzi do zaburzeń 

struktury i funkcji siedliska.;  

2. Obserwowane procesy sukcesyjne związane z 

zarastaniem przez świerk, przyczyniają się do 

zanikania gatunków charakterystycznych dla 

torfowisk i pogarszania struktury i funkcji siedliska. 

Sukcesja powoduje fragmentację płatów torfowisk i 

zmniejszenie ich powierzchni. 

14.  Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 7140 

3f17 1. K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja; 

 2. J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

1. Obserwowane procesy sukcesyjne związane z 

zarastaniem przez świerk, przyczyniają się do 

zanikania gatunków charakterystycznych dla 

torfowisk i pogarszania struktury i funkcji siedliska. 

Sukcesja powoduje fragmentację płatów torfowisk i 

zmniejszenie ich powierzchni.  

2. Zwiększony spływ wód powierzchniowych może 

prowadzić do erozji złóż torfu lub uwodnionych 

gruntów mineralnych oraz osuszania siedliska. 
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15.  Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 7140 

c50e 1. K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja; 

 2. J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

1. Obserwowane procesy sukcesyjne związane z 

zarastaniem siewkami buka i trawami, przyczyniają 

się do zanikania gatunków charakterystycznych dla 

torfowisk i pogarszania struktury i funkcji siedliska. 

Sukcesja powoduje fragmentację płatów torfowisk i 

zmniejszenie ich powierzchni.  

2. Zwiększony spływ wód powierzchniowych może 

prowadzić do erozji złóż torfu lub uwodnionych 

gruntów mineralnych oraz osuszania siedliska. 

16.  Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 7140 

dfd7 1. K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja; 

 2. J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

1. Obserwowane procesy sukcesyjne związane z 

zarastaniem siewkami świerka i trawami, 

przyczyniają się do zanikania gatunków 

charakterystycznych dla torfowisk i pogarszania 

struktury i funkcji siedliska. Sukcesja powoduje 

fragmentację płatów torfowisk i zmniejszenie ich 

powierzchni.  

2. Zwiększony spływ wód powierzchniowych może 

prowadzić do erozji złóż torfu lub uwodnionych 

gruntów mineralnych oraz osuszania siedliska. 

17.  Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 7140 

 U – Nieznane zagrożenia U – Nieznane zagrożenia Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania  

dla części płatów siedliska 

18.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

db8c K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

  Gromadzenie się materii organicznej powoduje 

uruchomienie procesów sukcesyjnych i zarastanie 

trawami. Prowadzi to do zmniejszania powierzchni 

płatów, degeneracji siedliska i przekształcania w 

kierunku innych siedlisk - muraw naskalnych. 

Zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania,  nie jest zasadne podejmowanie 

działań ochronnych w tym zakresie, ponieważ 

sposób w jaki możliwe jest ich wykonanie mogłoby 
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spowodować większe szkody w siedlisku. 

19.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

051c K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

  Gromadzenie się materii organicznej powoduje 

uruchomienie procesów sukcesyjnych i zarastanie 

siewkami drzew. Prowadzi to do zmniejszania 

powierzchni płatów, degeneracji siedliska i 

przekształcania w kierunku innych siedlisk 

zbiorowisk leśnych.  Zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania,  nie jest zasadne 

podejmowanie działań ochronnych w tym zakresie, 

ponieważ sposób w jaki możliwe jest ich 

wykonanie mogłoby spowodować większe szkody 

w siedlisku. 

20.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

589b I01 obce gatunki inwazyjne 

  

W płacie obecny jest obcy gatunek inwazyjny 

(niecierpek drobnokwiatowy) zaburzający strukturę 

siedliska. Zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania z uwagi na biologię i 

powszechność występowania gatunku.  

21.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

5e74 K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

 

Gromadzenie się materii organicznej obserwowane 

w części płatów siedliska powoduje uruchomienie 

procesów sukcesyjnych i zarastanie krzewów (w 

tym jeżyn). Prowadzi to do zmniejszania 

powierzchni płatów, degeneracji siedliska i 

przekształcania w kierunku innych siedlisk. 

Dodatkowo ekspansywne gatunki krzewów 

stanowią zagrożenie dla źle znoszących 

konkurencję gatunków paproci naskalnych. 

Zagrożenie praktycznie niemożliwe do 

wyeliminowania,  nie jest zasadne podejmowanie 

działań ochronnych w tym zakresie, ponieważ 

sposób w jaki możliwe jest ich wykonanie mogłoby 

spowodować większe szkody w siedlisku. 
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22.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

023f 

1663 

1d20 

360d 

37da 

4055 

5437 

6f9d 

748c 

9252 

b8a2 

e2d8 

e577 

fb9f 

50e6 

c837 

U - Nieznane zagrożenie   Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania 

23.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

a969 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

2. G01.04.01 turystyka górska i 

wspinaczka  

  1.,2.  W niektórych płatach następuje zmniejszanie 

się powierzchni siedliska i zanikanie gatunków 

charakterystycznych, powodowane fizycznym 

niszczeniem roślinności naskalnej, związanym z 

ruchem wspinaczkowym. Zagrożenie praktycznie 

nie jest możliwe do wyeliminowania. 

24.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

383a J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  W płacie siedliska podtypu 8220-2 obserwuje się 

pogarszanie struktury przestrzennej, na co wskazuje 

niskie pokrycie gatunkami charakterystycznymi 

(zanokcicą północną).  Zagrożenie praktycznie 

niemożliwe do wyeliminowania, nie jest zasadne 

podejmowanie działań ochronnych w tym zakresie, 

ponieważ sposób w jaki możliwe jest ich 

wykonanie mogłoby spowodować większe szkody 

w siedlisku. 
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25.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

d732 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  W płacie siedliska (podtyp 8220-3) nastąpiła 

zmiana ocienienia wychodni skalnej, przyczyniając 

się do zmiany warunków mikroklimatycznych - 

świetlnych i wilgotnościowych, co prowadzi np. do 

wysychania siedliska. Większy dostęp światła 

niekorzystnie wpływa na gatunki charakterystyczne 

dla tego podtypu, związane z silnym zacienieniem i 

lokalnie dużą wilgotnością powietrza. Zagrożenie 

praktycznie niemożliwe do wyeliminowania, nie 

jest zasadne podejmowanie działań ochronnych w 

tym zakresie, ponieważ sposób w jaki możliwe jest 

ich wykonanie mogłoby spowodować większe 

szkody w siedlisku. 

26.  Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

8220 

  X – brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

potencjalnych dla siedliska 

27.  Kwaśne buczyny 9110 016d   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. lipa, 

dąb) mogą mogą w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

28.  Kwaśne buczyny 9110 0364 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 
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kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku 

29.  Kwaśne buczyny 9110 04cf   1. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1.Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

Niewłaściwie dobrany rodzaj zaplanowanej rębni 

(np. II b), w płacie gdzie występują gatunki obce 

siedliskowo (ekologicznie-świerk), może  popierać 

ich odnawianie, co w rezultacie nie będzie sprzyjać 

zachowaniu siedliska przyrodniczego.;  

2. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

30.  Kwaśne buczyny 9110 053e 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

2. Wykonanie niewłaściwie dobranej rębni (np. IIb) 

w płacie, gdzie  znaczny udział mają gatunki obce 
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siedliskowo (ekologicznie – świerk, modrzew), 

popiera ich odnawianie, co w rezultacie nie sprzyja 

zachowaniu siedliska przyrodniczego. 

31.  Kwaśne buczyny 9110 05cf J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacjagatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

32.  Kwaśne buczyny 9110 0602 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

33.  Kwaśne buczyny 9110 0aa2 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

34.  Kwaśne buczyny 9110 0b33 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 
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martwym drewnem Znaczny udział gatunków 

obcych ekologicznie (np. modrzew, brzoza) zaburza 

naturalny skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; 

35.  Kwaśne buczyny 9110 0d49   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

36.  Kwaśne buczyny 9110 0d81 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

37.  Kwaśne buczyny 9110 0dbc 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem   

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

sosna)  może w przyszłości doprowadzić do 
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zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

38.  Kwaśne buczyny 9110 0f71  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 

39.  Kwaśne buczyny 9110 0f93 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem Dominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; 

40.  Kwaśne buczyny 9110 0fd9  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem Znaczny udział gatunków 

obcych ekologicznie (np. modrzew, sosna, świerk) 

zaburza naturalny skład gatunkowy kwaśnych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku;  
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41.  Kwaśne buczyny 9110 11ef J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

42.  Kwaśne buczyny 9110 1267 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

43.  Kwaśne buczyny 9110 15bc 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 

1. Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku,  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

2. Wykonanie niewłaściwie dobranej rębni (np. IIb) 

w płacie, gdzie dominują gatunki obce siedliskowo 

(ekologicznie - świerk), popiera ich odnawianie, co 

w rezultacie nie sprzyja zachowaniu siedliska 

przyrodniczego 

44.  Kwaśne buczyny 9110 15d1 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świek, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 
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stanowisku; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem  

45.  Kwaśne buczyny 9110 1708 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

46.  Kwaśne buczyny 9110 17da 1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych związanych z usuwaniem 

przestojów ogranicza możliwość zwiększenia 

zasobów martwego drewna, co wpływa na 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem.; 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;  

47.  Kwaśne buczyny 9110 1a5e 1.J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

1.Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

48.  Kwaśne buczyny 9110 1c01 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 
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związanych z martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

49.  Kwaśne buczyny 9110 1d61 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

50.  Kwaśne buczyny 9110 1e10 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

51.  Kwaśne buczyny 9110 216a 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1.Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 
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52.  Kwaśne buczyny 9110 2173 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem.;  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew, sosna) i geograficznie (np. 

daglezja) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

53.  Kwaśne buczyny 9110 21c0  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem; 

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku 

54.  Kwaśne buczyny 9110 22e7  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

 

55.  Kwaśne buczyny 9110 2673 1.J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

 1.Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

brzoza, modrzew, sosna) może w przyszłości 
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doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska; 

56.  Kwaśne buczyny 9110 28e1  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

57.  Kwaśne buczyny 9110 29f7   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

58.  Kwaśne buczyny 9110 2a0a J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

 Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 
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59.  Kwaśne buczyny 9110 2b3a   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

60.  Kwaśne buczyny 9110 2bf3   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

61.  Kwaśne buczyny 9110 2d73   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 
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zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

62.  Kwaśne buczyny 9110 2f19 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

63.  Kwaśne buczyny 9110 305f 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2. Pozostawianie 

jako przestojów gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzewia) lub geograficznie (np. daglezji)  

stwarza zagrożenie związane z możliwością ich 

odnawiania, co nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tych stanowiskach;  

64.  Kwaśne buczyny 9110 30c9   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 
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świerk, modrzew, sosna) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

65.  Kwaśne buczyny 9110 33ea   1. B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. W płacie może pojawić się zagrożenie związane 

ze zrywką drewna, która może prowadzić do 

uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew.; 2. Wykonanie zaplanowanych 

wskazań gospodarczych (trzebieży) może 

ograniczyć możliwość zwiększenia zasobów 

martwego drewna, co doprowadzi do zmniejszenia 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicania 

jego struktury przestrzennej i zaniku siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; Obecnie stwierdzono właściwy 

stan płatu siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie 

zostało uznane za potencjalne 

66.  Kwaśne buczyny 9110 34fb   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 
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67.  Kwaśne buczyny 9110 3606   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

68.  Kwaśne buczyny 9110 38ac J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;. 

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

69.  Kwaśne buczyny 9110 38f9 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

2 . J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;   

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 
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70.  Kwaśne buczyny 9110 3925   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

71.  Kwaśne buczyny 9110 394f J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

72.  Kwaśne buczyny 9110 3ea3    J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 
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73.  Kwaśne buczyny 9110 3eb9 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

dąb) zaburza naturalny skład gatunkowy kwaśnych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku lub wskazuje na inny 

typ siedliska; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

74.  Kwaśne buczyny 9110 4164   B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew 

75.  Kwaśne buczyny 9110 42a3   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;2. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

76.  Kwaśne buczyny 9110 433d 1.J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 
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77.  Kwaśne buczyny 9110 4462  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

 Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

78.  Kwaśne buczyny 9110 4796  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

79.  Kwaśne buczyny 9110 4879   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

80.  Kwaśne buczyny 9110 496b J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

 Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 
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martwym drewnem 

81.  Kwaśne buczyny 9110 49a9   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne  

2 Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

82.  Kwaśne buczyny 9110 4b70   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;2. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

83.  Kwaśne buczyny 9110 4cfa  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. dąb, 

modrzew, sosna) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

lub wskazuje na inny typ siedliska; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 
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zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

84.  Kwaśne buczyny 9110 4d47 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

85.  Kwaśne buczyny 9110 4ecb  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

86.  Kwaśne buczyny 9110 56bc J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

87.  Kwaśne buczyny 9110 5cf6 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem.Dominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) zaburza naturalny 

skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 
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88.  Kwaśne buczyny 9110 5dea J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

dąb, modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku lub 

wskazuje na inny typ siedliska;Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

89.  Kwaśne buczyny 9110 5ef1   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Niewłaściwie dobrany rodzaj zaplanowanych rębni 

(np. II b) wykonanych w płacie, gdzie obecne są 

gatunki obce siedliskowo (ekologicznie – świerk, 

modrzew), może  popierać ich odnawianie, co w 

rezultacie nie będzie sprzyjać zachowaniu siedliska 

przyrodniczego.;  

2. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

90.  Kwaśne buczyny 9110 6138   B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 
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wzrostu drzew 

91.  Kwaśne buczyny 9110 6298   B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

92.  Kwaśne buczyny 9110 629a J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem.2. Znaczny udział gatunków 

obcych ekologicznie (np. świerk, modrzew) zaburza 

naturalny skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; 

93.  Kwaśne buczyny 9110 633f  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

94.  Kwaśne buczyny 9110 6536 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 
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siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

95.  Kwaśne buczyny 9110 6675  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

96.  Kwaśne buczyny 9110 70bd 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem.  

2Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew,) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

97.  Kwaśne buczyny 9110 72c3   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 
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potencjalne 

98.  Kwaśne buczyny 9110 7478   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

99.  Kwaśne buczyny 9110 78d8   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew;  

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne  
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100.  Kwaśne buczyny 9110 7b4b J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

dąb, sosna) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku lub 

wskazuje na inny typ siedliska;Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

101.  Kwaśne buczyny 9110 230b J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku 

102.  Kwaśne buczyny 9110 8548 1.J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew, 

sosna) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 
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103.  Kwaśne buczyny 9110 86a1   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 2 Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew, świerk) może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 

składu gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

104.  Kwaśne buczyny 9110 87e3   1.J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

105.  Kwaśne buczyny 9110 88c2   07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew 
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106.  Kwaśne buczyny 9110 8cff   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

107.  Kwaśne buczyny 9110 8e36   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym 

drewnemograniczyc ilosc martwego drewna w 

przyszlosci; Obecnie stwierdzono właściwy stan 

płatu siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie 

zostało uznane za potencjalne 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego kwaśnych buczyn 

i pogorszyć strukturę siedliska 

108.  Kwaśne buczyny 9110 92d2   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. Niewłaściwie dobrany rodzaj 

zaplanowanych rębni (np. II a) w płatacie, gdzie 
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obecne są gatunki obce siedliskowo (ekologicznie - 

modrzew), może  popierać ich odnawianie, co w 

rezultacie nie będzie sprzyjać zachowaniu siedliska 

przyrodniczego; 

 

109.  Kwaśne buczyny 9110 94be J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku gatunkowy 

jest zdominowany przez sw; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

110.  Kwaśne buczyny 9110 955b   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. sosna) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 
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111.  Kwaśne buczyny 9110 9622 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

112.  Kwaśne buczyny 9110 969c   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. sosna) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

113.  Kwaśne buczyny 9110 96d1 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, jawor, lipa) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

lub wskazuje na inny typ siedliska; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 
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114.  Kwaśne buczyny 9110 97aa   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

115.  Kwaśne buczyny 9110 97fc 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

116.  Kwaśne buczyny 9110 987a 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem; 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;  

117.  Kwaśne buczyny 9110 9ac1 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. dąb) 

zaburza naturalny skład gatunkowy kwaśnych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tych stanowiskach lub wskazuje na 
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inny typ siedliska; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

118.  Kwaśne buczyny 9110 9f95 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;  

119.  Kwaśne buczyny 9110 a13c 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

120.  Kwaśne buczyny 9110 a157 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. B02.04 usuwanie martwych 

i umierających drzew; 

1. Znaczny uział gatunków obcych ekologicznie 

(np. świerk, brzoza, sosna, modrzew) zaburza 

naturalny skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; 2. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co może wpłynąć na zmniejszenie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 
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(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

121.  Kwaśne buczyny 9110 c9a6 

a1e6 

a2ed 

9d81 

a436 

90ce 

87ad 

8514 

7791 

6f21 

6a0b 

49e0 

45a3 

3375 

111b 

076c 

fc8f 

fc01 

f3cc 

f001 

ae0d 

de0a 

bcc5 

7fd2 

3deb 

 

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 
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122.  Kwaśne buczyny 9110 a3dc J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska);  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np., 

świerk modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku;Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

123.  Kwaśne buczyny 9110 a421   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co może wpłynąć na zmniejszenie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

124.  Kwaśne buczyny 9110 a59f  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Znaczny gatunków obcych ekologicznie (np. dąb, 

lipa) zaburza naturalny skład gatunkowy kwaśnych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku lubwskazuje na inny 

typ siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 
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125.  Kwaśne buczyny 9110 a5be J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 

126.  Kwaśne buczyny 9110 a612 .J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku, Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

127.  Kwaśne buczyny 9110 a64f J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;   

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

128.  Kwaśne buczyny 9110 a6d3    B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 
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Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

129.  Kwaśne buczyny 9110 a711 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku. 

130.  Kwaśne buczyny 9110 a9a1    B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

W płacie może pojawić się zagrożenie związane ze 

zrywką drewna, która może prowadzić do 

uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew. 

131.  Kwaśne buczyny 9110 ab0c  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska); 

  

 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

Dominacja świerka zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku. 
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132.  Kwaśne buczyny 9110 ac53 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

 Dominacja świerka i obecność modrzewia zaburza 

naturalny skład gatunkowy kwaśnych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku. 

133.  Kwaśne buczyny 9110 acab 1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

2. B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

 

 2. W płacie może pojawić się zagrożenie związane 

ze zrywką drewna, która może prowadzić do 

uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew. 

134.  Kwaśne buczyny 9110 ad93 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnemw skladzie;  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) mogą w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska. 

135.  Kwaśne buczyny 9110 adae 

bd91 

c057 

cd1a 

d00e 

  B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 
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d0a8 

d93b 

d4ae 

deb2 

e448 

e62a 

e7b7 

e929 

eede 

ef4a 

f617 

fdfe 

9a5c 

9443 

9368 

8fe4 

88c4 

7c41 

7a2d 

7798 

729e 

6e2e 

676e 

6320 

591b 

4f4e 

4c08 

3aeb 

37a2 

2ffb 

2fbf 

160a 

0206 

a55a 

7207 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem.; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 
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136.  Kwaśne buczyny 9110 add5   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska. 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne 

137.  Kwaśne buczyny 9110 af03   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 Niewłaściwie dobrany rodzaj zaplanowanejrębni 

(II b) wykonanej w płatach, gdzie obecne są gatunki 

obce siedliskowo (ekologicznie - modrzew), może  

popierać ich odnawianie, co w rezultacie nie będzie 

sprzyjać zachowaniu siedliska przyrodniczego. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

138.  Kwaśne buczyny 9110 af86   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska.;  

2. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 
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Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

139.  Kwaśne buczyny 9110 b103   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

140.  Kwaśne buczyny 9110 b47e J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 
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141.  Kwaśne buczyny 9110 b59d   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne.; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska; 

142.  Kwaśne buczyny 9110 b6a2 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

143.  Kwaśne buczyny 9110 b710   B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew. 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1334 

 

144.  Kwaśne buczyny 9110 b83d   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne.; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska; 

145.  Kwaśne buczyny 9110 b87f J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

146.  Kwaśne buczyny 9110  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

 

147.  Kwaśne buczyny 9110 be17 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 
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różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

148.  Kwaśne buczyny 9110 be74   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 

 2. B02.04 usuwanie martwych 

i umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

149.  Kwaśne buczyny 9110 be96   1. H05.01 odpadki i odpady 

stałe;  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

3. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zaśmiecanie lasu może zaburzać funkcję 

siedliska. 2. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

3. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 
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150.  Kwaśne buczyny 9110 c134  1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku 

2. Wykonanie niewłaściwie dobranej rębni (np. 

IIb), popiera odnawianie gatunków obcych 

ekologicznie, dominujących w siedlsiku, co w 

rezultacie nie sprzyja zachowaniu siedliska 

przyrodniczego 

 Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

(udział gatunków obcych nie jest znaczny, zatem 

zagrożenie uzanano za potecjalne);  

 

151.  Kwaśne buczyny 9110 c196   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;  

2. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem.; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 
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152.  Kwaśne buczyny 9110 c1bc   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska,  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;  

2. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne.;; 

153.  Kwaśne buczyny 9110 c1f0 1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska, 

1. Usunięcie przestojów ogranicza możliwość 

zwiększenia zasobów martwego drewna, co wpływa 

na zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego kwaśnych buczyn 

i pogorszyć strukturę siedliska. 

154.  Kwaśne buczyny 9110 c234  1.  J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1338 

 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

155.  Kwaśne buczyny 9110 c60f 

c610 

1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska. 

156.  Kwaśne buczyny 9110 c993    J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

sosna) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

157.  Kwaśne buczyny 9110 c9c2   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew;  

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. sosna) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 
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158.  Kwaśne buczyny 9110 ca76 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

 

159.  Kwaśne buczyny 9110 d053  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

160.  Kwaśne buczyny 9110 d1d1 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 
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161.  Kwaśne buczyny 9110 d2a4 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

162.  Kwaśne buczyny 9110 d429 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

163.  Kwaśne buczyny 9110 d480   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska; 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego kwaśnych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 
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164.  Kwaśne buczyny 9110 d896 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

165.  Kwaśne buczyny 9110 d899   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska.; 

2. zaplanowane trzebieze moga ograniczyc ilosc 

martwego drewna w przyszlosci; Obecnie 

stwierdzono właściwy stan płatu siedliska (ocena 

FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

166.  Kwaśne buczyny 9110 d9fe 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem  

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

167.  Kwaśne buczyny 9110 da74 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 
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zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

168.  Kwaśne buczyny 9110 db24 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 2. B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

1.Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

w niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

Znaczny gatunków obcych ekologicznie (np. sosna, 

modrzew) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku 

2. W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew. 

169.  Kwaśne buczyny 9110 dcc4 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 
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170.  Kwaśne buczyny 9110 de6e 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej 

3. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

2. W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew. 

3. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska. 

171.  Kwaśne buczyny 9110 e018 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

2. W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew  

172.  Kwaśne buczyny 9110 e107   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

sosna, modrzew) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 
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biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 

173.  Kwaśne buczyny 9110 e332   B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew 

174.  Kwaśne buczyny 9110 e477  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku.  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

175.  Kwaśne buczyny 9110 e69f  1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1345 

 

176.  Kwaśne buczyny 9110 e846  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 

Znaczny udział  gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku. 

177.  Kwaśne buczyny 9110 e9b7 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

2. W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew; 

178.  Kwaśne buczyny 9110 eb5c 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska); 

 2.  J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska); 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

2. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska;  
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179.  Kwaśne buczyny 9110 ec9b 1.J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

2. .J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1.Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tych stanowiskach 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem2. Wykonanie niewłaściwie 

dobranej rębni (np.IIb), gdzie dominują gatunki 

obce siedliskowo (ekologicznie - świerk), popiera 

ich odnawianie, co w rezultacie nie sprzyja 

zachowaniu siedliska przyrodniczego. 

180.  Kwaśne buczyny 9110 f3c4   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska.  

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

sosna) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem.  

 

181.  Kwaśne buczyny 9110 f6d3 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Znaczny udział  gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku.;  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 
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182.  Kwaśne buczyny 9110 f6e7   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

  

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

183.  Kwaśne buczyny 9110 f8c1 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnemDominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) zaburza naturalny skład 

gatunkowy kwaśnych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

184.  Kwaśne buczyny 9110 fab9   1 J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska  

2. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatu siedliska 

(ocena FV), zatem zagrożenie zostało uznane za 

potencjalne. 
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185.  Kwaśne buczyny 9110 fb04  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku;  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

186.  Kwaśne buczyny 9110 fc68   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

187.  Kwaśne buczyny 9110 fd12 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

188.  Kwaśne buczyny 9110 fd70 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

kwaśnych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku 
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189.  Kwaśne buczyny 9110 fda7 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

 2. B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej; 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

2. W płacie siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może prowadzić 

do uruchomienia procesów erozji stokowej, 

przemieszczania powierzchniowych partii gleby, 

zaburzenia stosunków wodnych, niszczenia runa 

leśnego i w konsekwencji pogorszyć warunki 

wzrostu drzew; 

190.  Kwaśne buczyny 9110 0c8d 

09b0 

d5df 

c86a 

094d 

1292 

ec05 

e5ce 

9a4a 

8f48 

854a 

7e84 

71fa 

59ba 

56a2 

3639 

3a09 

37e2 

23b6 

72be 

0931 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 
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191.  Kwaśne buczyny 9110 fe30    J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 

Obecność gatunków obcych geograficznie (np. 

daglezja) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

kwaśnych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska;Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew może spowodować w przyszłości zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

192.  Żyzne buczyny 9130 81c9   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 
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193.  Żyzne buczyny 9130 010f   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew, 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

194.  Żyzne buczyny 9130 052f 

1159 

17bc 

4071 

87e7 

b505 

ac00 

e0b1 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

195.  Żyzne buczyny 9130 05b6   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 
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przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

196.  Żyzne buczyny 9130 0749 

0d00 

0E60 

5149 

53cd 

69cb 

7853 

816d 

8795 

a64c 

a7ab 

bb51 

d537 

e1d3 

e8a3 

ee98 

f79a 

f860 

fe88 

1956 

2db8 

34ea 

  B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 
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197.  Żyzne buczyny 9130 07d7   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. świerk, 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

198.  Żyzne buczyny 9130 0b8a 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

w niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk, modrzew) może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 

składu gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska; 

199.  Żyzne buczyny 9130 0f73 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem2. Dominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np. jawor,dąb) zaburza naturalny 

skład gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

lub wskazuje na inny typ siedliska 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1354 

 

200.  Żyzne buczyny 9130 0f90 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

 Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

201.  Żyzne buczyny 9130 1240   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem. 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

202.  Żyzne buczyny 9130 1430 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 
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203.  Żyzne buczyny 9130 23f6   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 

204.  Żyzne buczyny 9130 2431 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

jawor) zaburza naturalny skład gatunkowy żyznych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku lub wskazuje na inny 

typ siedliska;Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 

205.  Żyzne buczyny 9130 2544 1.  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 
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206.  Żyzne buczyny 9130 2ee0   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

207.  Żyzne buczyny 9130 2ef1 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska);  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie 

(np. jawor) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku lub 

wskazuje na inny typ siedliska; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem2. Obecność gatunków obcych 

geograficznie (np. dąb czerwony) może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 

składu gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska; 

208.  Żyzne buczyny 9130 305c   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew;  

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 
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biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem;  

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

209.  Żyzne buczyny 9130 3071 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2.Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 

210.  Żyzne buczyny 9130 35a2 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2.J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) i geograficznie (np. 

daglezja) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

211.  Żyzne buczyny 9130 389e 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 2. 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 

  

1 Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie 

(np. świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych  związnych z  usuwaniem 

przestojów ogranicza możliwość zwiększenia 

zasobów martwego drewna, co wpływa na 
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zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 

212.  Żyzne buczyny 9130 3b66 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

213.  Żyzne buczyny 9130 3d9e 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2.J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2.Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 

214.  Żyzne buczyny 9130 3db0 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2.J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 
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215.  Żyzne buczyny 9130 41f1 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

jawor) zaburza naturalny skład gatunkowy żyznych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku lub wskazuje na inny 

typ siedliska; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 

216.  Żyzne buczyny 9130 4203   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 

217.  Żyzne buczyny 9130 4a41   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. sosna) może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 
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składu gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

218.  Żyzne buczyny 9130 4a9b 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. jawor, modrzew) i geograficznie 

(np. daglezja) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

219.  Żyzne buczyny 9130 4ff9 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

220.  Żyzne buczyny 9130 50f0 . J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnemi mszaków związanych z 

martwym drewnem; Znaczny udział gatunków 

obcych ekologicznie (np. świerk, modrzew) zaburza 

naturalny skład gatunkowy żyznych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku 
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221.  Żyzne buczyny 9130 517d   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 

222.  Żyzne buczyny 9130 5ce3 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnemzbyt małe zasoby 

martwego drewna Dominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) zaburza naturalny 

skład gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; 

223.  Żyzne buczyny 9130 5df4 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2.J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 
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224.  Żyzne buczyny 9130 5f5f   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 

225.  Żyzne buczyny 9130 5f76 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

226.  Żyzne buczyny 9130 6115   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 
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227.  Żyzne buczyny 9130 6c28   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew, 

świerk) i geograficznie (np. daglezja) może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 

składu gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

228.  Żyzne buczyny 9130 7661  J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnemDominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np.jawor, modrzew, świerk) zaburza 

naturalny skład gatunkowy żyznych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; 

229.  Żyzne buczyny 9130 769d   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 
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siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

230.  Żyzne buczyny 9130 7a31 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

jawor, brzoza) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku lub 

wskazuje na inny typ siedliska; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

231.  Żyzne buczyny 9130 7f6e J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnemZnaczny udział gatunków 

obcych ekologicznie (np. jawor) zaburza naturalny 

skład gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

lub wskazuje na inny typ siedliska 

232.  Żyzne buczyny 9130 7f8d J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnemZnaczny udział gatunków 

obcych ekologicznie (np. świerk) zaburza naturalny 

skład gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 
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233.  Żyzne buczyny 9130 8682 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku;Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

234.  Żyzne buczyny 9130 87da  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 

235.  Żyzne buczyny 9130 8c8b 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2.J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2.Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 

236.  Żyzne buczyny 9130 8ccc J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew, sosna) zaburza naturalny skład 

gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 
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jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 

237.  Żyzne buczyny 9130 95df   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew, 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

238.  Żyzne buczyny 9130 97c5   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 
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239.  Żyzne buczyny 9130 9cda J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, modrzew) zaburza naturalny skład 

gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 

240.  Żyzne buczyny 9130 9f46   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

241.  Żyzne buczyny 9130 a0f8 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 
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242.  Żyzne buczyny 9130 a174   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew;  

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) i geograficznie (np. dąb czerwony) może 

w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska; 2. Wykonanie 

zaplanowanych wskazań gospodarczych (trzebieży) 

może ograniczyć możliwość zwiększenia zasobów 

martwego drewna, co doprowadzi do zmniejszenia 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicania 

jego struktury przestrzennej i zaniku siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. Obecnie stwierdzono właściwy 

stan płatów siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie 

dla tych płatów zostało uznane za potencjalne. 

243.  Żyzne buczyny 9130 a46c   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

244.  Żyzne buczyny 9130 a8c0  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 
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martwym drewnem 

245.  Żyzne buczyny 9130 ab9c   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem 

; Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew, 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

246.  Żyzne buczyny 9130 aba3  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 
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247.  Żyzne buczyny 9130 afb1 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

jawor) zaburza naturalny skład gatunkowy żyznych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku lub wskazuje na inny 

typ siedliska.; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 

248.  Żyzne buczyny 9130 afd9   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

Obecność gatunków obcych geograficznie (np. 

daglezja) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska;Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

249.  Żyzne buczyny 9130 b7dd   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 
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250.  Żyzne buczyny 9130 bb90 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2.J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew, świerk) może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia naturalnego 

składu gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć 

strukturę siedliska 

251.  Żyzne buczyny 9130 bc9c J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

jawor) zaburza naturalny skład gatunkowy żyznych 

buczyn i nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku lub wskazuje na inny 

typ siedliska.; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 

252.  Żyzne buczyny 9130 c114 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie (np. 

jawor, świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku lub 

wskazuje na inny typ siedliska; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

253.  Żyzne buczyny 9130 cb86 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnemZnaczny udział gatunków 

obcych ekologicznie (np. świerk, modrzew) zaburza 
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naturalny skład gatunkowy żyznych buczyn i nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku 

254.  Żyzne buczyny 9130 cb98  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

255.  Żyzne buczyny 9130 cd13 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku; 2. Zbyt 

mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 

256.  Żyzne buczyny 9130 cfb6   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

2.Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 
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257.  Żyzne buczyny 9130 d5e7 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 

258.  Żyzne buczyny 9130 de86 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew) 

może w przyszłości doprowadzić do zaburzenia 

naturalnego składu gatunkowego żyznych buczyn i 

pogorszyć strukturę siedliska 

259.  Żyzne buczyny 9130 e631   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, sosna) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 
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260.  Żyzne buczyny 9130 ef7b  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnemDominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) zaburza naturalny skład 

gatunkowy żyznych buczyn i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

261.  Żyzne buczyny 9130 f0a7 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

 2.J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Znaczny udział gatunków obcych ekologicznie 

(np. jawor) zaburza naturalny skład gatunkowy 

żyznych buczyn i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku lub 

wskazuje na inny typ siedliska.;Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska; 

262.  Żyzne buczyny 9130 f0cf 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 2. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 

263.  Żyzne buczyny 9130 f210   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 
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gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

264.  Żyzne buczyny 9130 f2c8   J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

modrzew, świerk) może w przyszłości doprowadzić 

do zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

265.  Żyzne buczyny 9130 f7a1   1. B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew; 2. J03.01 

Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

1. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne.2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew, 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 
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266.  Żyzne buczyny 9130 f964 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2.J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2. Obecność 

gatunków obcych ekologicznie (np. modrzew, 

sosna) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska 

267.  Żyzne buczyny 9130 f9db   1. J03.01 Zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 2. B02.04 usuwanie 

martwych i umierających 

drzew; 

1. Obecność gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) może w przyszłości doprowadzić do 

zaburzenia naturalnego składu gatunkowego 

żyznych buczyn i pogorszyć strukturę siedliska; 2. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) może ograniczyć 

możliwość zwiększenia zasobów martwego drewna, 

co doprowadzi do zmniejszenia różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicania jego struktury 

przestrzennej i zaniku siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem; 

Obecnie stwierdzono właściwy stan płatów 

siedliska (ocena FV), zatem zagrożenie dla tych 

płatów zostało uznane za potencjalne. 

268.  Żyzne buczyny 9130 fdb7 1. J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska; 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1377 

 

269.  Żyzne buczyny 9130 fea3 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 2. J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem; 2. Obecność gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) może w przyszłości 

doprowadzić do zaburzenia naturalnego składu 

gatunkowego żyznych buczyn i pogorszyć strukturę 

siedliska 

270.  Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 

6f88 

0038 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

271.  Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 

7a10 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Aktualny skład gatunkowy (dominacja gatunków 

obcych ekologicznie, np. świerk) nie odpowiada 

siedlisku przyrodniczemu grądów i nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku. 

 

272.  Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 

99b1 

ca2c 

efca 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem 
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273.  Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 

f3b6 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

  Aktualny skład gatunkowy i odnowienie naturalne 

nie odpowiada siedlisku przyrodniczemu grądów i 

nie gwarantują zachowania tożsamości siedliska na 

tych stanowiskach lub wskazują na inny typ 

siedliska (w młodym pokoleniu dominuje buk). 

Niewłaściwie dobrany rodzaj rębni (np. II a) w 

płacie, gdzie dominują gatunki obce ekologicznie 

(np. buk), popiera ich odnawianie, co w rezultacie 

nie sprzyja zachowaniu siedliska przyrodniczego. 

Zbyt mała ilość martwych i umierających 

drzew w niektórych płatach powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej i zanik zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym 

drewnem 

274.  Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 

f8b6 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Odnowienie naturalne nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska;Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew w niektórych płatach powoduje 

zmniejszenie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

275.  Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 

  X – brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

potencjalnych dla siedliska. 

276.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

1b6b J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Młode pokolenie nie odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu jaworzyn (zdominowane przez 

buk), nie gwarantując zachowania tożsamości 

siedliska lub wskazuje na inny typ siedliska. 
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277.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

1e27   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Płat w niewielkim stopniu przekształcony, z 

obecnością gatunków obcych ekologicznie (np. w 

młodym pokoleniu zaznacza się udział buka), co 

może w przyszłości prowadzić do pogorszenia 

struktury siedliska na tym stanowisku.; 

278.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

2816 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

Ponadto zmniejszenie zwarcia zadrzewienia 

następujące w wyniku wykonania zaplanowanych 

wskazań gospodarczych (trzebieży) skutkuje 

zwiększeniem ekspansji gatunków trawiastych i 

jeżyn, co pogarsza strukturę i funkcję siedliska; 

279.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

2491  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Aktualny skład gatunkowy (znaczny udział 

gatunków obcych ekologicznie, np. świerk, sosna) i 

młode pokolenie (znaczny udział buka) nie 

odpowiada siedlisku przyrodniczemu jaworzyn, nie 

gwarantując zachowania tożsamości siedliska na 

tym stanowisku lub wskazuje na inny typ siedliska 

(buk). 

 

280.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

4fff   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Płat w niewielkim stopniu przekształcony, z 

obecnością gatunków obcych ekologicznie 

(ciężkonasiennych np. dąb, buk), co może w 

przyszłości prowadzić do pogorszenia struktury 

siedliska na tym stanowisku 

281.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

5060  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 Młode pokolenie nie odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu jaworzyn, nie gwarantując 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

lub wskazuje na inny typ siedliska (znaczny udział 

buka). 
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282.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

577c 

89e5 

cb2f 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

 

283.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

7808 

59b7 

983d 

0dea 

1b94 

a4ab 

U - Nieznane zagrożenie   Brak wiedzy na temat zagrożeń i stanu zachowania. 

284.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

81cd   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Płat w niewielkim stopniu przekształcony, z 

obecnością gatunków obcych ekologicznie, co 

może w przyszłości prowadzić do pogorszenia 

struktury siedliska na tych stanowiskach 

285.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

c626 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Aktualny skład gatunkowy (znaczny udział 

gatunków obcych ekologicznie, np. modrzew, 

świerk) nie odpowiada siedlisku przyrodniczemu 

jaworzyn, nie gwarantując zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku 

286.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

f5f2 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Aktualny skład gatunkowy (znaczny udział 

gatunków obcych ekologicznie, np. świerk) nie 

odpowiada siedlisku przyrodniczemu jaworzyn, nie 

gwarantując zachowania tożsamości siedliska na 

tym stanowisku 

287.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

1664  J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

 Aktualny skład gatunkowy (znaczny udział buka 

we wszystkich warstwach) nie odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu jaworzyn, nie gwarantując 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

lub wskazuje na inny typ siedliska. 

 

288.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

9a5f J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska   

Aktualny skład gatunkowy (znaczny udział 

gatunków obcych ekologicznie, np.sosna) i młode 
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stokach i zboczach 

9180 

pokolenie (brak jawora) nie odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu jaworzyn, nie gwarantując 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

289.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

ea4e J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Aktualny skład gatunkowy (znaczny udział 

gatunków obcych ekologicznie, np. świerk, 

modrzew) nie odpowiada siedlisku przyrodniczemu 

jaworzyn, nie gwarantując zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku 

290.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

4c4d   J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Płat w niewielkim stopniu przekształcony, z 

obecnością gatunków obcych ekologicznie 

(modrzew), co może w przyszłości prowadzić do 

pogorszenia struktury siedliska na tych 

stanowiskach 

291.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

e34f J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 Młode pokolenie nie odpowiada siedlisku 

przyrodniczemu jaworzyn, nie gwarantując 

zachowania tożsamości siedliska na tym stanowisku 

lub wskazuje na inny typ siedliska (nalot buka). 

292.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

a92f J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Aktualny skład gatunkowy (znaczny udział 

gatunków obcych ekologicznie, np. świerk, 

modrzew) nie odpowiada siedlisku przyrodniczemu 

jaworzyn, nie gwarantując zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku 

293.  *Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

aa62 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Aktualny skład gatunkowy  nie odpowiada 

siedlisku przyrodniczemu jaworzyn, nie 

gwarantując zachowania tożsamości siedliska na 

tym stanowisku 

294.  Kwaśne dąbrowy 9190 6295 

41e8 

aa1b 

9150 

7f5d 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 
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295.  Kwaśne dąbrowy 9190 f6d5 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zaburzony skład drzewostanu wpływa na 

pogorszenie struktury siedliska na tych 

stanowiskach lub wskazuje na inny typ siedliska. . 

Jednakże niewielki stopień zaburzenia zadecydował 

o nie wprowadzaniu działań ochronnych mających 

na celu poprawy stanu płatu siedliska. 

 

296.  Kwaśne dąbrowy 9190   X – brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

potencjalnych dla siedliska. 

297.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

d995 

edba 

ebfb 

ab00 

29b3 

05d9 

19e9 

1c7a 

216c 

6670 

2e4f 

2f3e 

f52a 

31c8 

3207 

d8eb 

b9b7 

60e7 

7208 

3a53 

54d1 

52e9 

553c 

db9a 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 
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8ef2 

c651 

a575 

bc7c 

d00c 

d20f 

a60c 

e7aa 

e8eb 

57f0 

bcc4 

d4a9 

298.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

0022 

8fce 

920d 

fedd 

52e8 

323c 

J03.01  zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

299.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

24e7 J03.01  zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem.Dominacja gatunków obcych 

ekologicznie (np. świerk) nie gwarantuje 

zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku.  

 

300.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

95e3 

c5c4 

e33a 

f176 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew powoduje 

zubażanie różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 
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martwym drewnem 

301.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

d278 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska  

  

Odnowienie naturalne (obecność świerka) nie 

gwarantuje zachowania tożsamości siedliska na tym 

stanowisku.; Zbyt mała ilość martwych i 

umierających drzew powoduje zubażanie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem 

302.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

e3f7 

8ec1 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

 

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk) nie gwarantuje zachowania tożsamości 

siedliska na tym stanowisku; Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach powoduje zmniejszenie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej i zanik zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem. 

303.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

fe66 J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska;  

  

Dominacja gatunków obcych ekologicznie (np. 

świerk, jawor) nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tym stanowisku 

Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew w 

niektórych płatach powoduje zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik zwierząt, 

grzybów i mszaków związanych z martwym 

drewnem. 

304.  *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

  X - brak zagrożeń W trakcie prac terenowych nad planem zadań 

ochronnych nie stwierdzono zagrożeń 

potencjalnych dla siedliska. 
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305.  Górskie bory 

świerkowe 9410 

3dc5 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

2. G01.02 turystyka piesza, 

jazda konna i jazda na 

pojazdach 

niezmotoryzowanych 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zmniejszenie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem.; 2. Ruch turystyczny na 

Wielkiej Sowie, wydeptywanie, zaśmiecanie płatów 

siedliska może doprowadzić do pogorszenia jego 

struktury i funkcji. 

306.  Górskie bory 

świerkowe 9410 

602b 1. J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

2. G01.02 turystyka piesza, 

jazda konna i jazda na 

pojazdach 

niezmotoryzowanych 

1. Zbyt mała ilość martwych i umierających drzew 

powoduje zubażanie różnorodności biologicznej 

siedliska, ujednolicanie jego struktury przestrzennej 

i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków 

związanych z martwym drewnem 2. Ruch 

turystyczny na Wielkiej Sowie, wydeptywanie, 

zaśmiecanie płatów siedliska może doprowadzić do 

pogorszenia jego struktury i funkcji. 

307.  Zanokcica 

serpentynowa 4066 

53b7 1. J03 Inne zmiany ekosystemu; 2. I02 problematyczne gatunki 

rodzime;  

3. K02 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja;  

4. K04.01 konkurencja; 

1. Niewystarczające ocienienie powoduje 

wysychanie siedliska i osłabianie kondycji gatunku, 

zasychanie kęp zanokcicy w wyniku 

niekorzystnych warunków mikroklimatycznych 

oraz zaburzeń w otoczeniu stanowiska. Zanokcica 

serpentynowa preferuje półcień zapewniający 

odpowiednią wilgotność gleby oraz powietrza i jest 

gatunkiem wrażliwym na zmiany warunków 

siedliskowych.;  

2, 3, 4. Ekspansja trzcinnika piaskowego powoduje 

zarastanie siedliska i zmniejszanie dostępnej 

powierzchni dla zanokcicy. Zanokcica 

serpentynowa jest gatunkiem bardzo słabo 

konkurencyjnym. 

308.  Mopek 1308 2095 (trasa 

turystyczna 

kompleksu 

Rzeczka w 

Walimiu) 

1) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa; 

2) G02.10 inne kompleksy 

sportowe i rekreacyjne; 

3) G05.01 nadmierne 

użytkowanie 

10) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania 

11) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

Udostępnianie części obiektów do zwiedzania (2) 

wiąże się ze zwiększonym ruchem turystycznym 

(1), oświetleniem wewnątrz zimowiska (6), hałasem 

(5) oraz zmianą termiki w sztolni (7). Nadmierna 

penetracja sztolni (3) w okresie hibernacji 

nietoperzy wpływa na ich wybudzanie i płoszenie. 
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4) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak;  

5) H06.01 zanieczyszczenie 

hałasem ; 

6) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

7) H07 zanieczyszczenie ciepłem 

8) J03.01 zmniejszenie i utrata 

określonych cech siedliska  

9) K01.01 Erozja  

12) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

13) F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

14) G01.04.02 speleologia ; 

15) G05.04 wandalizm ; 

16) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak 

17) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

18) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

19) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

20) L06 tąpnięcia podziemne 

21) K03.04 drapieżnictwo  

Brak opracowanego planu zagospodarowania 

obiektu (5) ogranicza możliwość właściwej ochrony 

nietoperzy poprzez dostosowanie ruchu 

turystycznego do wymagań tych zwierząt.  

Plany całkowitego zabudowania wejść do obiektu 

(4), zasypanie otworu wejściowego (8, 9), zmiana 

kubatury lub/i średnicy otworu wejściowego 

wpływają na zmianę mikroklimatu obiektu i 

zmniejszenie jego  stabilności termicznej (7), co 

pogarsza warunki hibernacji nietoperzy (8). 

zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego;  

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

10) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

11) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

12) zaśmiecanie zimowiska 

13) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

14) niekontrolowany ruch turystyczny oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 

do wybudzania nietoperzy; 

15) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego, zniszczenia wewnątrz obiektu; 

16) niewłaściwie realizowane działania ochronne 

lub ich brak 

17) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska; 

18) odprowadzenie wody z zimowiska, zupełne 

osuszenie obiektu 

19) fragmentacja obszarówe leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

20) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska  

21) drapieżnictwo w obiekcie kuna, lis itd. 
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309.  Mopek 1308 6395 (Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka") 

1) G01.04.02 speleologia ;  

2) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa ; 

3) G02.10 inne kompleksy 

sportowe i rekreacyjne;  

4) G05.01 nadmierne 

użytkowanie ;  

5) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak  

6) H06.01 zanieczyszczenie 

hałasem ;  

7) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ;  

8) H07 zanieczyszczenie 

ciepłem; 

9) J03.01 zmniejszenie i utrata 

określonych cech siedliska  

10) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

11) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

12) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

13) F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

14) G05.04 wandalizm; 

15) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

16) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

17) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

18) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

19) K01.01 Erozja  

20) K03.04 drapieżnictwo  

21) L06 tąpnięcia podziemne  

Udostępnianie obiektu do zwiedzania (3) wiąże się 

ze zwiększonym ruchem turystycznym (2), 

oświetleniem wewnątrz zimowiska (7), hałasem (6) 

oraz zmianą termiki w sztolni (8). Nadmierna 

penetracja sztolni (4) w okresie hibernacji 

nietoperzy wpływa na ich wybudzanie i płoszenie. 

Brak opracowanego planu zagospodarowania 

obiektu (5) ogranicza możliwość właściwej ochrony 

nietoperzy poprzez dostosowanie ruchu 

turystycznego do wymagań tych zwierząt. 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1, 2)  oraz 

eksploracje w okresie zimowym prowadzą do 

wybudzania nietoperzy. 

Plany całkowitego zamknięcia szybu 

wentylacyjnego (9), nieprawidłowe zabezpieczenie 

wejść do sztolni (jedno z wejść posiada kraty 

pionowe) (5) ograniczają nietoperzom dostępność 

wlotów do sztolni (9). 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

10) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

11) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

12) zaśmiecanie zimowiska 

13) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

14) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego, zniszczenia wewnątrz obiektu; 

15) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska; 

16) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

turystycznej lub tąpnięć i osuwisk; 

17) odprowadzenie wody z zimowiska, zupełne 

osuszenie obiektu 

18) fragmentacja obszarówe leśnych, likwidacja 
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liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

19) zasypanie otworu wejściowego 

20) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd.  

21) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 

310.  Mopek 1308 abe2 (Sztolnia 

nad Chałupą 

III w 

Kamionkach - 

sztolnia nr 1 

zw dolną) 

1) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa;  

2) G01.04.02 speleologia, 

 

3) G05.04 wandalizm;  

4) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne;  

5) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki;  

6) L05 zapadnięcie się terenu, 

osuwisko 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1, 2) oraz 

eksploracje w okrtesie zimowym prowadzą do 

wybudzania nietoperzy. 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

3) przypadkowe i nieprzypadkowe zabijanie 

nietoperzy;  

4,5) niekontrolowany ruch turystyczny w okresie 

zimowym może prowadzić do niepokojenia 

hibernujących nietoperzy i okresowych zmian 

siedlisk;  

6) niezabezpieczone wejścia i stropy mogą ulegać 

zawałom, wewnątrz występują zawały częściowe 

311.  Mopek 1308 70a7 (Sztolnia 

w Podlesiu) 

1) G01.04.02 speleologia;  

2) G05.04 wandalizm; 

3) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

4) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak 

5) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

6) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

7) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

8) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa; 

9) G05.04 wandalizm; 

10) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

11) H07 inne formy 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1) oraz 

eksploracje w okresie zimowym prowadzą do 

wybudzania nietoperzy. 

Niedostateczne zabezpieczenie sztolni przed 

niekontrolowaną turystyką (4) skutkuje 

forsowaniem zabezpieczenia otworu wejściowego 

(2) (krata zabezpieczająca ze śladami dewastacji, 

zamknięcie łatwe do sforsowania, w 2013 r ślady 

eksploracji zimowej, sztolnia trudno dostępna dla 

przeciętnych turystów). Penetracja obiektu w 

okresie zimowym (1) powoduje zadeptywanie 

nietoperzy hibernujących w nagromadzonym na 

podłodze rumoszu skalnym (3).  

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

5) wyeksponowanie otworu wejściowego do 
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zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

12) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

13) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

14) K01.01 Erozja  

15) K03.04 drapieżnictwo  

16) L06 tąpnięcia podziemne  

zimowiska na otwartą przestrzeń  

6) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy  

7) zaśmiecanie zimowiska  

8) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

9) zniszczenia wewnątrz obiektu;  

10) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska;  

11) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk; 

12) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu  

13) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

14) zasypanie otworu wejściowego  

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd. 

16) tąpnięcia podziemne 
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312.  Mopek 1308 bf13 (Sztolnia 

za Domem Ani 

G. Wapienna) 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

1) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

2) G01.04.02 speleologia; 

3) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa ; 

4) G05.04 wandalizm ; 

5) H07 inne formy 

zanieczyszczenia ; 

6) K01.01 Erozja, 

7) J03.01zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

8) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

9) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

10) F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo;  

11) G05.04 wandalizm ; 

12) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

13) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

14) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

15) K03.04 drapieżnictwo  

16) L06 tąpnięcia podziemne 

Niekontrolowany ruch turystyczny (2, 3) oraz 

prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy (1) 

prowadzi do wybudzania nietoperzy. 

Stwierdzono śmieci i zniszczenia wewnątrz obiektu 

(4). 

Zasypywanie się otworu wejściowego (6), 

przekopanie zawału w Sztolni spowodowało 

zmianę mikroklimatu, zwiększyła się cyrkulacja 

powietrza i zmniejszyła stabilność termiczną 

obiektu (5), co wpływa na pogorszenie warunków 

hibernacji nietoperzy (7). 

  

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono:8) 

wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń  

9) zaśmiecanie zimowiska 

10) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

11) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego; 

12) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

13) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu 

14) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd.  

16) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 
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313.  Mopek 1308 99f7 (Sztolnia 

nad Chałupą I 

w Kamionkach 

(Smocza 

Jama)) 

1) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa;  

2) G01.04.02 speleologia 

3) G05.04 wandalizm;  

4) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne;  

5) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki;  

6) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1, 2) oraz 

eksploracje w okresie zimowym prowadzą do 

wybudzania nietoperzy. 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

3) przypadkowe i nieprzypadkowe zabijanie 

nietoperzy; 

4,5) niekontrolowany ruch turystyczny w okresie 

zimowym może prowadizć do niepokojenia 

hibernujących nietoperzy;  

6) wielkość obiektu może potencjalnie sprzyjać 

chęci usuwania odpadów z gosopodarstw 

domowych, jednakże brak dogodnego dojścia do 

sztolni minimalizuje to ryzyko 

314.  Nocek Bechsteina 

1323 

9D40 (Sztolnia 

w Podlesiu) 

1) G.01.04.02 speleologia; 

2) G.05.04 wandalizm; 

3) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

4) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak. 

5) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

6) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

7) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

8) G.01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa;  

9) G.05.04 wandalizm;  

10) H.06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ;1 

11) H.07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

12) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

13) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1) oraz 

eksploracje w okresie zimowym prowadzą do 

wybudzania nietoperzy. 

Niedostateczne zabezpieczenie sztolni przed 

niekontrolowaną turystyką (4) skutkuje 

forsowaniem zabezpieczenia otworu wejściowego 

(2) (kraty zabezpieczające wejście do sztolni ze 

śladami dewastacji, zamknięcie łatwe do 

sforsowania, w 2013 r ślady eksploracji zimowej, 

trudno dostępna dla przeciętnych turystów).  

Penetracja obiektu w okresie zimowym (1) 

powoduje zadeptywanie nietoperzy hibernujących 

w nagromadzonym na podłodze rumoszu skalnym i 

/lub ich wybudzanie (3, 2). 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

5) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń  

6) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy  

7) zaśmiecanie zimowiska  

8) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 
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14) K01.01 Erozja  

15) K03.04 drapieżnictwo  

16) L06 tąpnięcia podziemne  

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

9) zniszczenia wewnątrz obiektu;  

10) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska;  

11) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk;  

12) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu  

13) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc.  

14) zasypanie otworu wejściowego 

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd.  

16) tąpnięcia podziemne 

315.  Nocek Bechsteina 

1323 

F592 

(Kompleks 

Sokolec, 

sztolnia w 

górze 

Gontowej)  

1) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

2) G.01.04.02 speleologia;  

3) G.05.04 wandalizm ; 

4) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

5) H.07 inne formy 

zanieczyszczenia ,  

6) K01.01 Erozja   

7) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

8) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

9) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa; 

10) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne  

11) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

12) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych 

13) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

14) L06 tąpnięcia podziemne 

15) K03.04 drapieżnictwo  

Niekontrolowany ruch turystyczny (2) oraz 

eksploracje w okresie zimowym prowadzą do 

wybudzania nietoperzy. 

Forsowanie zabezpieczenia otworu wejściowego 

(3). Penetracja obiektu w okresie zimowym (2) 

powoduje zadeptywanie nietoperzy hibernujących 

w nagromadzonym na podłodze rumoszu skalnym i 

/lub ich wybudzanie (4, 3). Wiąże się także z 

zaśmiecaniem sztolni i zniszczeniami wewnątrz 

obiektu (3, 1). 

Palenie ognisk przed wejściem do Sztolni wywołuje 

zmiany mikroklimatyczne (5) w obiekcie i 

wybudzanie się nietoperzy. 

Zasypanie się otworu wejściowego (6) przyczynia 

się do ograniczenia możliwości wlotu nietoperzy do 

obiektu. 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

7) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

8) prowadzenie amatorskiej działalności 
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eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

9) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

10) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

11) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk; 

12) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu 

13) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc.; 

14) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska  

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd. 
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316.  Nocek duży 1324 06f1 

(Kompleks w 

Jugowicach, 

sztolnia nr 2) 

1) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

2) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

3) G01.04.02 speleologia; 

4) K01.01 Erozja   

5) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania 

6) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

7) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa;  

8) G05.04 wandalizm; 

9) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne;  

10) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

11) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych 

12) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

13) K03.04 drapieżnictwo  

14) L06 tąpnięcia podziemne  

Niekontrolowany ruch turystyczny (3) oraz 

prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej (1) wiążą się z penetracją obiektów 

w okresie zimowym i powodują wybudzanie 

hibernujących nietoperzy. Obserwuje się także 

zaśmiecanie sztolni (2). 

Zasypywanie się otworu wejściowego (4) 

przyczynia się do ograniczenia możliwości wlotu 

nietoperzy do obiektu. 

  

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

5) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń  

6) zabijanie i okaleczanie nietoperzy  

7) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

8) forsowanie zabezpieczenia otworu wejściowego, 

zniszczenia wewnątrz obiektu; 

9) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

10) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk; 

11) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu 

12) fragmentacja obszarówe leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

13) drapieżnictwo w obiekcie - kot, kuna, lis itd. 

14) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 
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317.  Nocek duży 1324 4a1f (Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach) 

1) G01.04.02 speleologia; 

2) K01.04 zatopienie, 

3) K01.01 Erozja; 

 

4) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania 

5) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej;  

6) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych; 

7) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo; 

8) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa; 

9) G05.04 wandalizm; 

10) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne; 

11) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

12) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych 

13) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji; 

14) K03.04 drapieżnictwo; 

15) L06 tąpnięcia podziemne; 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1) oraz 

eksploracje w okresie zimowym powodują 

wybudzanie hibernujących nietoperzy.  

Zasypywanie się otworu wejściowego (3) 

przyczynia się do ograniczenia możliwości wlotu 

nietoperzy do obiektu. 

Sztolnia jest podczas roztopów okresowo zalewana 

po strop (2). Może to nie tylko ograniczać dostępną 

powierzchnię schronienia, ale również może 

stanowić pułapkę ekologiczną w przypadku 

cieplejszych zim lub/i dla nietoperzy 

przebywających w sztolni wczesną wiosną (kwatera 

przejściowa). 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

4) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

5) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy  

6) zaśmiecanie zimowiska 

7) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

8) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

9) forsowanie zabezpieczenia otworu wejściowego, 

zniszczenia wewnątrz obiektu; 

10) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

11) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk; 

12) odprowadzenie wody z zimowiska, zupełne 

osuszenie obiektu 

13) fragmentacja obszarówe leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

14) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd. 
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15) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 

318.  Nocek duży 1324 f966 

(Kompleks 

Sokolec, 

sztolnia w 

górze 

Gontowej) 

1) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

2) G.01.04.02 speleologia;  

3) G.05.04 wandalizm ; 

4) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

5) H.07 inne formy 

zanieczyszczenia ,  

6) K01.01 Erozja . 

 

7) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

8) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

9) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa ; 

10) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne  

11) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

12) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych 

13) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

14) L06 tąpnięcia podziemne 

15) K03.04 drapieżnictwo  

Niekontrolowany ruch turystyczny (2) oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 

do wybudzania nietoperzy. Penetracja obiektu w 

okresie zimowym powoduje zadeptywanie 

nietoperzy (4) hibernujących w nagromadzonym na 

podłodze rumoszu skalnym i/lub ich wybudzanie. 

Obserwuje się także zaśmiecanie sztolni (1) i 

zniszczenia wewnątrz obiektu (3). Zjawiskom tym 

sprzyja forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego (3). 

Zasypywanie się otworu wejściowego (6) 

przyczynia się do ograniczenia możliwości wlotu 

nietoperzy do obiektu. 

Palenie ognisk przed wejściem do Sztolni wywołuje 

zmiany mikroklimatyczne (5) w obiekcie i 

prowadzi do wybudzania się nietoperzy. 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

7) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

8) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

9) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

10) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

11) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk; 
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12) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu 

13) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc.; 

14) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska  

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd. 

319.  Nocek duży 1324 983a 

(Kompleks 

Osówka) 

1) G01.04.02 speleologia ; 

 2) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa ; 

3) G02.10 inne kompleksy 

sportowe i rekreacyjne;  

4) G05.01 nadmierne 

użytkowanie ;  

5) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak  

6) H06.01 zanieczyszczenie 

hałasem ;  

7) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

 8) H07 zanieczyszczenie 

ciepłem; 

9) J03.01 zmniejszenie i utrata 

określonych cech siedliska  

10) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

11) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

12) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

13) F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

14) G05.04 wandalizm; 

15) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

16) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

17) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

18) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

19) K01.01 Erozja  

20) K03.04 drapieżnictwo  

21) L06 tąpnięcia podziemne  

Udostępnianie obiektu do zwiedzania (3) wiąże się 

ze zwiększonym ruchem turystycznym (2), 

oświetleniem wewnątrz zimowiska (7), hałasem (6) 

oraz zmianą termiki w sztolni (8). Nadmierna 

penetracja sztolni (4) w okresie hibernacji 

nietoperzy wpływa na ich wybudzanie i płoszenie, a 

brak opracowanego planu zagospodarowania 

obiektów (5) ogranicza możliwość właściwej 

ochrony nietoperzy poprzez dostosowanie ruchu 

turystycznego do wymagań tych zwierząt. 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1, 2) oraz 

eksploracje w okresie zimowym powodują 

wybudzanie hibernujących nietoperzy.  

Dodatkowo plany całkowitego zamknięcia szybu 

wentylacyjnego  istotnie ograniczą dostępność 

obiektu (9), ponadto jedno z wejść ma 

nieprawidłowe zabezpieczenie - kraty pionowe (5). 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

10) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

11) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

12) zaśmiecanie zimowiska 

13) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

14) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego, zniszczenia wewnątrz obiektu; 

15) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 
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zimowiska; 

16) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

turystycznej lub tąpnięć i osuwisk; 

17) odprowadzenie wody z zimowiska, zupełne 

osuszenie obiektu 

18) fragmentacja obszarówe leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

19) zasypanie otworu wejściowego 

20) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd.  

21) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 

320.  Nocek duży 1324 5339 

(Kompleks 

Rzeczka) 

1) G.01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa; 

2) G.02.10 inne kompleksy 

sportowe i rekreacyjne; 

3) G.05.01 nadmierne 

użytkowanie ; 

4) G.05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak;  

5) H.06.01 zanieczyszczenie 

hałasem ; 

6) H.06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

7) H.07 zanieczyszczenie ciepłem 

8) J.03.01 zmniejszenie i utrata 

określonych cech siedliska  

9) K01.01 Erozja  

 

10) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

11) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

12) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

13) F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

14) G01.04.02 speleologia ; 

15) G05.04 wandalizm ; 

16) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak 

17) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

18) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

19) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

Udostępnianie części obiektów do zwiedzania (2) 

wiąże się ze zwiększonym ruchem turystycznym 

(1), oświetleniem wewnątrz zimowiska (6), hałasem 

(5) oraz zmianą termiki w sztolni (7). Nadmierna 

penetracja sztolni (3) w okresie hibernacji 

nietoperzy wpływa na ich wybudzanie i płoszenie, a 

brak opracowanego planu zagospodarowania 

obiektów (4) ogranicza możliwość właściwej 

ochrony nietoperzy poprzez dostosowanie ruchu 

turystycznego do wymagań tych zwierząt. 

Zasypywanie się otworu wejściowego (9) zmiana 

kubatury lub/i średnicy otworu wejściowego 

zmienia mikroklimat obiektu i zmniejsza jego 

stabilność termiczną (7), co pogarsza warunki 

hibernacji nietoperzy (8). Dodatkowo z uwagi na 

plany całkowitego zamknięcia wejść do obiektu (4) 

istotnie ograniczona zostanie dostępność sztolni (8). 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

10) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

11) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 
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20) L06 tąpnięcia podziemne 

21) K03.04 drapieżnictwo  

12) zaśmiecanie zimowiska 

13) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

14) niekontrolowany ruch turystyczny oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 

do wybudzania nietoperzy; 

15) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego, zniszczenia wewnątrz obiektu; 

16) niewłaściwie realizowane działania ochronne 

lub ich brak 

17) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska; 

18) odprowadzenie wody z zimowiska, zupełne 

osuszenie obiektu 

19) fragmentacja obszarówe leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

20) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska  

21) drapieżnictwo w obiekcie kot, kuna, lis itd. 

321.  Nocek duży 1324 8602 (Sztolnia 

w Podlesiu) 

1) G.01.04.02 speleologia; 

2) G.05.04 wandalizm; 

3) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

4) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak. 

5) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

6) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

7) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

8) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa; 

9) G05.04 wandalizm; 

10) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

11) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1) oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 

do wybudzania nietoperzy. Niekontrolowana 

penetracja obiektu w okresie zimowym powoduje 

zadeptywanie nietoperzy (3) hibernujących w 

nagromadzonym na podłodze rumoszu skalnym 

i/lub ich wybudzanie. Zjawiskom tym sprzyja 

niedostateczne zabezpieczenie sztolni przed 

niekontrolowaną turystyką (4) skutkujące 

forsowaniem zabezpieczenia otworu wejściowego 

(2) (kraty zabezpieczając wejście do sztolni ze 

śladami dewastacji, zamknięcie łatwe do 

sforsowania, w 2013 r ślady eksploracji zimowej, 

sztolnia trudno dostępna dla przeciętnych turystów). 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

5) wyeksponowanie otworu wejściowego do 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1400 

 

termiki ; 

12) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

13) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

14) K01.01 Erozja  

15) K03.04 drapieżnictwo  

16) L06 tąpnięcia podziemne  

zimowiska na otwartą przestrzeń 

6) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

7) zaśmiecanie zimowiska  

8) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

9) zniszczenia wewnątrz obiektu; 

10) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

11) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk; 

12) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu 

13) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

14) zasypanie otworu wejściowego 

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd. 

16) tąpnięcia podziemne 
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322.  Nocek duży 1324 b88b 

(Kompleks 

Soboń I) 

1) G.01.04.02 speleologia  

2) K01.01 Erozja  

 

3) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

4) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej;  

5) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

6) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

7) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa ;  

8) G05.04 wandalizm ; 

 9) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne;  

10) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki; 

11) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

12) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji  

13) K03.04 drapieżnictwo  

14) L06 tąpnięcia podziemne 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1) oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 

do wybudzania nietoperzy . Zasypywanie się 

otworu wejściowego (2) przyczynia się do 

ograniczenia możliwości wlotu nietoperzy do 

obiektu.  

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

3) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń  

4) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy  

5) zaśmiecanie zimowiska  

6) zabijanie i okaleczanie nietoperzy  

7) udostepnienie obiektu do zwiedzania, nadmierna 

penetracja obiektu w okresie hibernacji nietoperzy; 

8) forsowanie zabezpieczenia otworu wejściowego, 

zniszczenia wewnątrz obiektu;  

9) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska;  

10) zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego w wyniku prowadzonej działalności 

eksploracyjnej lub tąpnięć i osuwisk;  

11) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu  

12) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc.  

13) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd.  

14) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska  

323.  Nocek duży 1324 8c9c 

(Kompleks 

Włodarz) 

1) G.01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa ; 

2) G.02.10 inne kompleksy 

sportowe i rekreacyjne; 

3) G.05.01 nadmierne 

9) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

10) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

Udostępnianie części obiektów do zwiedzania (2) 

wiąże się ze zwiększonym ruchem turystycznym 

(1), oświetleniem wewnątrz zimowiska (6), hałasem 

(5) oraz zmianą termiki w sztolni (7). Nadmierna 

penetracja sztolni (3) w okresie hibernacji 
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użytkowanie ; 

4) G.05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak  

5) H.06.01 zanieczyszczenie 

hałasem; 

6) H.06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

7) H.07 zanieczyszczenie ciepłem 

8) J.03.01 zmniejszenie i utrata 

określonych cech siedliska . 

wspomniana powyżej  

11) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

12) F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

13) G01.04.02 speleologia ; 

14) G05.04 wandalizm ; 

15) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych 

16) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

17) K01.01 Erozja;  

18) K03.04 drapieżnictwo  

19) L06 tąpnięcia podziemne  

nietoperzy wpływa na ich wybudzanie i płoszenie, a 

brak opracowanego planu zagospodarowania 

obiektów (4) ogranicza możliwość właściwej 

ochrony nietoperzy poprzez dostosowanie ruchu 

turystycznego do wymagań tych zwierząt. 

Zmiana kubatury lub/i średnicy otworu 

wejściowego zmniejsza stabilność termiczną 

obiektu, co pogarsza warunki hibernacji nietoperzy 

(7, 8). Dodatkowo zabezpieczenie wejść do sztolni 

niedostosowane do wymagań nietoperzy (zbyt gęsta 

krata utrudnia nietoperzom wlot) (4) istotnie 

ogranicza dostępność obiektu (8). 

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

9) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

10) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

11) zaśmiecanie zimowiska 

12) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

13) niekontrolowany ruch turystyczny oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 

do wybudzania nietoperzy; 

14) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego, zniszczenia wewnątrz obiektu; 

15) odprowadzenie wody z zimowiska, zupełne 

osuszenie obiektu 

16) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

17) zasypanie otworu wejściowego 

18) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd. 

19) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 

324.  Nocek duży 1324 9b31 (Sztolnia 

Augusta w 

1) G01.04.02 speleologia ; 

2) H07 inne formy 

6) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1) oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 
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Kamionkach) zanieczyszczenia - zmiany 

termiki ; 

3) K01.01 Erozja 

 4) G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak.  

5) J03.01 Zmniejszenie i utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

odrastania  

7) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

8) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

9) F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

 10) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa  

11) G05.04 wandalizm ; 

12) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

13) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych 

 14) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

15) K03.04 drapieżnictwo  

16) L06 tąpnięcia podziemne 

do wybudzania nietoperzy. Zjawiskom tym sprzyja 

niedostateczne zabezpieczenie sztolni przed 

niekontrolowaną turystyką (4) (sztolnia 

zabezpieczona kratami w zły sposób, w 2013r. 

kraty przecięte umożliwiające wejście). 

Zasypywanie się otworu wejściowego (3),  zmiana 

kubatury lub/i średnicy otworu wejściowego w 

wyniku prowadzonej działalności eksploracyjnej 

lub tąpnięć i osuwisk zmniejsza stabilność 

termiczną obiektu, co pogarsza warunki hibernacji 

nietoperzy (2, 5).  

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

6) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

7) prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej w okresie hibernacji nietoperzy 

8) zaśmiecanie zimowiska 

9) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

10) udostepnienie obiektu do zwiedzania, 

nadmierna penetracja obiektu w okresie hibernacji 

nietoperzy; 

11) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego, zniszczenia wewnątrz obiektu; 

12) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

13) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu 

14) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd. 

16) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 
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325.  Nocek duży 1324 082f (Sztolnia 

nad Chałupą 

III w 

Kamionkach - 

sztolnia nr 1 

zw. dolną) 

1) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa;  

2) G01.04.02 speleologia,  

3) G05.04 wandalizm;  

4) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne;  

5) H07 inne formy 

zanieczyszczenia - zmiany 

termiki;  

6) J03.01 zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska;  

7) L05 zapadnięcie się terenu, 

osuwisko 

Niekontrolowany ruch turystyczny (1, 2) oraz 

eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić 

do wybudzania nietoperzy.  

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

3) przypadkowe i nieprzypadkowe zabijanie 

nietoperzy;  

4,5, 6) niekontrolowany ruch turystyczny w okresie 

zimowym może prowadizć do niepokojenia 

hibernujących nietoperzy i okresowych zmian 

siedlisk;  

7) niezabezpieczone wejścia i stropy mogą ulegać 

zawałom, wewnątrz występują zawały częściowe 

326.  Nocek duży 1324 d3e6 (Sztolnia 

za Domem Ani 

G. Wapienna) 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

1) C01.07 Inna działalność 

górnicza lub wydobywcza, nie 

wspomniana powyżej  

2) G01.04.02 speleologia; 

3) G01.04.03 rekreacyjna 

turystyka jaskiniowa ; 

4) G.05.04 wandalizm ; 

5) H.07 inne formy 

zanieczyszczenia ; 

6) K01.01 Erozja  

7) J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. 

8) B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

9) E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

10) F03.02.03 chwytanie, 

trucie, kłusownictwo;  

11) G05.04 wandalizm ; 

12) H06.02 zanieczyszczenie 

świetlne ; 

13) J02.07 Pobór wód z wód 

podziemnych  

14) J03.02.01 zmniejszenie 

migracji / bariery dla migracji 

15) K03.04 drapieżnictwo  

16) L06 tąpnięcia podziemne  

Niekontrolowany ruch turystyczny (2, 3) oraz 

prowadzenie amatorskiej działalności 

eksploracyjnej (1) wiążą się z penetracją obiektów 

w okresie zimowym i powodują wybudzanie 

hibernujących nietoperzy. Obserwuje się także 

zaśmiecanie sztolni i zniszczenia wewnątrz obiektu 

(4).  

Zasypywanie się otworu wejściowego (6), 

przekopanie zawału  zmienia mikroklimat obiektu,  

zwiększyła się cyrkulacja powietrza i zmniejszyła 

stabilność termiczna obiektu (5), co pogarsza 

warunki hibernacji nietoperzy (7). Pogorszyło to 

warunki dla hibernacji ciepłolubnych gatunków 

nietoperzy. 

  

 

Jako zagrożenia potencjalne stwierdzono: 

8) wyeksponowanie otworu wejściowego do 

zimowiska na otwartą przestrzeń 

9) zaśmiecanie zimowiska 

10) zabijanie i okaleczanie nietoperzy 

11) forsowanie zabezpieczenia otworu 

wejściowego; 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1405 

 

12) intensywne oświetlenie otworu wejściowego do 

zimowiska, oświetlenie wewnątrz zimowiska; 

13) odprowadzenie wody z zimowiska, osuszanie 

obiektu 

14) fragmentacja obszarów leśnych, likwidacja 

liniowych elementów krajobrazu tj. aleje, miedze 

etc. 

15) drapieżnictwo kot, kuna, lis itd.  

16) częściowe lub całkowite zawalenie się 

zimowiska 

327.  Modraszek telejus 

6177 

40fe (Jugów-

Przygórze) 

1. K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja;  

2. A02 Zmiana sposobu 

uprawy;  

3. E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

4. A03 koszenie/ścinanie trawy 

1. Zarastanie niektórych płatów siedliska motyli 

ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku 

zarzucenia użytkowania wpływa na pogorszenie 

struktury siedliska oraz ogranicza dostępną 

powierzchnię., 

2. W wyniku intensyfikacji użytkowania łąk, 

nawożenia lub zamiany na grunty orne może 

nastąpić pogorszenie struktury i/lub ograniczenie 

powierzchni siedliska.  

3. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania 

łąk, np. przeznaczenia ich pod zabudowę 

rozproszoną (fragmenty płatów siedliska 

zlokalizowane są przy zabudowaniach) nastąpi 

ograniczenie dostępnej powierzchni siedliska. 

4. Zagrożenie związane z koszeniem w okresie lotu 

motyli oraz w okresie, gdy jaja i gąsienice znajdują 

się w kwiatostanach (lipiec, sierpień). 

328.  Modraszek nausitous 

6179 

5765 

(Ludwikowice 

Kłodzkie) 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

  Zarastanie niektórych płatów siedliska motyli 

ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku 

zarzucenia użytkowania wpływa na pogorszenie 

struktury siedliska oraz ogranicza dostępną 

powierzchnię 
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329.  Modraszek nausitous 

6179 

9e94 (Jugów-

Przygórze) 

1. K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

2. A02 Zmiana sposobu 

uprawy;  

3. E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

4. A03 koszenie/ścinanie trawy 

1. Zarastanie niektórych płatów siedliska motyli 

ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku 

zarzucenia użytkowania wpływa na pogorszenie 

struktury siedliska oraz ogranicza dostępną 

powierzchnię 

2. W wyniku intensyfikacji użytkowania łąk, 

nawożenia lub zamiany na grunty orne może 

nastąpić pogorszenie struktury i/lub ograniczenie 

powierzchni siedliska 

3. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania 

łąk, np. przeznaczenia ich pod zabudowę 

rozproszoną (fragmenty płatów siedliska 

zlokalizowane są przy zabudowaniach) nastąpi 

ograniczenie dostępnej powierzchni siedliska. 

4. Zagrożenie związane z koszeniem w okresie lotu 

motyli oraz w okresie, gdy jaja i gąsienice znajdują 

się w kwiatostanach (lipiec, sierpień). 

330.  Modraszek nausitous 

6179 

bd6a 

(Michałkowa-

Glinno) 

1. K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

2. A02 zmiana sposobu uprawy 

3. E01.03 zabudowa 

rozproszona 

4. A03 koszenie/ścinanie trawy 

1. Zarastanie niektórych płatów siedliska motyli 

ekspansywnymi bylinami i krzewami w wyniku 

zarzucenia użytkowania wpływa na pogorszenie 

struktury siedliska oraz ogranicza dostępną 

powierzchnię 

2. Intensyfikacja użytkowania łąk, nawożenie, lub 

zamiana na grunty orne;  

3. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania 

łąk, np. przeznaczenia ich pod zabudowę 

rozproszoną (fragmenty płatów siedliska 

zlokalizowane są przy zabudowaniach) nastąpi 

ograniczenie dostępnej powierzchni siedliska dla 

motyli. 

4. Zagrożenie związane z koszeniem w okresie lotu 

motyli oraz w okresie, gdy jaja i gąsienice znajdują 

się w kwiatostanach (lipiec, sierpień). 
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331.  6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion 

septentrionalis-

Festucion pallentis) 

 X - brak zagrożeń X - brak zagrożeń Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu 

planowanej aktualizacji Standardowego Formularza 

Danych w zakresie nadania siedlisku oceny D - 

nieznacząca. 

 

 

Zagrożenia dla gatunków nietoperzy, owadów i zanokcicy serpentynowej wytypowano na podstawie przeprowadzonych badań terenowych.  

 

W trakcie przeprowadzonych prac w terenie jako najistotniejsze zagrożenie dla zanokcicy serpentynowej wskazano oddziaływanie związane ze 

zbyt małym ocienieniem stanowiska. Wpływa to na wysychanie siedliska i osłabianie kondycji gatunku, zasychanie kęp zanokcicy w wyniku 

niekorzystnych warunków mikroklimatycznych oraz zaburzenia w otoczeniu stanowiska. Przy formułowaniu zagrożenia wzięto pod uwagę, iż 

gatunek ten wykazuje znaczną wrażliwość na zmiany czynników siedliskowych.  

 

W przypadku motyli obserowoano w terenie zarastanie siedlsik w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego łąk, co może prowadzić do 

zmniejszenia powierzchni siedliska gatunku, a także ograniczyć dostępność roślin żywicielskich (krwiściągu lekarskiego). 

 

Do najistotniejszych zagrożeń mopka i nocka dużego należy rozwój ruchu turystycznego - płoszenie nietoperzy w okresie hibernacji. Nietoperze 

obudzone budzą inne osobniki (efekt domina), co powoduje, ze zasięg tego oddziaływania jest znacznie większy niż obszar objęty działalnością 

turystyczną, emisja hałasu generowana przez turystów dla nocka dużego i mopka w zwiedzających podziemne trasy turystyczne powoduje 

płoszenie, budzenie nietoperzy ze stanu hibernacji, zakłócanie ich naturalnych zachowań związanych z okresem godowym (tzw. jesienne 

rojenie). W trzech z jedenastu ocenionych obiektów ważnych dla nocka dużego i mopka (Sztolnia za Domem Ani w Górze Wapienna w 

Dzikowcu - Strzelnica „Safader”), Kompleks Osówka, Kopmleks Rzeczka) rozwija się intensywnie zagospodarowanie turystyczne (kompleksy 

turystyczne), w innych trzech wymagane jest ograniczenie niekontrolowanego ruchu turystycznego i wandalizmu poprzez zamontowanie krat w 

wejściach. W kompleksie Osówka szanse zachowania populacji mopka i nocka dużego są niezadowalające ze względu na duże 

zagospodarowanie turystyczne obiektu, wystawy i iluminacje, a także nieodpowiednie wloty i zabezpieczenia dla nietoperzy w części obiektu. W 

przypadku sztolni za Domem Ani w Górze Wapienna w Dzikowcu (Strzelnica "Safader") brak zabezpieczenia przed niepokojeniem, groźba 

zasypania wlotów oraz zmiany mikroklimatyczne nie stwarzają stabilnych warunków dla zachowania populacji nocka dużego i mopka. Obecnie, 
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zarówno w przypadku nocka dużego, jak i mopka stanowisko w Dzikowcu uzyskało ocenę U2. W kompleksie Rzeczka wykazano, że 

perspektywy zachowania nocka dużego i mopka są niezadowalające ze względu na duże zagospodarowanie turystyczne obiektu, wystawy i 

iluminacje, nagłośnienie. Całkowite zamknięcie obiektu wpłynie na zmianę mikroklimatu obiektu. Dalszy rozwój atrakcji turystycznych i 

całkowite zamknięcie wejść kompleksie „Rzeczka” może doprowadzić do degradacji stanowiska mopka i nocka dużego. Ponadto część obiektów 

ulega naturalnym przekształceniom, gdzie dochodzi do tąpnięć, zawałów oraz zasypywania wlotów, sporadycznie zalewów po strop. 

 

Za najważniejsze zagrożenia dla stwierdzonych w 2013r miejsc hibernacji nocka Bechsteina przyjęto niekontrolowany ruch turystyczny oraz 

wandalizm. Niekontrolowany ruch turystyczny oraz eksploracje w okresie zimowym mogą prowadzić do wybudzania nietoperzy, a 

niekontrolowana penetracja obiektu powoduje zadeptywanie nietoperzy hibernujących w nagromadzonym na podłodze rumoszu skalnym.  

 

W celu wytypowania zagrożeń dla leśnych siedlisk przyrodniczych przeanalizowano działania gospodarcze zamieszczone w Planach Urządzenia 

Lasu dla Nadleśnictw Bardo, Jugów, Wałbrzych, Świdnica. Brano pod uwagę stan zachowania poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych 

oraz rodzaj planowanych działań gospodarczych. W większości płatów siedlisk leśnych zagrożeniem dla utrzymania dobrego stanu zachowania 

są zbyt małe zasoby martwego drewna. W płatach tych uwzględniono planowane trzebieże, które dodatkowo mogą ograniczyć ilość martwego 

drewna. Ponadto analizowano rodzaj zaplanowanej rębni, w niektórych płatach wskazano rębnię IIb jako zagrożenie dla utrzymania tożsamości 

siedliska. Jako zagrożenie wskazywano także obecność gatunków obcych ekologicznie lub geograficznie, które powodują zniekształcenie 

drzewostanu. 

Nie zidentyfikowano istniejących zagrożeń dla ziołorośli – wszystkie zweryfikowane płaty siedliska oceniono na FV. 

Zagrożenia dla siedlisk 7140 wytypowano na podstawie wizji terenowych i oceny ich stanu zachowania.  

Na większości stanowisk siedlisko 8220 ma ocenę FV. W niektórych płatach obniżona ocena wskaźnika ‘Struktura i funkcje’ wynikała przede 

wszystkim z obserwowanego gromadzenia się materii organicznej i zarastania trawami, siewkami drzew w wyniku naturalnej sukcesji. Jest to 

proces powolny, dlatego nie przewiduje się znaczącego pogorszenia stanu tego siedliska. W jednym z płatów siedliska, nie weryfikowanego 

terenowo, ale objętego monitoringiem GIOŚ w ramach PMŚ, oceny wskazywały na obniżenie oceny ze względu na pogorszenie stanu siedliska 

w wyniku ruchu wspinaczkowego. Zostało to wpisane jako zagrożenie istniejące dla jednego płatu siedliska 8220. 

Dla większości łąk 6510 i 6520 nie zidentyfikowano istniejących zagrożeń – łąki użytkowane są kośnie lub kośnie-pastwiskowo. W niektórych 

płatach obserwowano skutki zbyt intensywnego użytkowania (wypasania). Dodatkowo, w płatach nie weryfikowanych terenowo, które leżą na 

gruntach w zarządzie Lasów Państwowych wykorzystano informację zamieszczoną w warstwie z Inwentaryzacji Przyrodniczej w Lasach 

Państwowych (.shp) o zarastaniu łąk.  
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5 Cele działań ochronnych 
 

Lp. Przedmiot ochrony Numer 

stanowiska 

Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1. 3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników  

Ranunculion 

fluitantis  

- - Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

W okresie obowiązywania PZO 

2. 6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

FV Zachowanie siedliska we właściwym stanie ochrony (FV) oraz 

uzupełnienie stanu wiedzy dla części płatów siedliska, 

identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. 

W okresie obowiązywania PZO 

3. 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

Poprawa stanu siedliska w zakresie parametrów powierzchni, 

struktury i funkcji oraz perspektyw zachowania.  

W okresie obowiązywania PZO 

4. 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 (część płatów) 

U2 (cześć płatów)  

Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

Poprawa stanu siedliska w zakresie parametrów powierzchni, 

struktury i funkcji oraz perspektyw zachowania. Uzupełnienie 

stanu wiedzy dla części płatów siedliska, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

W okresie obowiązywania PZO 

5. 7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 (część płatów) 

U2 (część płatów) 

Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

Kontynuacja przyjętych kierunków rozwoju tego siedliska w celu 

stabilnego utrzymywania się go w obszarze. Poprawa stanu 

siedliska w zakresie parametrów powierzchni, struktury i funkcji 

oraz perspektyw zachowania. Uzupełnienie stanu wiedzy dla 

W okresie obowiązywania PZO 
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Scheuchzerio-

Caricetea)  

części płatów siedliska, (co najmniej U1).  

6. 8220 Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

FV (część płatów) 

U1 (część płatów) 

Zachowanie części płatów siedliska we właściwym stanie ochrony 

(FV), dla pozostałych płatów – zachowanie siedliska w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1). Wzrost świadomości 

turystów i środowiska wspinaczkowego w zakresie występowania 

i ochrony siedliska na terenie obszarze. Uzupełnienie stanu wiedzy 

dla części płatów siedliska, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

W okresie obowiązywania PZO 

7. 9110 Kwaśne 

buczyny  

(Luzulo-Fagetum)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 (część płatów) 

FV (część płatów) 

Zachowanie części płatów siedliska we właściwym stanie ochrony 

(FV), dla pozostałych płatów - zachowanie siedliska w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1)  oraz poprawa właściwej 

struktury i funkcji siedliska. 

W okresie obowiązywania PZO 

8. 9130 Żyzne buczyny  

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 (część płatów) 

FV (część płatów) 

 

Zachowanie części płatów siedliska we właściwym stanie ochrony 

(FV), dla pozostałych płatów - zachowanie siedliska w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1) oraz poprawa właściwej 

struktury i funkcji siedliska. 

W okresie obowiązywania PZO 

9. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny  

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 (część płatów) 

U2 (część płatów) 

Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co najmniej U1)  

oraz poprawa właściwej struktury i funkcji siedliska. 

W okresie obowiązywania PZO 

10. 9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-lipowe 

na stokach i 

zboczach (Tilio 

platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co najmniej U1)  

oraz poprawa właściwej struktury i funkcji siedliska. Uzupełnienie 

stanu wiedzy dla części płatów siedliska, identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz propozycja działań ochronnych. 

W okresie obowiązywania PZO 

11. 9190 Kwaśne 

dąbrowy  

(Quercetea robori-

petraeae) 

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co najmniej U1)  

oraz poprawa właściwej struktury i funkcji siedliska. 

W okresie obowiązywania PZO 
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12. 91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

FV (część płatów) 

U1 (część płatów) 

U2 (część płatów) 

Zachowanie części płatów siedliska we właściwym stanie ochrony 

(FV), dla pozostałych płatów - zachowanie siedliska w stanie 

niepogorszonym (co najmniej U1)  oraz poprawa właściwej 

struktury i funkcji siedliska. 

W okresie obowiązywania PZO 

13. 9410 Górskie bory 

świerkowe (Piceion 

abietis część - 

zbiorowiska górskie)  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (co najmniej U1)  

oraz poprawa właściwej struktury i funkcji siedliska. 

W okresie obowiązywania PZO 

14. 4066 Zanokcica 

serpentynowa 

Asplenium 

adulterinum  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 Zachowanie obecnego stanu ochrony gatunku (U1)  W okresie obowiązywania PZO 

15. 1308 Mopek  

Barbastella 

barbastellus  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U2 (większa 

część stanowisk) 

U1 (pozostała 

część stanowisk) 

Utrzymanie zimowisk gatunku w stanie co najmniej 

niepogorszonym (U1) i utrzymanie lub wzrost liczby 

hibernujących nietoperzy, uzupełnienie wiedzy w zakresie letniej 

populacji, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych.. 

W okresie obowiązywania PZO 

16. 1323 Nocek 

Bechsteina  

Myotis bechsteinii  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U1 Utrzymanie zimowisk gatunku w stanie co najmniej 

niepogorszonym (U1), uzupełnienie wiedzy w zakresie letniej 

populacji, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych.. 

W okresie obowiązywania PZO 

17. 1324 Nocek duży  

Myotis myotis  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

U2 (większa 

część stanowisk) 

U1 (pozostała 

część stanowisk) 

Utrzymanie zimowisk gatunku w stanie co najmniej 

niepogorszonym (U1) i utrzymanie lub wzrost liczby 

hibernujących nietoperzy, uzupełnienie wiedzy w zakresie letniej 

populacji, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań ochronnych.. 

W okresie obowiązywania PZO 

18. 6177 Modraszek 

telejus  

Phengaris teleius 

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

FV (większa 

część stanowisk) 

U1 (pozostała 

część stanowisk) 

Zachowanie części płatów siedlisk gatunku we właściwym stanie 

ochrony (FV), a dla pozostałych płatów poprawa stanu siedliska w 

kierunku właściwego stanu zachowania (FV) w zakresie struktury 

i funkcji. 

W okresie obowiązywania PZO 
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19. 6179 Modraszek 

nausitous Phengaris 

nausithous  

Wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

FV (część 

stanowisk) 

U1 (część 

stanowisk) 

U2 (część 

stanowisk) 

Zachowanie części płatów siedlisk gatunku we właściwym stanie 

ochrony (FV), a dla pozostałych płatów poprawa stanu siedliska w 

kierunku właściwego stanu zachowania (FV) w zakresie struktury 

i funkcji. 

W okresie obowiązywania PZO 

20. 6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 

-  Nie określono celów ochrony z powodu planowanego nadania 

oceny D (nieistotna)  i usunięcia siedliska z listy przedmiotów 

ochrony. 

- 

 

 

 

 

 

  



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1413 

 

Moduł C 

6 Ustalenie działań ochronnych 
 

 

Przedmiot 

ochrony 
Działania ochronne 

N

r 

Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji
2 

Termin 

wykonani

a 

Szacun

kowe 

koszty 

(w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowied

zialny za 

wykonani

e 

3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiska

mi 

włosieniczni

ków 

 Ranunculion 

fluitantis 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

              

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

              

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o przedmiocie 

ochrony 

Występowani

e i 

rozmieszczeni

e siedliska, 

ocena 

parametrów i 

wskaźników 

charakteryzuj

ących stan 

siedliska, 

identyfikacja 

ewentualnych 

zagrożeń i 

zaplanowanie 

adekwatnych 

działań 

ochronnych 

Rzeki w granicach Ostoi  w okresie 

obowiązy

wania PZO 

5 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

6430 

ziołorośla 

górskie 

(Adenostylio

n alliariae) i 

ziołorośla 

nadzreczne 

(Convolvulet

alia sepium) 

- e753 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

              

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

              

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o przedmiocie 

ochrony 

Występowani

e i 

rozmieszczeni

e siedliska, 

ocena 

parametrów i 

wskaźników 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 87  -j; 87  -i; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, część wydz.: 6-a, 

6-h, Leśnictwo Jedlinka, część wydz.: 86-b; 90-a, 

Nadleśnictwo Bardo, obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, część wydz.: 21-c, 21-d, 

obręb Glinno, dz. ew.  162  

w okresie 

obowiązy

wania PZO 

7 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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charakteryzuj

ących stan 

siedliska, 

identyfikacja 

ewentualnych 

zagrożeń i 

zaplanowanie 

adekwatnych 

działań 

ochronnych 

6510 - 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywni

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 
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e - wszystkie 

stanowiska 

w Ostoi 

(oprócz 

GUIDÓW: 

a252, 9cf6, 

45c1, 3be1- 

ponieważ na 

tych płatach 

działania są 

ukierunkowa

ne na 

ochronę 

modraszków

) 

1 Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno 

– 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych 

użytków 

zielonych. 

. Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno 

– 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych 

użytków 

zielonych. 

obręb Lutomia Górna dz. ew.: 754, 59/1, 759/1, 760, 1.65, 1231, 744, 744, 635/1, 24, 

746, 28, 60,53, 761, 55, 187/1, 26, 740, 178/3, 765/4, 758, 741, 661/1, 748, 752, 52, 

178/1, 775, 56, 769, 753, 762, 22, 4/2, 187/3, 742, 32, 25, 179, 759/2, 757, 1248, 

178/2, 756, 54, 751, 661/2, 737/4, 1259, 777, 765/5, 186/5,   

obręb Sierpnica dz. ew.: 474/128, ,  

obręb Glinno dz. ew.: 225/2, 64, 350/2, 350/11, 350/14, 61/3, 334/32, 339/5, 287, 341, 

334/35, 54, 344/6, 344/6, 350/7, 334/11, 327, 42, 334/18, 61/1, 220/2, 133, 343/4, 163, 

334/45, 37, 61/5, 124/3, 343/2, 51, 144/6, 255/1, 131, 91, 214, 34, 103, 343/3, 106, 

349, 43, 1/5, 171/2, 333, 334/31, 350/9, 236, 329, 107, 1/1, 350/4, 2, 253, 89/2, 

334/43, 182, 330, 170/1, 39, 229/1, 350/5, 69, 247, 334/34, 241, 49, 316/337, 339/3, 

310/334, 211, 150, 181, 252, 328, 162, 248, 47, 350/15, 334/38, 231, 140/1, 216, 

334/22, 123/2, 206/1, 164, 48, 243, 234, 234, 233, 233, 50, 350/1, 89/1, 334/46, 101, 

240, 132, 169, 123/5, 309/334, 123/6, 123/1, 72/1, 105, 77/2, 246, 227/2, 119, 112, 74, 

3, 222, 339/1, 144/2, 326, 334/23, 354, 354, 166/2, 358, 334/15, 65, 334/13, 339/2, 

144/4, 100, 334/37, 124/6, 32, 41, 90, 306/7, 361/2, 35, 254/2, 265, 76, 52/1, 307/327, 

334/40, 242, 334/17, 245, 67, 45, 339/4, 339/4, 254/1, 30, 83/2, 102, 221, 213, 334/25, 

170/2, 82/2, 127, 334/36, 123/3, 136, 251, 109, 350/3, 46, 36, 92, 334/21, 98, 350/10, 

334/20, 334/10, 361, 63, 334/8, 215, 33, 334/41, 77/1, 120, 230, 144/7, 212, 334/44, 

325, 334/12, 31, 361/1, 66, 180/2, 40, 59, 145, 165/6, 144/3, 270/1, 270/1, 235, 235, 

61/4, 60, 227/1, 238, 249, 350/12, 135, 123/4, 334/14, 137, 351, 134, 147, 124/7, 210, 

343/5, 334/39, 170/6, 144/5, 206/6, 350/6, 255/2, 334/9,  

obręb Jugowice dz. ew.: 440, 376/10, 401, 377/16, 409/4, 452/6, 156/6, 452/5, 406, 

154/1, 7/377, 13, 402, 405, 376/8, 404/21, 25/5, 360/11, 4/3, 404/22, 362/3, 526/70, 

4/2, 14, 460/4, 25/6, 6/2, 530, 404/23, 452/1, 408/3, 452/8, 452/9, 365/4, 359, 436, 

437, 360/13, 25/2, ,  

obręb Michałkowa dz. ew.: 126/1, 211, 85/2, 70/7, 104/7, 91/5, 106/8, 103/20, 103/23, 

164/4, 237/324, 63/17, 75/6, 160, 70/6, 130/1, 242/331, 103/10, 46/3, 70/10, 236/323, 

103/21, 103/9, 116/2, 197, 65/9, 82, 65/11, 129/1, 163, 70/5, 46/4, 116/7, 27/2, 159, 

167, 50, 130/2, 29/2, 91/26, 103/13, 113, 68/7, 103/26, 91/28, 206, 161, 65/4, 173/21, 

103/19, 222, 210, 129/2, 122/5, 103/11, 37, 97, 245/332, 158/4, 166, 203/1, 96, 111, 

121/8, 60/2, 112, 173/16, 91/23, 121/13, 114, 224, 103/12, 103/25, 74/2, 212, 92/1, 

70/8, 251/1, 215, 226, 208, 110, 109, 45, 250, 35, 173/20, 49, 173/17, 106/9, 91/2, 

91/2, 158/5, 203/2, 91/40, 28/3, 58/5, 63/16, 26/2,  

obręb Walim dz. ew.: 70, 51/1, 142/5, 225, 71/9, 522, 39/4, 54, 164, 1/1, 52/6, 223, 

62/2, 65/4, 245/2, 80/1, 82/1, 391, 192, 344, 5, 246/2, 165, 158, 168, 52/9, 392/5, 

427/14, 282/4, 224, 427/13, 62/5, 142/2, 65/3, 38, 38, 52/7, 392/1, 59, 190, 296, 162, 

stale 800zl/ro

k/ha 

Właściciel

, zarządca 

lub 

posiadacz 

obszaru. 
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80/2, 65/6, 65/6, 141, 341/2, 163, 159/2, 302, 246/1, 427/12, 393, 387, 205, 388, 345, 

81, 82/4, 282/8, 79/2, 61/3, 300, 161, 66, 427/10, 309, 427/11, 249/2, 394, 389/8, 202, 

202, 227, 60/2, 52/5, 52/5, 253, 63, 52/3, 82/3, 298, 706, 136/4, 188, 299/2, 195, 390, 

243, 340, 307, 71/10, 338, 343/2, 246/4, 74/2, 25/1, 53, 23, 276, 92/2, 137, 159/3, 

200/3, 252/4, 523/2, 52/8, 282/9, 198, 194, 305/3, 55/2, 242, 282/6, 82/2, 392/3, 167, 

250, 76/2, 22, 306, 159/1, 246/3, 197, 305/2, 392/2, 71/8, 216, 283, 226, 248, 392/4, 

65/2, 79/1, 247, 249/1, 337, 686, 336, 170, 299/1, 282/3, 389/7, 145/62, 21, 282/7, 

200/2, 285, 305/1, 199, 282/5, 36, 301, 220/57, 65/5, 55/3, 55/3, 57, 56, ,  

obręb Jugów dz. ew.: 870, 96/2, 463, 96/1, 62/2, 104/1, 431, 41/5, 130, 458, 97, 766, 

105/1, 471/9, 98, 451, 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 11-a, 11-b,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 74-n, 74-o, 74-r,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa wieś, wydz.: 110-b, 94-k, 94-o, 

94-s, 94-y,  

,  oraz część wydz. 112-g, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 316-a, 316-b, 

325-h, 325-i oraz część wydz. 323-h, 325-g,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 327-j, 332-c, 

334-i, oraz część wydz. 332-b, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 215-o oraz część 

wydz. 187-k,,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Bielawa, wydz.: 226-c, 226-d, 

226-f, 233-f, 247-m, 247-o oraz część wydz. 247-j, 247-k,,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 293-b oraz 

część wydz. 293-c,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 4 -c, 4 -k, 

62-b, 62-c, 62-d, 62-f, 62-g, 62-h,  oraz część wydz. 4-b, 63-g, 63-i,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, część wydz.: 70-b, 70-

c,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 128-b, 128-c, 

128-d 
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Działania fakultatywne 

2 Działania 

fakultatywne 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiednieg

o  pakietu 

rolnośrodowis

kowego w 

ramach 

obowiązujące

go Programu 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

(zwanego 

dalej 

„PROW”), 

ukierunkowan

ego na 

ochronę 

siedliska 

przyrodniczeg

o niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiednieg

o  pakietu 

rolnośrodowis

kowego w 

ramach 

obowiązujące

go Programu 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

(zwanego 

dalej 

„PROW”), 

ukierunkowan

ego na 

ochronę 

siedliska 

przyrodniczeg

o niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

6510. 

obręb Lutomia Górna dz. ew.: 754, 59/1, 759/1, 760, 1.65, 1231, 744, 744, 635/1, 24, 

746, 28, 60,53, 761, 55, 187/1, 26, 740, 178/3, 765/4, 758, 741, 661/1, 748, 752, 52, 

178/1, 775, 56, 769, 753, 762, 22, 4/2, 187/3, 742, 32, 25, 179, 759/2, 757, 1248, 

178/2, 756, 54, 751, 661/2, 737/4, 1259, 777, 765/5, 186/5,   

 

obręb Sierpnica dz. ew.: 474/128, ,  

obręb Glinno dz. ew.: 225/2, 64, 350/2, 350/11, 350/14, 61/3, 334/32, 339/5, 287, 341, 

334/35, 54, 344/6, 344/6, 350/7, 334/11, 327, 42, 334/18, 61/1, 220/2, 133, 343/4, 163, 

334/45, 37, 61/5, 124/3, 343/2, 51, 144/6, 255/1, 131, 91, 214, 34, 103, 343/3, 106, 

349, 43, 1/5, 171/2, 333, 334/31, 350/9, 236, 329, 107, 1/1, 350/4, 2, 253, 89/2, 

334/43, 182, 330, 170/1, 39, 229/1, 350/5, 69, 247, 334/34, 241, 49, 316/337, 339/3, 

310/334, 211, 150, 181, 252, 328, 162, 248, 47, 350/15, 334/38, 231, 140/1, 216, 

334/22, 123/2, 206/1, 164, 48, 243, 234, 234, 233, 233, 50, 350/1, 89/1, 334/46, 101, 

240, 132, 169, 123/5, 309/334, 123/6, 123/1, 72/1, 105, 77/2, 246, 227/2, 119, 112, 74, 

3, 222, 339/1, 144/2, 326, 334/23, 354, 354, 166/2, 358, 334/15, 65, 334/13, 339/2, 

144/4, 100, 334/37, 124/6, 32, 41, 90, 306/7, 361/2, 35, 254/2, 265, 76, 52/1, 307/327, 

334/40, 242, 334/17, 245, 67, 45, 339/4, 339/4, 254/1, 30, 83/2, 102, 221, 213, 334/25, 

170/2, 82/2, 127, 334/36, 123/3, 136, 251, 109, 350/3, 46, 36, 92, 334/21, 98, 350/10, 

334/20, 334/10, 361, 63, 334/8, 215, 33, 334/41, 77/1, 120, 230, 144/7, 212, 334/44, 

325, 334/12, 31, 361/1, 66, 180/2, 40, 59, 145, 165/6, 144/3, 270/1, 270/1, 235, 235, 

61/4, 60, 227/1, 238, 249, 350/12, 135, 123/4, 334/14, 137, 351, 134, 147, 124/7, 210, 

343/5, 334/39, 170/6, 144/5, 206/6, 350/6, 255/2, 334/9,  

obręb Jugowice dz. ew.: 440, 376/10, 401, 377/16, 409/4, 452/6, 156/6, 452/5, 406, 

154/1, 7/377, 13, 402, 405, 376/8, 404/21, 25/5, 360/11, 4/3, 404/22, 362/3, 526/70, 

4/2, 14, 460/4, 25/6, 6/2, 530, 404/23, 452/1, 408/3, 452/8, 452/9, 365/4, 359, 436, 

437, 360/13, 25/2, ,  

obręb Michałkowa dz. ew.: 126/1, 211, 85/2, 70/7, 104/7, 91/5, 106/8, 103/20, 103/23, 

stale 800zl/ro

k/ha 

Właściciel 

lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawując

ym nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 albo 

na 

podstawie 

zobowiąza

nia 

podjętego 

w związku 

z 

korzystani

em z 

programó

w 

wsparcia z 

tytułu 
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ekstensywnie 

6510. 

 

 

Niewykoszeni

e 5-20% 

dzialki. 

Wykoszenie 

dzialki od 

1.07 do 31.08 

. Stosowanie 

nawozenia 

ponizej 50 kg 

N/rok i 

niestosowanie 

srodkow 

ochrony roslin 

Obsada do 1 

DJP/ ha, 

maksymalne 

obciazenie 

pastwiska do 

5DJP 

(2,5t/ha). 

Wypas po 

pierwszym 

pokosie, 

niewczesniej 

niz 15 

sierpnia. Bez 

włókowania 

w okresie od 

1 kwietnia do 

1 września, 

niepodsiewani

e. 

164/4, 237/324, 63/17, 75/6, 160, 70/6, 130/1, 242/331, 103/10, 46/3, 70/10, 236/323, 

103/21, 103/9, 116/2, 197, 65/9, 82, 65/11, 129/1, 163, 70/5, 46/4, 116/7, 27/2, 159, 

167, 50, 130/2, 29/2, 91/26, 103/13, 113, 68/7, 103/26, 91/28, 206, 161, 65/4, 173/21, 

103/19, 222, 210, 129/2, 122/5, 103/11, 37, 97, 245/332, 158/4, 166, 203/1, 96, 111, 

121/8, 60/2, 112, 173/16, 91/23, 121/13, 114, 224, 103/12, 103/25, 74/2, 212, 92/1, 

70/8, 251/1, 215, 226, 208, 110, 109, 45, 250, 35, 173/20, 49, 173/17, 106/9, 91/2, 

91/2, 158/5, 203/2, 91/40, 28/3, 58/5, 63/16, 26/2,  

obręb Walim dz. ew.: 70, 51/1, 142/5, 225, 71/9, 522, 39/4, 54, 164, 1/1, 52/6, 223, 

62/2, 65/4, 245/2, 80/1, 82/1, 391, 192, 344, 5, 246/2, 165, 158, 168, 52/9, 392/5, 

427/14, 282/4, 224, 427/13, 62/5, 142/2, 65/3, 38, 38, 52/7, 392/1, 59, 190, 296, 162, 

80/2, 65/6, 65/6, 141, 341/2, 163, 159/2, 302, 246/1, 427/12, 393, 387, 205, 388, 345, 

81, 82/4, 282/8, 79/2, 61/3, 300, 161, 66, 427/10, 309, 427/11, 249/2, 394, 389/8, 202, 

202, 227, 60/2, 52/5, 52/5, 253, 63, 52/3, 82/3, 298, 706, 136/4, 188, 299/2, 195, 390, 

243, 340, 307, 71/10, 338, 343/2, 246/4, 74/2, 25/1, 53, 23, 276, 92/2, 137, 159/3, 

200/3, 252/4, 523/2, 52/8, 282/9, 198, 194, 305/3, 55/2, 242, 282/6, 82/2, 392/3, 167, 

250, 76/2, 22, 306, 159/1, 246/3, 197, 305/2, 392/2, 71/8, 216, 283, 226, 248, 392/4, 

65/2, 79/1, 247, 249/1, 337, 686, 336, 170, 299/1, 282/3, 389/7, 145/62, 21, 282/7, 

200/2, 285, 305/1, 199, 282/5, 36, 301, 220/57, 65/5, 55/3, 55/3, 57, 56, ,  

obręb Jugów dz. ew.: 870, 96/2, 463, 96/1, 62/2, 104/1, 431, 41/5, 130, 458, 97, 766, 

105/1, 471/9, 98, 451, 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 11-a, 11-b,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 74-n, 74-o, 74-r,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa wieś, wydz.: 110-b, 94-k, 94-o, 

94-s, 94-y,  

,  oraz część wydz. 112-g, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 316-a, 316-b, 

325-h, 325-i oraz część wydz. 323-h, 325-g,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 327-j, 332-c, 

334-i, oraz część wydz. 332-b, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 215-o oraz część 

wydz. 187-k,,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Bielawa, wydz.: 226-c, 226-d, 

226-f, 233-f, 247-m, 247-o oraz część wydz. 247-j, 247-k, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 293-b oraz 

część wydz. 293-c,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 4 -c, 4 -k, 

utraty 

dochodow

ości, a w 

odniesieni

u do 

gruntów 

stanowiąc

ych 

własność 

Skarbu 

Państwa 

zarządca 

nieruchom

ości w 

związku z 

wykonyw

aniem 

obowiązk

ów z 

zakresu 

ochrony 

środowisk

a, na 

podstawie 

przepisów 

prawa 

albo w 

przypadku 

braku 

takich 

przepisów, 

na 

podstawie 

porozumie

nia 

zawartego 
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62-b, 62-c, 62-d, 62-f, 62-g, 62-h,  oraz część wydz. 4-b, 63-g, 63-i,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, część wydz.: 70-b, 70-

c,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 128-b, 128-c, 

128-d 

 

z organem 

sprawując

ym nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000. 

N

r 

Działania  dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych  

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 3, 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

500zl/ha Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             
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6520  - 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywni

e - wszystkie 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 
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płaty 

siedliska w 

Ostoi 

1 Działania 

obligatoryjne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno 

– 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych 

użytków 

zielonych. 

Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno 

– 

pastwiskowe, 

pastwiskowe 

trwałych 

użytków 

zielonych. 

obręb Nowa Wieś dz. ew.: 26/7, 3/9, 3/8, 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, wydz.: 126-b, 126-m, 126-n, 

138-i oraz część wydz.: 126-a, 126-c,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 60-b, 63-c, 69-a,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa wieś, wydz.: 105-m, 114-f, 114-

i, 94-z, 98-h oraz część wydz. 114-d, 114-h, 94-w,,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 52-c, 53-g, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 74-c, 74-f, 74-

k, 74-l, 74-m, 74-s 

stale 800zl/ro

k/ha 

Właściciel

, zarządca 

lub 

posiadacz 

obszaru. 

Działania fakultatywne 

2 Działania 

fakultatywne: 

ekstensywne 

użytkowanie 

kośne lub 

kośno- 

pastwiskowe 

Użytkowanie 

zgodnie z 

wymogami  

odpowiednieg

o  pakietu 

rolnośrodowis

kowego w 

ramach 

obowiązujące

go PROW, 

ukierunkowan

ego na 

ochronę 

siedliska 

przyrodniczeg

o górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

obręb Nowa Wieś dz. ew.: 26/7, 3/9, 3/8, 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, wydz.: 126-b, 126-m, 126-n, 

138-i oraz część wydz.: 126-a, 126-c,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 60-b, 63-c, 69-a,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa wieś, wydz.: 105-m, 114-f, 114-

i, 94-z, 98-h oraz część wydz. 114-d, 114-h, 94-w,,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 52-c, 53-g, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 74-c, 74-f, 74-

k, 74-l, 74-m, 74-s 

 

stale 800zl/ro

k/ha 

Właściciel 

lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

umowy 

zawartej z 

organem 

sprawując

ym nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 albo 

na 

podstawie 

zobowiąza

nia 
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ekstensywnie  

6520.  

 

Niewykoszeni

e 5-20% 

dzialki. 

Wykoszenie 

dzialki od 

1.08 do 15.09. 

Stosowanie 

nawozenia 

ponizej 50 kg 

N/rok i 

niestosowanie 

srodkow 

ochrony roslin 

Obsada do 1 

DJP/ ha, 

maksymalne 

obciazenie 

pastwiska do 

5DJP 

(2,5t/ha). 

Wypas po 

pierwszym 

pokosie, nie 

wcześniej niż 

15 sierpnia. 

Bez 

włókowania 

w okresie od 

1 kwietnia do 

1 września, 

niepodsiewani

e. 

podjętego 

w związku 

z 

korzystani

em z 

programó

w 

wsparcia z 

tytułu 

utraty 

dochodow

ości, a w 

odniesieni

u do 

gruntów 

stanowiąc

ych 

własność 

Skarbu 

Państwa 

zarządca 

nieruchom

ości w 

związku z 

wykonyw

aniem 

obowiązk

ów z 

zakresu 

ochrony 

środowisk

a, na 

podstawie 

przepisów 

prawa 

albo w 
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przypadku 

braku 

takich 

przepisów, 

na 

podstawie 

porozumie

nia 

zawartego 

z organem 

sprawując

ym nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000. 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa Wieś, wydz.: 94 -z; 114 -i; 114 -

f; 98 -h; 105 –m oraz część wydz. 94-w, 114-h; 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 60 -b; 69 -a; 60 -f; 

63 -c; 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, wydz.: 126 -b; 126 -n; 126 –m 

oraz część wydz. 126 -c; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 74 -k; 74 -c; 

74 -f; 74 -l; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 52 -c; 53 -

g; 

obręb Nowa Wieś, dz. ew.: 26/7; 3/9; 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 3, 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

500zl/ha Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1             
6520  - 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywni

e - 7d82, 

8f26 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1             

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o przedmiocie 

ochrony 

Występowani

e i 

rozmieszczeni

e siedliska, 

ocena 

parametrów i 

wskaźników 

charakteryzuj

ących stan 

siedliska, 

identyfikacja 

ewentualnych 

zagrożeń i 

zaplanowanie 

adekwatnych 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 74  -s;  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, wydz.: 138  -i;  

w okresie 

obowiązy

wania PZO 

1 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1427 

 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

21e3 

1             

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1             

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupelnienie 

stanu wiedzy 

o przedmiocie 

ochrony 

Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o siedlisku, 

identyfikacja 

zagrożeń, 

ocena stanu 

ochrony oraz 

propozycja 

działań 

ochronnych. 

W przypadku 

potwierdzenia 

jego 

występowania 

i informacji 

na temat jego 

wysychania 

podjęcie 

działań 

ochronnych 

mających na 

celu 

spowolnienie 

spływu wód 

powierzchnio

wych poprzez 

układanie 

kłód drzew 

blokujących 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, wydz.: 129 –a, 129 -b; w okresie 

obowiązy

wania PZO 

od 1500 

do 7500 

zł 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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odpływ 

7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

2af9 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 ochrona 

czynna 

Z obrzeża 

torfowiska 

usuwać nalot 

świerka, w 

zwarciu 0,2-

0,5, usuwając 

80% drzew w 

dwóch 

nawrotach, co 

3-4 lata. Pnie 

z 

pozyskanych 

drzew ułożyć 

w poprzek 

stoku w 

miejscach 

zwięszonego 

spływu wody, 

gałęzie 

usunąć poza 

obręb 

powierzchni 

objętych 

zabiegiem, na 

wysepki 

gruntu 

mineralnego. 

Zabiegi 

wykonać 

ręcznie, nie 

dopuszczając 

do 

zniszczenia 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 4   -a oraz część 

wydz.: 4   -h;  

co 3-4 lata 20 000 

zł 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000,  

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we,  - w 

przypadku 

realizacji 

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch   
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mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 4   -a oraz część 

wydz.: 4   -h; 

 

po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

m nalotu 

świerka i 

spowalnia

nia spływu 

wód 

1 500 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

- 3362 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 ochrona 

czynna 

Z obrzeża 

torfowiska 

usuwać nalot 

świerka w 

zwarciu 0,2-

0,5, usuwając 

80% drzew w 

dwóch 

nawrotach, co 

3-4 lata. Pnie 

z 

pozyskanych 

drzew ułożyć 

w poprzek 

stoku w 

miejscach 

zwięszonego 

spływu wody, 

gałęzie 

usunąć poza 

obręb 

powierzchni 

objętych 

zabiegiem, na 

wysepki 

gruntu 

mineralnego. 

Zabiegi 

wykonać 

ręcznie, nie 

dopuszczając 

do 

zniszczenia 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, część wydz.: 6   -c;  co 3-4 lata 5 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we - w 

przypadku 

realizacji 

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch  ,  
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mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, część wydz.: 6   -c;  po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

m nalotu 

świerka i 

spowalnia

nia spływu 

wód 

1 500 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

7140  - 

Torfowiska 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 
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przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

- 3f17 

1 ochrona 

czynna 

Z torfowiska 

usuwać nalot 

świerka co 3-

4 lata. Zabiegi 

wykonać 

ręcznie nie 

dopuszczając 

do 

zniszczenia 

mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

obręb LUDWIKOWICE 675; 676/1, 686;  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, część wydz.: 120  -b; 120  -g;  

co 3-4 lata,  7 500 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we- w 

przypadku 

realizacji 

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch  ,  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

obręb Ludwikowice dz. ew. 675; 676/1, 686;  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, część wydz.: 120  -b; 120  -g; 

 

po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

m nalotu 

świerka 

1 500 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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r 

              

7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

- 5d3c 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 ochrona 

czynna 

Z obrzeża 

torfowiska 

usuwać nalot 

świerka, w 

zwarciu 0,2-

0,5, usuwając 

80% drzew w 

dwóch 

nawrotach, co 

3-4 lata. Pnie 

z 

pozyskanych 

drzew ułożyć 

w poprzek 

stoku w 

miejscach 

zwięszonego 

spływu wody, 

gałęzie 

usunąć poza 

obręb 

powierzchni 

objętych 

zabiegiem, na 

wysepki 

gruntu 

mineralnego. 

Zabiegi 

wykonać 

ręcznie, nie 

dopuszczając 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 1   -i; 4   -d; część 

wydz.: 1   -b; 4   -c; 1   -c;  

co 3-4 lata 30 000 

zł 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we - w 

przypadku 

realizacji 

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch  ,  
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do 

zniszczenia 

mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1             

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 1   -i; 4   -d; część 

wydz.: 1   -b; 4   -c; 1   -c; 

 

po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

m nalotu 

świerka i 

spowalnia

nia spływu 

wód 

2 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

              

7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 ochrona 

czynna 

Z obrzeża 

torfowiska 

usuwać nalot 

świerka w 

zwarciu 0,2-

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 4 -j, co 3-4 lata 15 000 

zł 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 
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z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

-9927 

0,5, usuwając 

80% drzew w 

dwóch 

nawrotach, co 

3-4 lata. Pnie 

z 

pozyskanych 

drzew ułożyć 

w poprzek 

stoku w 

miejscach 

zwięszonego 

spływu wody, 

gałęzie 

usunąć poza 

obręb 

powierzchni 

objętych 

zabiegiem, na 

wysepki 

gruntu 

mineralnego. 

Zabiegi 

wykonać 

ręcznie, nie 

dopuszczając 

do 

zniszczenia 

mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we - 

przypadku 

realizacji 

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch  ,  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1436 

 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 4   -j;  po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

m nalotu 

świerka i 

spowalnia

nia spływu 

wód 

2 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

              

7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

- e5d6 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 ochrona 

czynna 

usuwać nalot 

świerkaw 

zwarciu 0,2-

0,5, usuwając 

80% drzew w 

dwóch 

nawrotach, co 

4 lata. 

Ewentulanie 

pnie z 

pozyskanych 

drzew ułożyć 

w poprzek 

stoku w 

miejscach 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, część wydz.: 18  -b;  co 4 lata 5 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we - 

przypadku 

realizacji 
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zwiększonego 

spływu wody, 

gałęzie 

usunąć poza 

obręb 

powierzchni 

objętych 

zabiegiem, na 

wysepki 

gruntu 

mineralnego. 

Zabiegi 

wykonać 

ręcznie, nie 

dopuszczając 

do 

zniszczenia 

mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch  ,  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1             

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, część wydz.: 18  -b;  po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

1 500 Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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m nalotu 

świerka i 

spowalnia

nia spływu 

wód 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

              

7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

- c50e 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 ochrona 

czynna 

Z torfowiska 

usuwać 

siewki buka, 

co 3-4 lata.. 

Zabiegi 

wykonać 

ręcznie, nie 

dopuszczając 

do 

zniszczenia 

mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 1   -g;  co 3-4 lata,  5 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we - 

przypadku 

realizacji 

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch  ,  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 1   -g;  po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

m nalotu 

buka 

1 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

              

7140  - 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie 

z 

roślinnością 

z 

Scheuchzeri

o-Caricetea) 

- dfd7 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 ochrona 

czynna 

Z torfowiska 

usuwać 

siewki 

świerka co 3-

4 lata.  

Zabiegi 

wykonać 

ręcznie, nie 

dopuszczając 

do 

zniszczenia 

mszarów w 

trakcie 

wycinek i 

usuwania 

pozyskanego 

materiału.  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, część wydz.: 7   -b;  co 3-4 lata,  5 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo Jugów, 

organizacj

e 

pozarządo

we - 

przypadku 

realizacji 

peojektów 

ze 

środków 

publiczny

ch  ,  

N Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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r 

1             

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, część wydz.: 7   -b;  po 

przeprowa

dzeniu 

działań 

związanyc

h z 

usuwanie

m nalotu 

świerka 

1 000 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

              

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianow

e ze 

zbiorowiska

mi z 

Androsacion 

vandelii 

023f, 1663, 

1d20, 360d, 

37da, 4055, 

5437, 6f9d, 

748c, 9252, 

b8a2, e2d8, 

e577, fb9f, 

50e6, c837 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

              

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 

stanu wiedzy 

o przedmiocie 

ochrony 

Występowani

e i 

rozmieszczeni

e siedliska, 

ocena 

parametrów i 

wskaźników 

obręb ZAGÓRZE ŚLĄSKIE, dz. ew.: 87,  97,91/67, 92, ;  

   

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 317  -d; 317  -g; 

319  -a; 319  -d; 322  -a; 335  -a; 335  -f; 335  -b; 328  -b;  

 

  

 

w okresie 

obowiązy

wania PZO 

1500 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 
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charakteryzuj

ących stan 

siedliska, 

identyfikacja 

ewentualnych 

zagrożeń, 

zaplanowanie 

adekwatnych 

działań 

ochronnych 

 

 

 

obręb WALIM, dz. ew.: 19;  

 

 

obręb GLINNO, dz. ew.: 357;  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty las, wydz.: 291  -h;  

 

 

 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 32  -d;  24  

-a;  

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianow

e ze 

zbiorowiska

mi z 

Androsacion 

vandelii - 

383a 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 Działania 

związane z 

ochroną 

czynną - 

tablica 

edukacyjna 

Wykonanie i 

ustawienie 

trzech tablic 

edukacyjno-

informacyjnyc

h 

informujących 

o 

występowaniu 

siedlisk 

przyrodniczyc

h i cennych 

gatunków 

paproci oraz o 

zagrożeniach 

(ustawienie 

trzech tablic 

dotyczy 

płatów: 383a, 

a969). 

obręb ZAGÓRZE ŚLĄSKIE, dz. ew. 91/67;  W okresie 

obowiązy

wania PZO 

15 000 

zł 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo 

Świdnica 
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N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1             

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

obręb ZAGÓRZE ŚLĄSKIE; dz. nr 91/67 Jednorazo

wo po 

wykonaniu 

tablic.  

1 500 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianow

e ze 

zbiorowiska

mi z 

Androsacion 

vandelii - 

a969 - 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1 Działania 

związane z 

ochroną 

czynną - 

tablica 

edukacyjna 

Wykonanie i 

ustawienie 

trzech tablic 

edukacyjno-

informacyjnyc

h 

informujących 

o 

występowaniu 

siedlisk 

przyrodniczyc

h i cennych 

gatunków 

paproci oraz o 

zagrożeniach 

(ustawienie 

trzech tablic 

dotyczy 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 322 -n W okresie 

obowiązy

wania PZO 

15 000 

zł 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000, 

Nadleśnict

wo 

Świdnica 
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płatów: 383a, 

a969). 

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1             

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 322 -n Jednorazo

wo po 

wykonaniu 

tablic.  

1 500 zł Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9110  - 

Kwaśne 

buczyny - 

wszystkie 

płaty 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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siedliska w 

Ostoi 

1 Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożar

owych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 14-a, 14-b, 14-c, 

14-c, 14-d, 14-f, 14-g, 14-h, 14-j, 14-k, 14-l, 16-f, 16-g, 16-h, 16-j, 18-b, 18-g, 19-c, 

19-d, 19-f, 21-a, 22-d, 23-d, 24-a, 24-b, 25-h, 26-g, 27-a, 27-d, 28-h, 28-i, 28-m, 29-b, 

29-c, 29-f, 31-g, 31-h, 32-b, 36-b, 37-b, 41-c, 42-a, 42-a, 43-a, 45-c, 46-f, 47-a, 48-a, 

54-b, 54-c, 54-d, 54-h, 54-j, 55-d, 8 -b, 8 -b, 8 -c, 8 -d, 8 -f,  

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 58-c, 58-d, 58-f, 58-g, 

61-d, 61-f, 62-b, 62-c, 62-g, 62-k, 62-m, 63-b, 64-a, 64-c, 64-f, 65-a, 65-b, 65-c, 65-d, 

66-g, 67-a, 67-b, 67-c, 68-a, 68-c, 68-d, 69-a, 69-b, 69-d, 69-h, 69-i, 70-a, 70-b, 70-c, 

70-d, 70-f, 71-g, 72-a, 72-b, 73-c, 73-d, 75-b, 75-c, 75-d, 75-k, 75-n, 77-b, 79-f, 79-g,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, wydz.: 123-g, 138-p,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 14-f, 24-i, 29-g, 29-j, 

37-h oraz część wydz.: 8 -c,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Zdrojowisko, część wydz.: 157-a,   

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 46-c, 50-a, 50-d, 50-

h, 51-d, 51-g, 52-c, 53-d, 53-h, 56-b, 58-a, 58-b, 59-c, 60-d, 61-c, 61-h, 61-i, 61-j, 62-

a, 62-b, 62-d, 63-b, 63-d, 63-f, 64-c, 64-d, 64-g, 65-a, 65-c, 66-a, 66-b, 68-d, 68-f, 69-

c, 69-d, 70-a, 70-c, 71-a, 71-f, 71-i, 73-d, 73-f, 75-c, 86-a, 86-c oraz część wydz.: 67-g, 

69-a, 64-f, 62-c, 65-b, 67-b, 67-d, 64-a, 60-f, 49-h, 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa Wieś, wydz.: 100-i, 101-a, 101-

b, 101-c, 101-d, 102-b, 104-a, 105-b, 105-d, 106-a, 107-d, 107-d, 107-f, 107-f, 109-c, 

109-d, 111-a, 112-a, 112-b, 113-a, 113-b, 113-d, 114-g, , 116-c, 118-a, 118-b, 118-b, 

118-h, 76-d, 76-f, 77-a, 77-g, 78-a, 78-b, 78-d, 78-f, 79-a, 79-b, 79-c, 81-a, 81-b, 82-a, 

82-b, 83-a, 83-b, 84-a, 84-b, 84-c, 88-c, 88-f, 89-a, 89-b, 89-c, 89-f, 89-g, 90-c, 90-d, 

92-a, 92-b, 92-g, 92-h, 93-a, 93-b, 98-b, 99-c, 99-g oraz część wydz.:  100-f, 92-c, 105-

c, 116-b 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Kłodzko, Leśnictwo Czerwieńczyce, wydz.: 1 -a, 2 -a, 2 -

i, 2 -n,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las,  część wydz.:278-b, 

290-d,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Bojanice, wydz.: 267-c, 286-g, 

287-g, 288-b, 298-h, 299-a, 300-a, 300-b, 304-d, 310-n, 315-f,  oraz część wydz.: 268-

f,, 298-j, 300-d, 315-b, 315-h 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 305-d, 305-f, 

305-g, 305-k, 306-h, 307-g, 322-a, 322-d, 323-a, 323-b, 324-b, 324-f, 324-h, 325-c, 

325-d, 325-k, 326-c, 327-f, 328-c, 329-c, 332-j, 334-j, 334-o, 335-b, 335-d, 335-f, 336-

f, 336-h, 337-c, 337-d, 338-a, 338-g, 338-h, 338-i, 338-k, 340-d, 341-g, 341-h, 341-i 

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Jugów, 

Bardo, 

Świdnica, 

Wałbrzyc

h 
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pozostawianie 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszonyc

h pozostałości 

pozrębowe 

(nie 

zagrażających 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego 

oraz trwałości 

drzewostanu 

oraz część wydz.:  306-m, 323-d, 323-i, 324-c, 324-d, 325-b, 327-g, 332-i, 334-h, 335-

c, 336-i, 337-f, 338-f, 340-b, 341-d, 341-f, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 303-a, 304-b, 

305-d, 305-f, 305-g, 306-a, 307-c, 308-b, 310-m, 310-p, 311-c, 312-a, 312-b, 312-d, 

313-s, 314-i, 314-j, 316-g, 319-i, 321-c, 321-h, 322-c, 323-d, 324-b, 324-c, 325-b, 326-

b, 327-c, 327-f, 327-h, 327-k, 328-b, 328-d, 328-f, 328-l, 328-m, 328-s, 329-a, 329-b, 

329-d, 329-g, 329-i, 329-k, 329-o, 330-b, 331-d, 332-a, 332-h, 332-i, 332-j, 332-m, 

332-n, 335-f, 336-d, 336-g, 336-m, 337-a, 337-c, 337-h, 337-p, 338-a, 338-b, 341-h, 

341-i oraz część wydz.:  305-a, 308-a, 309-l, 309-m, 310-b, 310-g, 313-p, 314-h, 318-

c, 318-f, 319-f, 319-g, 319-h, 319-j, 324-h, 327-g, 327-l, 328-c, 328-j, 328-k, 328-p, 

328-r, 329-c, 329-j, 332-l, 337-b, 337-f, 338-f, 339-a, 339-b, 340-c, 340-g, 340-h, 340-

j, 340-k, 340-l, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.:136-k, 136-m, 

136-n, 137-a, 138-c, 138-f 139-a, 139-b, 139-d, 139-f, 139-h, 139-i, 140-g, 140-i, 140-

k141-f, 141-g, 146-f, 146-t, 147-c, 148-a, 150-a, 150-b, 150-c, 150-t, 151-b, 151-c, 

152-h, 158-j, 161-m, 161-p, 162-c, 162-h, 163-f, 166-c, 168-i, 169-a, 169-g, 169-i, 

170-f, 170-j, 170-x, 171-a, 172-d, 172-f, 181-d, 182-c, 184-c, 185-f, 185-k, oraz część 

wydz.: 136-l, 137-g, 138-b, 139-c, 139-l, 140-j, 141-b, 146-o, 148-b, 149-b, 150-f, 

151-a, 152-g, 158-f, 158-h, 158-i, 161-j, 166-b, 166-d, 166-f, 168-g, 169-h, 170-i, 170-

r, 172-c, 181-b, 184-a, 202-p, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 167-d, 174-i, 

175-h, 175-j, 175-p, 175-t176-f, 176-g, 178-p, 180-c, 180-d, 187-a, 187-b, 190-f, 190-

g, 191-d, 191-f, 191-g, 191-h, 197-d, 197-f, 197-g, 197-i, 198-g, 198-h, 205-b, 205-d, 

205-g, 207-b, 209-h, 214-c, 214-d, 215-c, 216-a, 216-b216-g, 217-a, 217-c, 217-g, 

217-h, 217-i, 218-b, 218-d219-d, 219-i, 220-a, 220-c220-d, 220-d, 220-f, 220-f, 221-h, 

221-j, 246-a oraz część wydz.: 167-f, 174-g, 175-b, 175-g, 175-k, 177-g, 177-h, 180-b, 

186-a, 186-g, 187-i, 187-m, 189-f, 190-a, 190-b, 198-a, 205-a, 205-c, 205-f, 209-f, 

213-a, 214-b, 214-f, 215-b, 215-f, 216-f, 217-b, 217-d, 218-c, 219-l, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Bielawa, wydz.: 223-i, 223-k, 228-

c, 228-d, 229-i, 229-j, 229-k, 230-a, 230-b, 230-g, 230-k, 235-g, 237-a, 237-b, 237-c, 

238-c, 238-d, 239-b, 239-h, 239-i, 239-l, 240-c, 241-d, 241-l, 242-d, 243-b, 243-d, 

244-d, 248-g, 253-i, 255-b, 255-d, 255-f, 256-b, 256-c, 257-b, 258-d, 260-a, 264-a, 

264-c oraz część wydz.:  222-c, 223-j, 228-f, 229-h, 230-h, 230-m, 236-c, 236-d, 237-

d, 237-f, 237-g, 239-c, 239-d, 239-k, 240-a, 242-a, 243-a, 244-c, 251-b, 253-g, 255-a, 

255-c, 255-g, 255-h, 256-f, 257-d, 257-f, 264-b, , 264-d, 265-d, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 261-h, 261-i, 
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261-j, 261-m, 262-a, 262-g, 262-h, 263-a, 263-c, 263-d, 263-f, 266-b, 268-c, 268-h, 

269-a, 269-c, 270-c, 271-f, 272-b, 272-g, 272-j, 273-a, 273-d, 277-a, 277-b, 278-c, 

279-b, 279-f, 279-g, 279-h, 279-k, 279-l, 279-n, 281-f, 281-i, 282-a, 282-d, 282-f, 283-

a, 283-b, 283-d, 283-f, 283-i, 283-j, 283-k, 286-c, 287-i, 288-g, 289-f, 290-f, 291-b, 

294-c, 295-c, 295-d, 295-f, 295-g, 296-b, 296-c, 297-d, 298-b, 298-d, 299-j, 300-h, 

301-k, 301-r, 301-s, 302-a, 302-b, 302-c, 302-d oraz część wydz.:  261-k, 262-d, 267-

g, 270-b, 271-d, 272-f, 273-b, 273-c, 279-j, 280-g, 282-g, 283-h, 285-f, 286-a, 286-b, 

287-b, 288-b, 289-g, 290-k, 291-d, 295-b, 296-a, 299-k, 300-c, 301-n, 301-p, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 1 -b, 11-b, 

14-h, 16-a, 16-d, 17-a, 18-b, 25-a, 30-c, 38-b, 38-c, 38-f, 38-g, 39-f, 4 -c, 4 -f, 52-b, 

54-a, 55-f, 55-g, 56-c, 56-d, , 56-g, 56-h, 58-c, 58-d, 59-a, 59-c, 59-d, 62-j, 62-k, 62-l, 

62-n, 64-g, 65-c, 65-d, 8 –k oraz część wydz.:  119-d, 18-a, 52-b, 56-a, 64-h, 40-b, 62-

p, 58-a, 57-c, 55-b, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 100-c, 101-b, 

102-b, 102-c, 102-g, 108-b, 108-c, 109-b, 109-c, 109-d, 109-g, 67-a, 67-d, 70-a, 71-g, 

71-g, 82-c, 83-a, 84-d, 85-a, 85-c, 86-c, 89-d, 90-g, 91-c, 95-h, 96-a, 96-g, 96-h, 96-i, 

97-d, 97-i, 98-c, 98-d oraz część wydz.:  108-a, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 103-c, 104-f, 

105-a, 106-a, 106-b, 106-f, 107-a, 110-c, 110-d, 111-b, 111-c, 111-f, 112-b, 112-c, 

114-a, 114-b, 117-a, 117-b, 117-d, 117-f, 118-h, 122-c, 122-d, 122-f, 123-b, 127-a, 79-

f, 80-a, 99-b oraz część wydz.: 103-a, 107-c, 110-b, 76-c, 

obręb ZAGÓRZE ŚLĄSKIE dz. ew.: 92,  

obręb Przygórze dz. ew.: 202 
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N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska)  

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9110  - 

Kwaśne 

buczyny -

0364, 053e, 

05cf, 0602, 

0931, 094d, 

0aa2, 0b33, 

0d81, 0dbc, 

0f71, 0f93, 

0fd9, 11ef, 

1267, 15bc, 

15d1, 17da, 

1a5e, 1c01, 

1d61, 1e10, 

216a, 2173, 

21c0, 22e7, 

2673, 28e1, 

29f7, 2a0a, 

2f19, 305f, 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z 

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 271 -f; 295 -c, 

295 -d, 295 -f, 296 -b , 295 -g, 296 -c, 302 -d, 302 -c, 302 -b, -302 -a, 301 -s, 301 -r, 

273 -a; 268 -c; 273 -d; 272 -j; 263 -f, 263 -a, 262 -h, 262 -g, 268 -h, 262 -a, 261 -m, 

261 -j, 261 -i, 261 –h; 289  -f; 288  -g; 279  -f; 279  -g; 279  -k; 279  -h; 279  -l; 279  -

b; 279  -n; 281  -f; 290  -f; 278  -c; 286  -c; 272  -g oraz część wydz.: 271 -d; 296 -a, 

301 -n, 301 –p; 273 -c; 287  -b; 289  -g; 280  -g; 270  -b; 279  -j; 

286  -a; Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 205 -b; 

217  -a; oraz część wydz.:  189 -f; 187 -m; 177 -g; 177 -h; 217  -b 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 168 -i; 169 -a; 

158 -j; 166  -c; 172  -f; 172  -d; 185  -f; 169  -g; 169  -i; 152  -h; 170  -j; 170  -f; 166  -

c; 141  -f; 146-f oraz część wydz.: 158 -f; 158 -i; 158 -h; 166  -b; 166  -d; 184  -a; 152  

-g; 170  -i; 166  -f; 141-b, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 332 -h; 332 -l; 

329 -o; 325 -b; 321 -h; 321 -c; 328 -s; 337 -a; 337 -c; 337 -h; 305  -d; 323  -d; 327  -f; 

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Świdnica, 

Wałbrzyc

h, Bardo, 

Jugów 
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38ac, 38f9, 

394f, 433d, 

4462, 4796, 

496b, 4cfa, 

4d47, 56bc, 

5cf6, 5dea, 

629a, 635b, 

6536, 70bd, 

7b4b, 230b, 

8548, 94be, 

9622, 96d1, 

97fc, 987a, 

9f95, a13c, 

a157, a3dc, 

a59f, a5be, 

a612, a64f, 

fd70, fd12, 

fb04, f8c1, 

f6d3, ec9b, 

eb5c, e846, 

e69f, e477, 

de6e, dcc4, 

db24, da74, 

d9fe, d896, 

d429, d2a4, 

d1d1, d053, 

ca76, c610, 

c60f, c1f0, 

c134, be17, 

b87f, b6a2, 

b47e, ad93, 

ac53, ab0c, 

a711 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

kwaśnych 

buczyn) wraz 

ze 

stopniowym 

ograniczenie

m udziału 

gatunków 

obcych 

ekologicznie 

(np. modrzew, 

świerk, sosna, 

brzoza) i 

geograficznie 

(np. daglezja) 

327  -c; 319  -i; 312   -d,   311   -c,  312   -a,  314   -i, 314   -j,  312   -b; 313  -s; 310  -

m; 310  -p; 332  -j; 332  -n; 332  -m; 316  -g; 335  -f; 327  -h; 324  -b; 324  -c; 327  -k; 

329  -k;  oraz część wydz.: 327 –l; 328 –r; 305  -a; 327  -g; 319  -f; 318  -c; 318  -f; 

310  -g; 313  -p; 329  -j,Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, 

wydz.: 305 -k; 305 -g; 337  -d; 338  -i; 325  -c; 336  -h; 322  -c; 305  -d; 338  -g oraz 

część wydz.: 338  -k; 336  -i; 337  -f; 329  -c; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, część wydz.: 290 -d; 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 73 -d; 73 -f; 71 -i; 

71 -f; 63 -f; 63 -b; 63 -d; 53 -h; 46  -c; 64  -d; 64  -c;: 64  -g; 56  -b, 58 –a, 58  -b, 59    

-c, 61 –c, 61  -h, 61 -i, 61  -j, 62 –b, 62 -d, 65  -a, 65  -c, 66  -a, 66  -b oraz część 

wydz.: 64  -a; 67  -g; 64  -f; 49  -h; 62 –c, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Bielawa, wydz.: 258 -d; 244 -d, 

264 -a, 264 -c, 260-a; 255  -b; 255  -d; 255  -f; 230  -k; 228  -c; 229  -j; 230  -a; 229  -i; 

230  -g; 229  -k; 230  -b; 228  -d; 248  -g; 223  -i oraz część wydz.:  264-b, 255  -c; 255  

-g; 230  -m; 230  -h; 228  -f; 236   -c, 236   -d; 251  -b;  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Bojanice, wydz.: 288  -b; 300  -a; 

300  -b; 298  -h; oraz część wydz.:  300  -d; 298  -j 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa Wieś, wydz.: 116  -c; 89 -a; 89 -

c; 89 -f; 118  -b; 118  -a; 89  -b; 109  -d; 82  -b oraz część wydz.:  116 -b; 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 37 -h; 29  -j oraz 

część wydz.: 8 - c 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 97 -i; 86  -c; 

102  -c; 109  -c; 108  -b; 108  -c; 102  -b; 109  -d; 85  -c; 109  -g; 102  -g; 109  -b; 95  -

h; 83  -a; 82  -c; 71  -g;  oraz część wydz.:  108  -a; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 105  -a; 103  -

c; 106  -b; 106  -a; 106  -f; 99  -b oraz część wydz.: 103  -a; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 8   -k; 56  -

c; 55  -g; 56  -d; 56  -h; 56  -g; 55  -f; oraz część wydz.:  56  -a; 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 41  -c; 42  -a; 16  -

f , 16  -g, 16 -h, 18  -g, 19  -c, 19  -d, 19  -f, 23  - d, 24 -a, 24 -b 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 71  -g; 72  -a; 72  -b; 73  

-c; 73  -d; 75  -k 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

Monitoring 

realizacji 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

Monitorin

g realizacji 

1000 zł 

za jeden 

Organ 

sprawując
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działań 

ochronnych 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska)  

działań 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

płat y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9130  - 

Żyzne 

buczyny - 

wszystkie 

płaty 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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siedliska w 

obszarze 

  Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożar

owych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 12-d, 12-f, 12-g, 

12-i, 13-c, 14-b, 14-i, 14-k, 16-a, 16-b, 16-i, 20-h, 20-l, 20-n, 21-b, 21-c, 25-d, 25-g, 

25-h, 25-i, 25-j, 26-d, 26-g, 28-g, 28-k, 28-l, 28-m, 28-n, 28-o, 29-a, 29-g, 29-h, 30-a, 

30-b, 31-b, 32-a, 32-d, 33-a, 33-b, 33-h, 33-i, 34-a, 34-b, 34-c, 35-b, 35-c, 35-f, 36-f, 

38-b, 43-f, 44-a, 44-c, 44-d, 45-a, 45-c, 48-b, 48-d, 49-c, 49-f, 49-g, 55-a, 55-b, 55-c, 7 

-l, 7 -n, 8 -a, 8 -b, 8 -c, 8 -d, 8 -f, 9 -b, 9 -c, 9 -d,  

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 57-f, 58-a, 58-c, 58-d, 

61-b, 61-t, 66-g, 70-f, 71-f, 71-h, 72-g, 73-d, 74-d, 78-h, 78-j, 79-h, 79-i, 79-j,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 50-f, 68-b, 86-h,  

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa Wieś, wydz.: 104-d, 105-h, 117-

a, 79-d, 79-g, 79-h, 80-d, 80-g, 80-h, 80-i, 80-j, 82-c, 83-c, 91-a, 91-d, 91-f, 91-h, 91-i, 

91-j, 91-m, 92-j, 95-i, 96-a, 96-g, 97-a, 97-b, 98-g oraz część wydz.:  91-p, 92-c, 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Kłodzko, Leśnictwo Czerwieńczyce, wydz.: 2 -j,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, wydz.: 290-c, 290-f, 

290-k,  oraz część wydz.: 277-h, 289-c, 290-l, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 305-b, 305-h, 

306-g, 321-d, 331-c, 332-b, 333-a, 333-h, 334-g, 340-a, 340-f oraz część wydz.: 321-p, 

322-j, 322-o, 333-f, 333-g, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 303-h, 305-a, 

305-b, 305-i, 306-c, 306-d, 306-f, 306-g, 306-h, 306-i, 306-j, 307-a, 309-h, 310-c, 310-

f, 310-o311-a, 311-b, 311-d, 312-c, 313-o, 315-a, 315-f, 315-g, 315-h, 316-d, 316-f, 

317-d, 318-b, 318-d, 318-f, 318-f, 319-a, 320-a, 320-b, 320-c, 320-d, 320-f, 320-g, 

321-a, 321-i, 322-a, 322-g, 323-b, 323-c, 324-a, 324-d, 324-f, 324-i, 325-a, 328-r, 329-

h, 332-g, 333-a, 333-c, 335-b, 335-c, 336-c, 338-d, 338-j,  oraz część wydz.:  303-a, 

303-d, 303-f, 305-g, 308-c, 308-f, 309-f, 310-d, 310-g, 310-h, 310-i, 310-p, 312-d, 

313-p, 316-c, 318-c, 319-g, 319-h, 321-b, 322-f, 324-h, 325-c, 328-n, 328-o, 328-p, 

329-i, 332-h, 333-b, 335-a, 338-k, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 138-d, 139-c, 

140-h, 142-h, 143-d, 144-b, 158-d, 161-i, 182-i, 183-aoraz część wydz.: 158-a,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 167-g, 174-d, 

174-j, 174-k, 174-s, 177-i, 179-c, 179-i, 179-j, 186-a, 186-c, 190-a, 191-a, 191-b, 191-

j, 191-k, 192-b, 197-h, 204-c, 204-d, 205-a, 215-f oraz część wydz.:  177-g, 179-o, 

186-j, 187-i, 190-g, 191-c, 191-i, 191-l, 197-g, 204-b, 204-c, 204-f, 205-b, 206-b, 206-

f, 206-g, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Bielawa, wydz.: 223-a, 223-f, 224-

d, 225-h, 226-ax  ,  227-b, 227-d, 227-g, 228-a, 228-b, 228-g, 229-a, 229-b, 229-c, 

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Świdnica, 

Wałbrzyc

h, Bardo, 

Jugów 
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pozostawiać 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszonyc

h pozostałości 

pozrębowych 

(nie 

zagrażających 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego  

oraz trwałości 

drzewostanu 

229-f, 230-l, 232-b, 232-c, 232-d, 233-b, 233-c, 233-d, 233-g, 233-i, 233-j, 234-c, 235-

a, 235-f, 235-h, 237-d, 237-f, 238-g, 239-j, 239-k, 240-a, 241-c, 241-g, 242-b, 243-f, 

243-h, 243-i, 243-l, 243-m, 244-a, 245-a, 245-c, 245-d, 253-d, 254-k, 255-g, 255-h, 

255-i, 256-d, 256-g, 256-h, 256-j, 257-a, 257-f, 257-i, 257-j, 258-c, 259-b, 259-d, oraz 

część wydz.: 222-f, 224-b, 225-g, 226-w, 229-h, 230-o, 232-f, 232-h, 233-k, 235-d, 

236-f, 237-a, 237-g, 239-h, 239-l, 245-b, 249-a, 254-c, 254-d, 255-b, 255-j, 256-a, 

256-f, 256-i, 257-g, 258-d, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 261-f, 266-d, 

267-h, 268-a, 274-a, 274-d, 275-a, 277-d, 277-f, 277-g279-a, 280-l, 282-b, 282-c, 285-

a285-b, 286-d, 290-c, 290-k, 299-f, 299-i, 299-k, 299-m, 300-b, 300-f, 301-l, 301-n, 

301-o oraz część wydz.:  261-h, 261-i, 261-j, 261-k, 261-l, 261-n, 262-d, 266-c, 267-g, 

272-a, 272-i, 274-b, 282-f, 286-b, 286-c, 286-f, 290-d, 293-d, 294-c, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 62-x oraz 

część wydz.:  1 -g, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 90-d,  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 112-c, 114-b, 

117-c, 122-b 

obręb NOWA BIELAWA dz. ew.: 561, 567,  

obręb LAS dz. ew.: 27/256,  

obręb Lubachów dz. ew.: 260, 108/28, 
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N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9130  - 

Żyzne 

buczyny - 

0b8a, 0f73, 

0f90, 1430, 

2544, 2ef1, 

3071, 35a2, 

389e, 3b66, 

3d9e, 3db0, 

41f1, 4a9b, 

4ff9, 50f0, 

5ce3, 5df4, 

7661, 7a31, 

7f8d, 8682, 

87da, 8c8b, 

8ccc, 9cda, 

a0f8, a8c0, 

aba3, bb90, 

c114, cb86, 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z  

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 30  -b; 28  -g; 31  -

b; 29  -h; 29  -g; 32  -a; 29  -a; 28  -k; 28  -n; 28  -m; 16  -a; 16  -i; 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 74  -d; 66  -g; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 117  -c; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 90  -d; 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 86  -h; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Bielawa, wydz.: 257  -f; 257  -i; 

257  -a; 256  -h; 257  -j; 256  -j; 224  -d; 258  -c; 235  -f; 235  -a; 235  -h; 234  -c oraz 

część wydz.: 256  -i; 257  -g; 230  -o; 232  -f; 224  -b; 258  -d; 249  -a; 235  -d;: 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 138  -d; 143  -

d; 144  -b; 142  -h; 158  -d oraz część wydz. 158  -a; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 290  -c; 280  -l; 

301  -n; 301  -o; 301  -l; 261  -f; 266  -d oraz część wydz.: ; 290  -d; 272  -i; 272  -a; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 316  -f; 316  -d; 

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Bardo, 

Świdnica, 

Wałbrzyc

h, Jugów 
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cd13, d5e7, 

de86 

ef7b, f0a7, 

f0cf, f964, 

fdb7, fea3 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

żyznych 

buczyn) wraz 

ze 

stopniowym 

ograniczenie

m udziału 

gatunków 

obcych 

ekologicznie 

(np. modrzew, 

świerk, sosna, 

brzoza) i 

geograficznie 

(np. dąb 

czerwony, 

daglezja, 

robinia 

akacjowa) 

324  -d; 324  -f; 328  -r; 317  -d; 318  -b; 318  -f; 325  -a; 321  -a; 329  -h oraz część 

wydz.:  316  -c; 328  -o; 325  -c; 318  -c; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 191  -k; 191  -j; 

192  -b; 177  -i; 197  -h; 204  -d;  oraz część wydz.: 191  -l; 177  -g; 197  -g; 204  -f; 

204  -c, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 332  -b; 333  -a; 

333  -h; 321  -d;  oraz część wydz.: 333  -f; 321  -p, 

obręb LAS dz. nr 27/256 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1             

9170  - Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny - 

wszytkie 

płaty 

siedliska  

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożar

owych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 26-c, 28-j,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, wydz.: 279-a, 291-d, 

291-f oraz część wydz.: 277-i, 278-b, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 306-f, 317-f, 

318-c, 321-l, 322-i, 322-m, 335-a, 338-c, 341-j oraz część wydz.: 318-d, 318-g, 321-i, 

321-k, 321-n, 322-j, 322-o, 

obręb ZAGÓRZE ŚLĄSKIE dz. ew.: 105, 89, 91/67, 

stale 0 zł Nadleśnict

wa:  

Bardo, 

Świdnica  
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usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

pozostawiać 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszonyc

h pozostałości 

pozrębowych 

(nie 

zagrażających 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego 

oraz trwałości 

drzewostanu  

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h 

prowadzić 

w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9170  - Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny - 7a10 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

W ramach 

planowanej 

gospodarki 

leśnej 

odnowienia 

drzewostanu 

kształtować 

zgodnie z  

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 335  -a; stale 0 zł Nadlesnict

wo 

Świdnica  
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(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

grądów) wraz 

ze 

stopniowym 

ograniczenie

m udziału 

gatunków 

obcych 

ekologicznie 

(np. modrzew, 

świerk, sosna, 

brzoza) i 

geograficznie 

(np. dąb 

czerwony, 

daglezja, 

robinia 

akacjowa) 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h 

prowadzić 

w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1             

9170  - Grąd 

środkowoeur

opejski i 

subkontynen

talny - f3b6 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

              

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

Planowanie 

cięć rębnych 

przy 

zastosowaniu 

rębni z 

długimi i 

bardzo 

długimi 

okresami 

odnowienia i 

długimi 

okresami 

nawrotu cięć 

(głównie 

rębnie 

stopniowe) 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, wydz.: 291  -f; 291  -

d;  

w okresie 

obowiązy

wania PZO 

0 zł Nadlesnict

wo 

Świdnica  

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h 

prowadzić 

w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1459 

 

siedliska) PZO. 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9180  - 

*Jaworzyny 

i lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach - 

2491, c626, 

f5f2, a92f, 

9a5f, ea4e, 

aa62,  

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

W przypadku 

prowadzenia  

zabiegów 

pielęgnacyjny

ch oraz 

odnowienia 

drzewostanu 

skład 

gatunkowy 

kształtować 

zgodnie z  

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

jaworzyn) 

poprzez 

stopniowe 

ograniczenie 

udziału 

gatunków 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, wydz.: 291 -h oraz 

część wydz.291 -c; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, część wydz.: 216 -f; 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, część wydz.: 123 -m;  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 60 a oraz 

część wydz. 60 -c; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 336 -d; 317 -c; 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, część wydz.: 61 -a;  

obręb Ludwikowice; dz. ew. 449/1; 451 

 

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Wałbrzyc

h, 

Świdnica, 

Jugów, 

Bardo 
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niezgodnych z 

siedliskiem 

przyrodniczy

m (np. sosna, 

świerk, 

modrzew) 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, wydz.: 291 -h oraz 

część wydz. 291-c;  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, część wydz.: 216 -f ; 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Świerki, część wydz.: 123 -m;  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 53 -h; 60 -

a; 

 oraz część wydz. 60 -c; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 336 -d; 317 -c;  

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 75 -i oraz część wydz. 

61 -a; 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 32 -c;  

obręb Ludwikowice; dz. nr 449/1; 451  

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h  w 5  

roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

1000 zł 

za jeden 

płat 

Oragn 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9180  - 

*Jaworzyny 

i lasy 

klonowo-

lipowe na 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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stokach i 

zboczach - 

2816, 89e5, 

577c, cb2f 

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

Nie 

wykonywanie 

zaplanowanyc

h  wskazań 

gospodarczyc

h, z 

wyłączeniem 

zdarzeń 

stwarzających 

zagrożenie dla 

życia, zdrowia 

i mienia osób 

trzecich oraz 

sytuacji, w 

których 

zagrożona jest 

trwałość 

drzewostanu 

lub siedliska 

przyrodniczeg

o. 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 60 -d; 26 -

j; 

 

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Wałbrzyc

h,  

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 60 -d; 26 -

j; 

 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h  w 5  

roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

1000 zł 

za jeden 

płat 

Oragn 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             
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9180  - 

*Jaworzyny 

i lasy 

klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach - 

5060, 59b7, 

7808, 983d, 

0dea, a4ab, 

1b94 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1            

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1            

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1             

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupelnienie 

stanu wiedzy 

o przedmiocie 

ochrony 

 Uzupełnienie 

stanu widzy o 

siedlisku w 

zakresie jego 

występowania 

i 

rozmieszczeni

a, ocena 

parametrów i 

wskaźników 

charakteryzuj

ących stan 

siedliska, 

identyfikacja 

ewentualnych 

zagrożeń, 

zaplanowanie 

adekwatnych 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 63 -f; 58 -

b; 63 –j oraz część wydz. 6  -h; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, część wydz.: 95 -i; 95 

-c; 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 11 -m; 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 305 -c; 305 -a; 

obręb Zagórze Śląskie, dz. ew.: 93;  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 53 -h; 

 

W okresie 

obowiązy

wania PZO 

2000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

 

9190 

Kwaśne 

dąbrowy 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             
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(Quercetea 

robori-

petraeae)  - 

wszystkie 

płaty 

siedliska  

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożar

owych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 78-d,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, wydz.: 274-b, 276-a, 

276-d, 276-g, 276-h, 277-a, 277-i, 278-h, 279-b, 280-b, 281-a, 291-g oraz część wydz.: 

273-a, 274-c, 275-c, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Bojanice, wydz.: 263-g, 264-b, 

265-c, 266-c, 266-f, 267-b, 269-c, 282-g, 282-j, 283-d, 293-b, 294-b, 294-d, 295-d, 

295-f, 295-k, 296-d, 297-a, 297-s, 298-g, 298-i, 300-f, 301-d, 308-a, 308-b, 308-d, 

308-f, 308-j, 308-k, 308-n, 308-s, 309-i, 309-o, 309-r, 310-h, 310-o, 312-c, 312-d, 314-

h oraz część wydz.:  265-d, 266-d, 271-h, 282-k, 283-a, 284-g, 295-a, 296-f, 296-i, 

298-c, 301-f, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 306-j, 306-n, 

307-i, 321-h, 322-f, 322-n, 341-c, 341-d, 341-f, 341-g, 341-h oraz część wydz.: 321-k, 

321-p, 322-o, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 303-j, 303-l, 304-

g,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 137-c, 137-d, 

138-a, 139-n, 140-b, 140-d oraz część wydz.: 138-c, 139-l, 139-m, 140-c, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 178-o 

obręb Lutomia Górna dz. ew.: 59/1, 4/2,  

obręb ZAGÓRZE ŚLĄSKIE dz. ew.: 89, 91/67 

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Świdnica, 

Bardo 
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- we 

fragmentach 

pozostawianie 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszonyc

h pozostałości 

pozrębowych 

(nie 

zagrażających 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego 

oraz trwałości 

drzewostanu  

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h 

prowadzić 

w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  
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N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

91E0 - *Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe - 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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wszystkie 

płaty 

siedliska w 

Ostoi 

1 Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna 

Zapewnianie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostanu, 

wymogów 

przeciwpożar

owych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 16-i, 16-j, 17-h, 

18-a, 20-k, 20-x, 25-a, 25-d, 25-f, 25-k, 26-b, 26-c, 26-h, 26-i, 31-f, 31-i, 52-a, 52-b,  

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 51-a, 51-b, 51-c, 51-g, 

72-d,  

 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Przygórze, wydz.: 87-l, 87-n oraz 

część wydz.:  60-b, 70-b, 74-k, 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Nowa Wieś, wydz.: 107-a, 91-b,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Złoty Las, wydz.: 289-b,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Bojanice, wydz.: 268-d, 269-d, 

285-f, 294-h, 295-b, 309-f, 309-j, 313-f,  oraz część wydz.:  268-a, 282-p, 284-a, 284-

d, 284-g, 298-b, 298-c, 298-f, 298-k, 299-b, 309-i, 313-b, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 327-c, 328-g, 

334-c oraz część wydz.:  328-i, 328-b, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 314-d, 315-c, 

318-c, 319-c, 319-f, 321-b, 321-d, 324-g, 326-d, 327-b, 328-k, 332-f, 334-d, 336-f, 

339-i oraz część wydz.:  303-i, 328-p, 308-b, 308-c, 310-j, 310-l, 318-b, 318-c, 318-f, 

319-f, 320-a, 320-b, 324-i, 334-b, 336-d, 337-o, 339-i,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 136-b, 136-d, 

140-f, 143-f, 145-b, 145-c, 145-f, 150-s, 152-f, 161-d, 182-j, oraz część wydz.:  136-

a,140-b, 141-d, 145-d, 161-b, 182-k,  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Pieszyce, wydz.: 167-a, 174-f, 

175-k, 179-d, 179-f, 219-f, 219-j oraz część wydz.:  174-c, 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Bielawa, wydz.: 226-m, 232-g, 

248-b oraz część wydz.:  222-a, 222-b, 248-a,                                                                     

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 261-a, 266-i, 

267-a, 281-d, 287-j, 290-b, 293-d, 297-b, 297-l, 302-h oraz część wydz.:  300-b, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 1 -h, 27-c, 

27-f, 4 -l, 56-c, 56-h oraz część wydz.:  56-a, 55-b, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 102-g, 108-b, 

109-c, 109-f, 68-a, 68-h, 75-i, 85-c, 86-d, oraz część wydz.: 109-b, 89-b, 88-c, 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 111-f, 114-a, 

117-j, 118-h, 126-a,  oraz część wydz.: 114-g, 123-h, 124-d, 114-c, 114-g, 118-c, 118-

d, 79-d 

obręb NOWA BIELAWA dz. ew.: 660,  

obręb Lutomia Górna dz. ew.: 191,  

stale 0 zł Nadlesnict

wo 

Wałbrzyc

h, 

Swidnica, 

Jugów, 

Bardo 
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pozostawianie 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszonyc

h pozostałości 

pozrębowych 

(nie 

zagrażających 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego 

oraz trwałości 

drzewostanu  

obręb GLINNO dz. ew.: 357,  

obręb WALIM dz. ew.: 25/2, 11, 19, 13/1, 20, 210, 21,  

obręb ZAGÓRZE ŚLĄSKIE dz. ew.: 91/67, 91/67,  

obręb Ludwikowice dz. ew.: 417/8 
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N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne  

 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  
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N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

91E0 - *Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe - 

24e7, d278, 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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f176, e33a, 

95e3, 8ec1, 

e3f7, c5c4 

2 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

W przypadku 

prowadzenia  

zabiegów 

pielęgnacyjny

ch oraz 

odnowienia 

drzewostanu 

skład 

gatunkowy 

kształtować 

zgodnie z  

odpowiednim 

dla typu 

siedliska 

przyrodniczeg

o składem 

gatunkowym 

(gatunki 

charakterystyc

zne dla 

łęgów) 

poprzez 

stopniowe 

ograniczenie 

udziału 

gatunków 

niezgodnych z 

siedliskiem 

przyrodniczy

m (gł. 

świerka). 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Lutomia, wydz.: 328  -k; 319  -c 

oraz część wydz.: 328  -p; ;  

 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 145  -c; 145  -f 

oraz część wydz.: 145  -d; 

 

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Jodłownik, wydz.: 302  -h;   

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Świdnica, Leśnictwo Zagórze, wydz.: 327  -c;  

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Głuszyca, wydz.: 123 –d, 125 –

m oraz część wydz.: 123 –h, 114  -g; 

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Jemna, wydz.: 72  -d;  

stale 0 zł Nadleśnict

wa: 

Świdnica, 

Wałbrzyc

h, Bardo 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

Monitoring 

realizacji 

działań 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne  

Monitorin

g realizacji 

działań 

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 
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ochronnych ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

91E0 - *Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe - 

323c 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

Niewykonywa

nie 

zaplanowanyc

h wskazań 

gospodarczyc

h, z 

wyłączeniem 

zdarzeń 

stwarzających 

zagrożenie dla 

życia, zdrowia 

i mienia osób 

trzecich oraz 

sytuacji, w 

których 

zagrożona jest 

trwałość 

drzewostanu 

lub siedliska 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Jedlinka, wydz.: 68  -h;  stale 0 zł Nadleśnict

wo 

Wałbrzyc

h 
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przyrodniczeg

o. 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

  

91E0 - *Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe - 

fe66 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

1             

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Działania 

związane z 

utrzymaniem 

lub 

modyfikacją 

metod 

gospodarowan

ia 

Zaplanowane 

odnowienie 

luk wykonać 

gatunkami 

odpowiednimi 

dla typu 

siedliska 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 27  -f;  w okresie 

obowiązy

wania PZO 

5 000 zł Nadlesnict

wo 

Walbrzyc

h 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringie

m 

powierzchni i 

stanu 

siedliska) 

Wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 

2000, w każdym ze wskazanych terminów inne 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h w 6 i 9 

roku 

obowiązy

wania 

PZO.  

1000 zł 

za jeden 

płat 

Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000  

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

9410  - 

Górskie bory 

świerkowe - 

3dc5, 602b 

N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Zapewnienie 

zasobów 

martwego 

drewna 

Zapewnienie 

zasobów 

martwego 

drewna, z 

dostosowanie

m do 

konkretnych 

uwarunkowań 

lokalnych 

(wieku i stanu 

sanitarnego 

drzewostany, 

wymogów 

przeciwpożar

owych i 

zagrożeń 

wynikających 

z wpływów 

antropogenicz

nych) 

poprzez: 

- nie usuwanie 

wywrotów i 

złomów, 

- 

pozostawianie 

martwych 

drzew 

stojących i nie 

usuwanie 

drzew 

dziuplastych i 

próchniejącyc

h, 

- we 

fragmentach 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 1   -b; 3   -a; 4   -c; 4   

-a; 4   -b; 4   -g; 1   -c; 1   -a; 1   -f; 1   -h; 4   -f;  oraz część wydz.: 4   -d;  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 202  -w; 202  -

y; 202  -x; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 33  -d; 34  

-f; 34  -b; 33  -c; 33  -b;  

 

stale 0 zł Nadlesnict

wo Jugów, 

Wałbrzyc

h, 

Świdnica 
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pozostawianie 

do 

naturalnego 

rozpadu, 

rozproszonyc

h pozostałości 

pozrębowych 

(nie 

zagrażających 

trwałości 

lasu), 

z 

wyłączeniem 

sytuacji 

stwarzających 

zagrożenie 

zdrowia, życia 

lub mienia 

ludzkiego  

oraz trwałości 

drzewostanu 

N

r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Monitoring 

realizacji 

działań 

ochronnych 

Nadleśnictwo Jugów, Obręb Jugów, Leśnictwo Kalenica, wydz.: 1   -b; 3   -a; 4   -c; 4   

-a; 4   -b; 4   -g; 1   -c; 1   -a; 1   -f; 1   -h; 4   -f;  oraz część wydz.: 4   -d;  

Nadleśnictwo Świdnica, Obręb Bielawa, Leśnictwo Piskorzów, wydz.: 202  -w; 202  -

y; 202  -x; 

Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Głuszyca, Leśnictwo Sowie Góry, wydz.: 33  -d; 34  

-f; 34  -b; 33  -c; 33  -b;  

 

Monitorin

g realizacji 

działań 

ochronnyc

h 

prowadzić 

w 5 roku 

obowiązy

wania 

PZO. 

1500 zl Organ 

sprawując

y nadzór 

nad 

obszarem 

Natura 

2000 

N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

   

  

       

N

r 
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1       

N

r 

 

1             

 

4066 - Zanokcica 

serpentynowa - 53b7 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  
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1 Działania związane z 

utrzymaniem lub 

modyfikacją metod 

gospodarowania  

W strefie w promieniu 30 

m od stanowiska gatunku 

utrzymanie zacienienia w 

celu stworzenia 

odpowiednich warunków 

dla zanokcicy 

serpentynowej. 

Nadleśnictwo 

Jugów, Obręb 

Jugów, 

Leśnictwo 

Przygórze, 

wydz.: 72 -c  

stale 0 zł Nadleśnictwo 

Jugów 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

2 Monitoring realizacji 

działan 

ochronnych (połączony z 

monitoringiem stanu 

populacji i stanu siedliska) 

Monitoring realizacji 

działan ochronnych  

Nadleśnictwo 

Jugów, Obręb 

Jugów, 

Leśnictwo 

Przygórze, 

wydz.: 72 -c  

co roku w okresie 

obowiązywania planu 

500zl/rok Organ sprawujący 

 nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

1308   Mopek 

(Barbastella barbastellus) 
2095 

Stanowisko w trasie turystycznej w kompleksie "Rzeczka" w Walimiu 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
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1 Wykonanie specjalnych 

wlotów dla nietoperzy w 

każdym z wejść do 

kompleksu  

Wykonanie otworów 

wlotowych w każdym z 

wejść. Otwór wlotowy 

powinien mieć wymiary 

min. 13x50 cm, i nie może 

posiadać ostrych krawędzi. 

Otwór powinien być 

oznakowany specjalną 

tabliczką, informującą o 

przeznaczeniu otworu.  

Bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej w 

kompleksie 

"Rzeczka" dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim " 

wykonanie wlotów 

jednorazowo  w 

okresie obowiązywania 

planu 

6 tys zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Opracowanie planu 

zagospodarowania 

obiektem, który będzie 

uwzględniał potrzeby 

ochrony nietoperzy 

Plan taki powinien 

zawierać wskazania do 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno-turystycznej, 

która w możliwie 

minimalnym stopniu będzie 

oddziaływała na nietoperze. 

Zapisy planu powinny się 

odnosić do oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz 

obiektu, utrzymania 

bezpiecznych wlotów dla 

nietoperzy oraz wszelkich 

prac remontowych i 

adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz 

obiektu (termin wykonania, 

sposób prowadzenia, zakres 

oddziaływania). 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Rzeczka", dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim 

opracowania planu 

zagospodarowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych  

10 000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku , powinna 

znajdować się w 

widocznym miejscu przy 

wejściu do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej w 

kompleksie 

"Rzeczka" dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim  

 wykonanie tabliczki - 

w okresie 

obowiązywania planu  

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej w 

kompleksie 

"Rzeczka", dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Rzeczka" i 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej  

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

1308 Mopek 

(Barbastella 
Stanowisko - Trasa turystyczna w kompleksie "Osówka"  

Nr Działania związane z ochroną czynną 
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barbastellus) 6395 1 Zabezpieczenie szybu   Zabezpieczenie szybu w 

postaci kraty, która 

umożliwi swobodny wlot 

nietoperzom oraz nie 

zmieni mikroklimatu 

siedliska. 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka" dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 tys zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2  Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną 

penetracją  

Wymiana istniejącej kraty 

na taką, która skutecznie 

będzie chronić nietoperze 

przed niepokojeniem oraz 

uniemożliwi łatwe 

sforsowanie wejścia 

(dotyczy jednego z wejść ze 

wzgl. na kraty pionowe) 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 tys zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Opracowanie planu 

zagospodarowania 

obiektem, który będzie 

uwzględniał potrzeby 

ochrony nietoperzy 

Plan taki powinien 

zawierać wskazania do 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno-turystycznej, 

która w możliwie 

minimalnym stopniu będzie 

oddziaływała na nietoperze. 

Zapisy planu powinny się 

odnosić do oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz 

obiektu, utrzymania 

bezpiecznych wlotów dla 

nietoperzy oraz wszelkich 

prac remontowych i 

adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz 

obiektu (termin wykonania, 

sposób prowadzenia, zakres 

oddziaływania). 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

opracowania planu 

zagospodarowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

10 000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osowka”, dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

Wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu  
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3 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka" i 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej 

Kontrola po 

wykonaniu działań 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

1308 Mopek 

(Barbastella 
Nr Stanowisko - sztolnia w Podlesiu  

Nr Działania związane z ochroną czynną 
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barbastellus) 70a7 1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją  

Wymiana bramki 

zamykającej kratę na taką, 

która uniemożliwi łatwe jej 

sforsowanie. 

Zabezpieczenie 

peryferyjnych części kraty 

przed przecięciem. 

Wymiana prętów, które 

zabezpieczają obejście 

kraty na grube rury stalowe, 

wypełnione cementem. 

Zabezpieczenie winno 

również chronić wejście 

przed osuwającą się glebą. 

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie  

obowiązywania planu 

20 tys zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Zabezpieczenie dostępu do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją  

Instalacja szlabanu na 

drodze dojazdowej do 

sztolni 

droga dojazdowa 

do sztolni w 

Podlesiu 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie  

obowiązywania planu 

2000 zl Organ sprawujący 

nadzór na obszarem 

Natura 2000, 

Nadleśnictwo 

Jugów 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania   

1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą , 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających.  

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych, 

podczas wymiany 

bramki wejściowej 

oraz  konserwowanie 

kraty w zależności od 

potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Otwieranie krat wiosną   i 

zamykanie jesienią  

Otwieranie krat 15 kwietnia  

i zamykanie 31 

października . Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

Wykonanie w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1494 

 

4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

sztolni w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

sztolnia w 

Podlesiu i 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

sztolni  

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1308 Mopek 

(Barbastella 

barbastellus) bf13 

Nr Stanowisko – „Sztolnia za Domem Ani” w Górze Wapienna, w Dzikowcu (Strzelnica "Safader" G. Wapienna) 

Nr Działania związane z ochroną czynną   

1 Zabezpieczenie jednego z 

wejść (znajdującego się na 

terenie strzelnicy) przed 

zasypaniem. 

Budowa metalowego 

zadaszenia zapobiegającego 

zasypywaniu jednego z 

wejść (znajdującego się na 

terenie strzelnicy) do 

zimowiska nietoperzy. 

Prace należy poprzedzić  

ekspertyzą techniczną 

dotyczącą sposobu 

wykonania zabezpieczenia 

wlotu. 

Sztolnia za 

Domem Ani G. 

Wapienna, 

Dzikowiec 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo  w 

okresie  

obowiązywania planu 

20 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Zabezpieczenie jednego z 

wejść (znajdującego się 

poza terenem strzelnicy) 

przed niekontrolowaną 

penetracją. 

Zabezpieczenie wejścia 

znajdującego się poza 

terenem strzelnicy. Wejście 

należy zabezpieczyć 

poprzez częściowe 

zamurowanie oraz 

wstawienie stalowych 

drzwi z wlotem dla 

nietoperzy. Otwór wlotowy 

powinien mieć wymiary 

min. 13x50 cm, i nie może 

posiadać ostrych krawędzi. 

Otwór powinien być 

oznakowany specjalną 

tabliczką, informującą o 

przeznaczeniu otworu.  

Sztolnia za 

Domem Ani G. 

Wapienna, 

Dzikowiec 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 111/11 

obręb Dzikowiec 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Opracowanie planu 

zagospodarowania 

obiektem, który będzie 

uwzględniał potrzeby 

ochrony nietoperzy 

Plan taki powinien 

zawierać wskazania do 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno-turystycznej, 

która w możliwie 

minimalnym stopniu będzie 

oddziaływała na nietoperze. 

Zapisy planu powinny się 

odnosić do oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz 

obiektu, utrzymania 

bezpiecznych wlotów dla 

nietoperzy oraz wszelkich 

prac remontowych i 

adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz 

obiektu (termin wykonania, 

sposób prowadzenia, zakres 

oddziaływania). 

„Sztolnia za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna, 

w Dzikowcu 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

opracowania planu 

zagospodarowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

10 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu  
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2 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

„Sztolnia za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna, 

w Dzikowcu 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

Wykonanie w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

„Sztolni za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna 

w Dzikowceu 

(Strzelnica 

„Safader” G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

„Sztolnia za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna, 

w Dzikowcu 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

Kontrola po 

wykonaniu działań 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1308 Mopek 

(Barbastella 

barbastellus)  

Nr   

Nr Działania związane z ochroną czynną 

              

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
              

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
              

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
1 Uzupełnienie wiedzy w 

zakresie letniej populacji 

mopka 

Uzupełnienie wiedzy w 

zakresie letniej populacji, w 

tym w zakresie rozpoznania 

głównych żerowisk, kolonii 

rozrodczych, sposobu 

użytkowania, tras migracji 

dobowych i sezonowych, 

identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań 

ochronnych, badania należy 

Cały obszar 

Natura 2000 

Ostoja 

Nietoperzy Gór 

Sowich 

jeden raz w trakcie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych  

150 000 zl Organ sprawujacy 

nadzor nad 

obszarem Natura 

2000, we 

współpracy z 

placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi - w 

przypadku 

realizacji projektów 
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przeprowadzić metodyką 

ekspercką, w oparciu o 

metodykę PMŚ 

ze środków 

publicznych 

1323  Nocek 

Bechsteina (Myotis 

bechsteinii) F592 Stanowisko - Kompleks Sokolec, sztolnia w górze Gontowej  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją 

Wymiana istniejącej kraty 

na taką, która skutecznie 

będzie chronić nietoperze 

przed niepokojeniem oraz 

uniemożliwi łatwe 

sforsowanie wejścia 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

10 tys zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Zmiana ukształtowania 

placu przed wejściem do 

sztolni 

Zmiana ukształtowania 

placu poprzez wykonanie 

zagłębienia lub nasypu 

przed wejściem 

uniemożliwiającego palenie 

ognisk przed kratą. 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

5000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających. Ewentualna 

wymiana skorodowanej 

kłódki. 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

 wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych oraz 

konserwowanie kraty 

w zależności od 

potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia  

i zamykanie 31 

października. Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

 wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

kompleksu 

Sokolec, sztolni 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej i 

bezpośrednie 

otoczenie 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1323 Nocek 

Bechsteina (Myotis 

bechsteinii) 9D40 

Nr Stanowisko - sztolnia w Podlesiu  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją  

Wymiana bramki 

zamykającej kratę na taką, 

która uniemożliwi łatwe jej 

sforsowanie. 

Zabezpieczenie 

peryferyjnych części kraty 

przed przecięciem. 

Wymiana prętów, które 

zabezpieczają obejście 

kraty na grube rury stalowe, 

wypełnione cementem. 

sztolnia w 

Podlesiu, , dz. 

ew. nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu  

20 tys zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Zabezpieczenie dostępu do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją  

Instalacja szlabanu na 

drodze dojazdowej do 

sztolni 

droga dojazdowa 

do sztolni w 

Podlesiu 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

2000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Jugów 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  
1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą , 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających.  

sztolnia w 

Podlesiu, , dz. 

ew. nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu, 

podczas wymiany 

bramki wejściowej 

oraz konserwowanie 

kraty w zależności od 

potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia  

i zamykanie 31 

października. Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

sztolnia w 

Podlesiu, , dz. 

ew. nr 614 obręb 

Dzikowiec 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1511 

 

4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

sztolni w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

sztolnia w 

Podlesiu i 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

sztolni  

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1323 Nocek 

Bechsteina (Myotis 

bechsteinii)  

Nr   

Nr Działania związane z ochroną czynną 

              

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
              

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
              

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
1 Uzupełnienie wiedzy w 

zakresie letniej populacji 

nocka Bechsteina 

Uzupełnienie wiedzy w 

zakresie letniej populacji, w 

tym w zakresie rozpoznania 

głównych żerowisk, kolonii 

rozrodczych, sposobu 

użytkowania, tras migracji 

dobowych i sezonowych, 

identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań 

ochronnych, badania należy 

przeprowadzić metodyką 

ekspercką w oparciu o 

metodykę PMŚ 

Cały obszar 

Natura 2000 

Ostoja 

Nietoperzy Gór 

Sowich 

 jeden raz w okresie 

obowiązywania PZO 

 150 000 zł. Organ sprawujacy 

nadzor nad 

obszarem Natura 

2000, we 

współpracy z 

placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi - w 

przypadku 

realizacji projektów 

ze środków 

publicznych 

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 
Stanowisko - Kompleks w Jugowicach, sztolnia nr 2  

Nr Działania związane z ochroną czynną 
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06f1  1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją 

oraz zasypaniem 

Wykonanie oraz realizacja 

projektu zabezpieczenia 

wejścia, które będzie 

chroniło je przed 

zasypaniem oraz 

penetracją. Zabezpieczenie 

powinno mieć charakter 

kraty o odpowiednich 

parametrach 

Zabezpieczenie powinno 

również chronić otwór 

wejściowy przed obejściem 

lub podkopem. Wykonanie 

poszczególnych krat, jak 

również zabezpieczeń przed 

osypywaniem i zawałami 

winno być poprzedzone 

specjalistyczną ekspertyzą 

geotechniczną 

Kompleks w 

Jugowicach, 

sztolnia nr 2, dz. 

ew. nr 439/8 

obręb Jugowice 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1514 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą, 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających. Ewentualna 

wymiana skorodowanej 

kłódki. 

Kompleks w 

Jugowicach, 

sztolnia nr 2, dz. 

ew. nr 439/8 

obręb Jugowice 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu, 

oraz konserwacja kraty 

w zależności od 

potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia 

i zamykanie 31 

października. Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

Kompleks w 

Jugowicach, 

sztolnia nr 2, dz. 

ew. nr 439/8 

obręb Jugowice 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Kompleks w 

Jugowicach, 

sztolnia nr 2, dz. 

ew. nr 439/8 

obręb Jugowice 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

sztolni nr 2 

Kompleksu w 

Jugowicach, dz. 

ew. nr 439/8 

obręb Jugowice 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Kompleks w 

Jugowicach, 

sztolnia nr 2 i 

bezpośrednie 

otoczenie 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 
Stanowisko - (Kompleks Soboń I)  

Nr Działania związane z ochroną czynną 
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b88b 1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją 

oraz zasypaniem 

Wykonanie oraz realizacja 

projektu zabezpieczenia 

wejścia, które będzie 

chroniło je przed 

zasypaniem oraz 

penetracją. Zabezpieczenie 

powinno mieć charakter 

kraty o odpowiednich 

parametrach 

Zabezpieczenie powinno 

również chronić otwór 

wejściowy przed obejściem 

lub podkopem. Wykonanie 

poszczególnych krat jak 

również zabezpieczeń przed 

osypywaniem i zawałami 

winno być poprzedzone 

specjalistyczną ekspertyzą 

geotechniczną 

Kompleks 

Soboń, , dz. ew. 

nr 30/108 obręb 

Głuszyca 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności)  

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą, 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających. Ewentualna 

wymiana skorodowanej 

kłódki. 

Kompleks 

Soboń, dz. ew. nr 

30/108 obręb 

Głuszyca 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu, 

oraz konserwacja kraty 

w zależności od 

potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia 

i zamykanie 31 

października Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

Kompleks 

Soboń, , dz. ew. 

nr 30/108 obręb 

Głuszyca 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Kompleks 

Soboń, dz. ew. nr 

30/108 obręb 

Głuszyca 

Wykoananie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

Kompleksu 

Soboń, dz. ew. nr 

30/108 obręb 

Głuszyca 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Kompleks Soboń 

i bezpośrednie 

otoczenie 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

d3e6 

Stanowisko – „Sztolnia za Domem Ani” w Górze Wapienna, w Dzikowcu (Strzelnica "Safader" G. Wapienna) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
1 Zabezpieczenie jednego z 

wejść przed zasypaniem. 

Budowa metalowego 

zadaszenia zapobiegającego 

zasypywaniu jednego z 

wejść (znajdującego się na 

terenie strzelnicy) do 

zimowiska nietoperzy. 

Prace należy poprzedzić 

koncepcją górniczą 

zabezpieczenia wlotu. 

Sztolnia za 

Domem Ani G. 

Wapienna, 

Dzikowiec 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna),  

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1523 

 

2 Zabezpieczenie jednego z 

wejść przed 

niekontrolowaną 

penetracją. 

Zabezpieczenie wejścia 

znajdującego się poza 

terenem strzelnicy. Wejście 

należy zabezpieczyć 

poprzez częściowe 

zamurowanie oraz 

wstawienie stalowych 

drzwi z wlotem dla 

nietoperzy. Otwór wlotowy 

powinien mieć wymiary 

min. 13x50 cm, i nie może 

posiadać ostrych krawędzi. 

Otwór powinien być 

oznakowany specjalną 

tabliczką, informującą o 

przeznaczeniu otworu.  

Sztolnia za 

Domem Ani G. 

Wapienna, 

Dzikowiec 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w 

okresieobowiązywania 

planu 

20 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Opracowanie planu 

zagospodarowania 

obiektem, który będzie 

uwzględniał potrzeby 

ochrony nietoperzy  

Plan taki powinien 

zawierać wskazania do 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno-turystycznej, 

która w możliwie 

minimalnym stopniu będzie 

oddziaływała na nietoperze. 

Zapisy planu powinny się 

odnosić do oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz 

obiektu, utrzymania 

bezpiecznych wlotów dla 

nietoperzy oraz wszelkich 

prac remontowych i 

adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz 

obiektu (termin wykonania, 

sposób prowadzenia, zakres 

oddziaływania). 

„Sztolnia za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna, 

w Dzikowcu 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

 

opracowanie planu 

zagospodarowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

10 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu  
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2 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

„Sztolnia za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna, 

w Dzikowcu 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie  

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

Bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

„Sztolni za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna, 

w Dzikowcu 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna), dz. 

ew. nr 112 obręb 

Dzikowiec 

 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

„Sztolnia za 

Domem Ani” w 

Górze Wapienna, 

w Dzikowcu 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 4a1f 
Stanowisko – Sztolnia Grafitowa w Jugowicach  

Nr Działania związane z ochroną czynną 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1529 

 

1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją 

oraz zasypaniem 

Wykonanie oraz realizacja 

projektu zabezpieczenia 

wejścia, które będzie 

chroniło je przed 

zasypaniem oraz 

penetracją. Zabezpieczenie 

powinno mieć charakter 

kraty o odpowiednich 

parametrach 

Zabezpieczenie powinno 

również chronić otwór 

wejściowy przed obejściem 

lub podkopem. Wykonanie 

poszczególnych krat jak 

również zabezpieczeń przed 

osypywaniem i zawałami 

winno być poprzedzone 

specjalistyczną ekspertyzą 

geotechniczną 

Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach, dz. 

ew. nr 219/58 

obręb Walim 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo  w 

okresie obowiązywania 

planu 

20 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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2 Wykonanie 

specjalistycznej ekspertyzy 

technicznej określającej 

możliwość i sposób 

wykonania odprowadzenia 

nadmiaru wody ze sztolni. 

W przypadku stwierdzenia 

takiej możliwości - 

wykonanie odwodnienia 

sztolni 

Wykonanie ekspertyzy 

określającej możliwość i 

sposób wykonania 

odwodnienia sztolni oraz 

wykonanie odwodnienia 

sztolni - w przypadku 

stwierdzenia takiej 

możliwości. Wykonanie 

odwodnienia sztolni, które 

będzie miało na celu 

odprowadzenie nadmiaru 

wody tak, aby nie zalewała 

ona całego obiektu. 

Odwodnienie nie powinno 

całkowicie osuszać obiektu, 

a jedynie nie dopuścić do 

całkowitego jego zalania.  

Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach, dz. 

ew. nr 219/58 

obręb Walim 

wykonanie ekspertyzy 

oraz odwodnienia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1531 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających. Ewentualna 

wymiana skorodowanej 

kłódki. 

Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach, dz. 

ew. nr 219/58 

obręb Walim 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu, 

oraz konserwacja kraty 

w zależności od 

potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia 

i zamykanie 31 

października. Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach, dz. 

ew. nr 219/58 

obręb Walim 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach, dz. 

ew. nr 219/58 

obręb Walim 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

Sztolni 

Grafitowej w 

Jugowicach, dz. 

ew. nr 219/58 

obręb Walim 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach i 

bezpośrednie 

otoczenie 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

5339 

Stanowisko - (Kompleks Rzeczka) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
1 Wykonanie specjalnych 

wlotów dla nietoperzy w 

każdym z wejść do 

kompleksu 

Wykonanie otworów 

wlotowych w każdym z 

wejść. Otwór wlotowy 

powinien mieć wymiary 

min. 13x50 cm, i nie może 

posiadać ostrych krawędzi. 

Otwór powinien być 

oznakowany specjalną 

tabliczką, informującą o 

przeznaczeniu otworu.  

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Rzeczka", dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim 

wykonanie wlotów 

jednorazowo  w 

okresieobowiązywania 

planu 

6 tys zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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1 Opracowanie planu 

zagospodarowania 

obiektem, który będzie 

uwzględniał potrzeby 

ochrony nietoperzy 

Plan taki powinien 

zawierać wskazania do 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno-turystycznej, 

która w możliwie 

minimalnym stopniu będzie 

oddziaływała na nietoperze. 

Zapisy planu powinny się 

odnosić do oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz 

obiektu, utrzymania 

bezpiecznych wlotów dla 

nietoperzy oraz wszelkich 

prac remontowych i 

adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz 

obiektu (termin wykonania, 

sposób prowadzenia, zakres 

oddziaływania). 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Rzeczka", dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim 

opracowania planu 

zagospodarowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

10 000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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2 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku , powinna 

znajdować się w 

widocznym miejscu przy 

wejściu do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Rzeczka", dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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3 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej w 

kompleksie 

"Rzeczka", dz. 

ew. nr 743 obręb 

Walim 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1538 

 

1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Rzeczka" i 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej  

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

8602 Stanowisko - sztolnia w Podlesiu  

Nr Działania związane z ochroną czynną 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1539 

 

1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją  

Wymiana bramki 

zamykającej kratę na taką, 

która uniemożliwi łatwe jej 

sforsowanie. 

Zabezpieczenie 

peryferyjnych części kraty 

przed przecięciem. 

Wymiana prętów, które 

zabezpieczają obejście 

kraty na grube rury stalowe, 

wypełnione cementem. 

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo  w 

okresie obowiązywania 

planu 

20 tys zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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2 Zabezpieczenie dostępu do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją  

Instalacja szlabanu na 

drodze dojazdowej do 

sztolni 

droga dojazdowa 

do sztolni w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo  w 

okresieobowiązywania 

planu 

2000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Jugów 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  
1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą , 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających.  

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

wykonanie 

jednorazowo podczas 

wymiany bramki 

wejściowej oraz 

konserwowanie kraty 

w zależności od 

potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia 

i zamykanie 31 

października. Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1542 

 

3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

sztolnia w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

sztolni w 

Podlesiu, dz. ew. 

nr 614 obręb 

Dzikowiec 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

sztolnia w 

Podlesiu i 

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

sztolni  

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

8C9C Stanowisko - (Kompleks Włodarz)  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

1 Wymiana krat wewnątrz 

obiektu 

Wymiana wszystkich krat 

wewnątrz obiektu na kraty 

umożliwiające swobodny 

przelot nietoperzy 

Kompleks 

Włodarz, dz. ew. 

nr 22/78 obręb 

Głuszyca 

jednorazowo  w 

okresie obowiązywania 

planu 

30 000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

2 Wymiana kraty w szybie 

wentylacyjnym 

Zastąpienie kraty w szybie 

wentylacyjnym klatką o 

wysokości 1 m 

umożliwiającą swobodny 

wlot nietoperzy 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

Włodarz, dz. ew. 

nr 22/78 obręb 

Głuszyca 

jednorazowo  w 

okresie  

obowiązywania planu 

20 000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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3 Wykonanie dodatkowego 

wlotu dla nietoperzy  

Wykonanie w drzwiach (od 

zalanej części sztolni) 

dwóch otworów. Jeden 

otwór górny – wlotowy o 

wymiarach 50 cm szer. x 15 

cm wys. i gładkich 

krawędziach. Drugi otwór 

dolny – wentylacyjny o 

podobnym rozmiarze (lub 

dwa mniejsze). Końcowy 

projekt skonsultować ze 

specjalistą  - 

chiropterologiem 

Kompleks 

Włodarz, dz. ew. 

nr 22/78 obręb 

Głuszyca 

Jednorazowo  w 

okresie  

obowiązywania planu 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1546 

 

1 Opracowanie planu 

zagospodarowania 

obiektem, który będzie 

uwzględniał potrzeby 

ochrony nietoperzy 

Plan taki powinien 

zawierać wskazania do 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno-turystycznej, 

która w możliwie 

minimalnym stopniu będzie 

oddziaływała na nietoperze. 

Zapisy planu powinny się 

odnosić do oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz 

obiektu, utrzymania 

bezpiecznych wlotów dla 

nietoperzy oraz wszelkich 

prac remontowych i 

adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz 

obiektu (termin wykonania, 

sposób prowadzenia, zakres 

oddziaływania). 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

Włodarz, dz. ew. 

nr 22/78 obręb 

Głuszyca 

opracowania planu 

zagospodarowania 

jednorazowo  w 

okresie obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

10 000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu  



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 
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2 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku , powinna 

znajdować się w 

widocznym miejscu przy 

wejściu do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

Włodarz, dz. ew. 

nr 22/78 obręb 

Głuszyca 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej w 

kompleksie 

Włodarz, dz. ew. 

nr 22/78 obręb 

Głuszyca 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

Włodarz i 

bezpośrednie 

otoczenie 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

983a Stanowisko - (Kompleks Osówka)  

Nr Działania związane z ochroną czynną 
1 Zabezpieczenie szybu   Zabezpieczenie szybu w 

postaci kraty, która 

umożliwi swobodny wlot 

nietoperzom oraz nie 

zmieni mikroklimatu 

siedliska. 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 tys zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2   Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją 

Wymiana istniejącej kraty 

na taką, która skutecznie 

będzie chronić nietoperze 

przed niepokojeniem oraz 

uniemożliwi łatwe 

sforsowanie wejścia 

(dotyczy jednego z wejść ze 

wzgl. na kraty pionowe) 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

wykonanie 

zabezpieczenia  

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

20 tys zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Opracowanie planu 

zagospodarowania 

obiektem, który będzie 

uwzględniał potrzeby 

ochrony nietoperzy 

Plan taki powinien 

zawierać wskazania do 

prowadzenia działalności 

rekreacyjno-turystycznej, 

która w możliwie 

minimalnym stopniu będzie 

oddziaływała na nietoperze. 

Zapisy planu powinny się 

odnosić do oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz 

obiektu, utrzymania 

bezpiecznych wlotów dla 

nietoperzy oraz wszelkich 

prac remontowych i 

adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz 

obiektu (termin wykonania, 

sposób prowadzenia, zakres 

oddziaływania). 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

opracowania planu 

zagospodarowania 

jednorazowo  w 

okresie obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

10 000 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obszaru  
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3 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do trasy 

turystycznej w 

kompleksie 

"Osówka", dz. 

ew. nr 472/125 

obręb Sierpnica 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl sprawujący nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Trasa 

turystyczna w 

kompleksie 

"Osówka" i 

bezpośrednie 

otoczenie  

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

9b31  Stanowisko - (Sztolnia Augusta w Kamionkach) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją 

oraz zasypaniem 

Usunięcie istniejącej kraty i 

wstawienie nowej 

umożliwiającej swobodny 

wlot nietoperzy 

Kopalnia 

Augusta w 

Kamionkach, dz. 

ew. nr 772/179 

obręb Rościszów 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo  w 

okresie obowiązywania 

planu 

10 000 zł  Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Zabezpieczenie wejścia 

przed zawaleniem 

Częściowe rozkopanie i 

wprowadzenie betonowego 

pierścienia, który 

ustabilizuje wejście. 

Kopalnia 

Augusta w 

Kamionkach, dz. 

ew. nr 772/179 

obręb Rościszów 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo  w 

okresie  

obowiązywania planu 

5000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających. Ewentualna 

wymiana skorodowanej 

kłódki. 

Kopalnia 

Augusta w 

Kamionkach, dz. 

ew. nr 772/179 

obręb Rościszów 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych oraz 

konserwacja w 

zależności od potrzeb 

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia 

i zamykanie 31 

października. Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

Kopalnia 

Augusta w 

Kamionkach, dz. 

ew. nr 772/179 

obręb Rościszów 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Kopalnia 

Augusta w 

Kamionkach, dz. 

ew. nr 772/179 

obręb Rościszów 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

Kopalni Augusta 

w Kamionkach, 

dz. ew. nr 

772/179 obręb 

Rościszów 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Kopalnia 

Augusta w 

Kamionkach i 

bezpośrednie 

otoczenie 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

f966 Stanowisko - Kompleks Sokolec, sztolnia w górze Gontowej  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Zabezpieczenie wejścia do 

sztolni przed 

niekontrolowaną penetracją 

Wymiana istniejącej kraty 

na taką, która skutecznie 

będzie chronić nietoperze 

przed niepokojeniem oraz 

uniemożliwi łatwe 

sforsowanie wejścia 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

10 tys zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Zmiana ukształtowania 

placu przed wejściem do 

sztolni 

Zmiana ukształtowania 

placu poprzez utworzenie 

zagłębienia lub nasypu 

przed wejściem 

uniemożliwiające palenie 

ognisk przed kratą. 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

wykonanie 

zabezpieczenia 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

5000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
1 Konserwacja kraty 

zabezpieczającej wejście 

do sztolni (w przypadku 

takiej konieczności) 

Zabezpieczenie przed 

korozją w postaci 

malowania farbą 

smarowania i 

konserwowania elementów 

zamykających. Ewentualna 

wymiana skorodowanej 

kłódki. 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych oraz 

konserwacja kraty w 

miarę potrzeb  

1000 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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2 Otwieranie krat wiosną i 

zamykanie jesienią 

Otwieranie krat 15 kwietnia 

i zamykanie  31 

października. Zabieg taki 

ma na celu ograniczenie 

prób forsowania kraty  

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

Co roku przez cały 

okres obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

500 zł rocznie Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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3 Oznakowanie stanowiska 

tabliczką informacyjną 

Tabliczka powinna 

zawierać informacje o 

stanowisku oraz terminy, w 

których obiekt jest 

udostępniany lub 

zamknięty. Tabliczka 

powinna znajdować się w 

widocznym miejscu, zaraz 

za kratą zamykającą 

wejście do sztolni. 

Tabliczka powinna być 

wykonana z materiału 

odpornego na zniszczenia i 

korozję. 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

Wykonanie 

oznakowania 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania planu 

200 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 
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4 Utrzymanie bezpiecznego, 

wlotu dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, 

zacienionego wlotu dla 

nietoperzy. Zachowanie 

zadrzewień oraz 

zakrzewień, znajdujących 

się w najbliższym 

otoczeniu obiektu, tak aby 

nie wejście do sztolni nie 

zostało wyeksponowane na 

otwartą przestrzeń.  

bezpośrednie 

otoczenie 

wejścia do 

Kompleksu 

Sokolec, sztolni 

w górze 

Gontowej, dz. 

ew. nr 1114 

obręb 

Ludwikowice 

przez cały okres 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

0 zl Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielem 

obiektu 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrola wykonania i 

wdrożenia poszczególnych 

działań ochronnych 

Kompleks 

Sokolec, sztolnia 

w górze 

Gontowej i 

bezpośrednie 

otoczenie 

Kontrola po 

wykonaniu działania 

500 zł Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
              

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 
Nr   

Nr Działania związane z ochroną czynną 

              

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
              

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 
              

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  
1 Uzupełnienie wiedzy w 

zakresie letniej populacji 

nocka dużego 

Uzupełnienie wiedzy w 

zakresie letniej populacji, w 

tym w zakresie rozpoznania 

głównych żerowisk, kolonii 

rozrodczych, sposobu 

użytkowania, tras migracji 

dobowych i sezonowych, 

identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz 

propozycja działań 

ochronnych, badania należy 

przeprowadzić metodyką 

ekspercką,w oparciu o 

metodykę PMŚ 

Cały obszar 

Natura 2000 

Ostoja 

Nietoperzy Gór 

Sowich 

jeden raz w okresie 

obowiązywania PZO 

 150 000 zł. Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, we 

współpracy z 

placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi - w 

przypadku 

realizacji projektów 

ze środków 

publicznych 

6177 - Modraszek 

telejus - 40fe 

(Jugów-Przygórze), 

235c (Dzikowiec), 

5e0b (Nowa Wieś 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1             

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 
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Kłodzka) 1 Działania obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

obręb 

Dzikowiec, dz. 

ew.: 60, 61, 63, 

64, 67, 68, 65/1, 

65/2, 79, 88, 

128, 104, 106/2, 

139, 140, 

129/18, 129/16, 

109, 

obręb Jugów, dz. 

ew.: 295/3, 

296/1, 282, 278, 

347/7, 366/5, 

366/2, 403/2, 

404, 398/3, 

398/2, 487, 

497/12, 489, 

544/2, 

520/2,538, 

519/2, 519/3, 

523, 525, 530/5, 

530/6, 539/3, 

537/4, , 524, 

537/6 ,520/3, 

530/4, 471/8, 

530/5, 530/1, 

537/7, 536,  

obręb Przygórze, 

dz. ew. nr 105, , 

obręb Nowa 

Wieś, dz. ew.: 

13, 14, 26/7 

 

oraz obręb 

Jugów, dz. ew.
3
 

579/3, 580/1, 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel, 

zarządca lub 

posiadacz obszaru. 
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571/1, 579/2, 

572, 566/7 

Działania fakultatywne 
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2 Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 6177 –  modraszka 

telejusa.  

Koszenie działek w 

terminie do 15 czerwca 

(powyżej 500 m n. p. m. do 

30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy 

z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na wysokości 5-

15 cm. Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w 

innym miejscu, w tym 2-3 

obręb 

Dzikowiec, dz. 

ew.: 60, 61, 63, 

64, 67, 68, 65/1, 

65/2, 79, 88, 

128, 104, 106/2, 

139, 140, 

129/18, 129/16, 

109, 

obręb Jugów, dz. 

ew.: 295/3, 

296/1, 282, 278, 

347/7, 366/5, 

366/2, 403/2, 

404, 398/3, 

398/2, 487, 

497/12, 489, 

544/2, 

520/2,538, 

519/2, 519/3, 

523, 525, 530/5, 

530/6, 539/3, 

537/4, , 524, 

537/6 ,520/3, 

530/4, 471/8, 

530/5, 530/1, 

537/7, 536,  

obręb Przygórze, 

dz. ew. nr 105, 

obręb Nowa 

Wieś, dz. ew.: 

13, 14, 26/7  

 

oraz obręb 

Jugów, dz. ew.
3 

579/3, 580/1, 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 
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metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i 

warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 

warunkiem stosowania 

wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki 

nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych 

do 5,0 ha możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. Dla 

wszystkich sposobów 

571/1, 579/2, 

572, 566/7 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 

20% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin 

poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 

30 marca oraz w 

szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring realizacji 

działań ochronnych 

Kontrolowanie powierzchni 

skoszonych 

obręb Przygórze, 

dz. ew. nr 105, 

obręb Jugów, 

dz.ew. nr 519/3, 

519/2, 524, 

497/12, 347/7  

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO  

ok. 4 tys./rok Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

              

6177 - Modraszek 

telejus – 

potencjalne 

stanowiska 

występowania 

gatunku w 

obrębach: Glinno, 

Michałkowa, 

Lutomia Górna oraz 

w Nadleśnictwie 

Świdnica, Obręb 

Bielawa, leśnictwa 

Lutomia i Pieszyce 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

1 Działania obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

obręb Glinno, dz. 

ew.: 77/1; 47; 

46; 72/1; 109; 

49; 67; 61/1; 

100; 98; 144/7; 

61/3; 91; 40; 

77/2; 45; 63; 

102; 1/5; 3; 52/1; 

34; 140/1; 124/3; 

150; 211; 229/1; 

231; 230; 212; 

233; 234; 213; 

254/2; 265; 

206/6; 206/1; 

221; 225/2; 330; 

255/2; 215; 327; 

329; 227/2; 

255/1; 214; 

227/1; 325; 

254/1; 216; 236; 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel, 

zarządca lub 

posiadacz obszaru 
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235; 253; 326; 

328; 220/2; 

222;31; 54; 135; 

83/2; 131; 123/5; 

147; 101; 50; 

133; 30; 90; 

144/2; 66; 41; 

123/6; 307/327; 

123/2; 145; 89/1; 

106; 124/6; 137; 

61/4; 36; 76; 59; 

51; 69; 132; 1/1; 

43; 144/5; 65; 

37; 107; 123/3; 

119; 82/2; 124/7; 

64; 32; 48; 

144/6; 103; 60; 

33; 74; 61/5; 42; 

144/4; 92; 39; 

obręb 

Michałkowa, dz. 

ew.: 63/17; 

obręb Lutomia 

Górna, dz. ew.: 

1259; 

Nadleśnictwo 

Świdnica, Obręb 

Bielawa, 

Leśnictwo 

Lutomia, wydz.: 

327 -j; 337 -i; 

Leśnictwo 

Pieszyce, wydz.: 

215 -o; 

Działania fakultatywne 
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 Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 6177 –  modraszka 

telejusa.  

Koszenie działek w 

terminie do 15 czerwca 

(powyżej 500 m n. p. m. do 

30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy 

z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na wysokości 5-

15 cm. Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w 

innym miejscu, w tym 2-3 

obręb Glinno, dz. 

ew.: 77/1; 47; 

46; 72/1; 109; 

49; 67; 61/1; 

100; 98; 144/7; 

61/3; 91; 40; 

77/2; 45; 63; 

102; 1/5; 3; 52/1; 

34; 140/1; 124/3; 

150; 211; 229/1; 

231; 230; 212; 

233; 234; 213; 

254/2; 265; 

206/6; 206/1; 

221; 225/2; 330; 

255/2; 215; 327; 

329; 227/2; 

255/1; 214; 

227/1; 325; 

254/1; 216; 236; 

235; 253; 326; 

328; 220/2; 

222;31; 54; 135; 

83/2; 131; 123/5; 

147; 101; 50; 

133; 30; 90; 

144/2; 66; 41; 

123/6; 307/327; 

123/2; 145; 89/1; 

106; 124/6; 137; 

61/4; 36; 76; 59; 

51; 69; 132; 1/1; 

43; 144/5; 65; 

37; 107; 123/3; 

119; 82/2; 124/7; 

64; 32; 48; 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 
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metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i 

warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 

warunkiem stosowania 

wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki 

nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych 

do 5,0 ha możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. Dla 

wszystkich sposobów 

144/6; 103; 60; 

33; 74; 61/5; 42; 

144/4; 92; 39; 

obręb 

Michałkowa, dz. 

ew.: 63/17; 

obręb Lutomia 

Górna, dz. ew.: 

1259; 

Nadleśnictwo 

Świdnica, Obręb 

Bielawa, 

Leśnictwo 

Lutomia, wydz.: 

327 -j; 337 -i; 

Leśnictwo 

Pieszyce, wydz.: 

215 -o; 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 

20% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin 

poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 

30 marca oraz w 

szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

6179  - Modraszek 

nausitous - 5765 

(Ludwikowice 

Kłodzkie) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Działania fakultatywne 

1 Działania fakultatywne Usunięcie zakrzaczeń i 

podrostów drzew (poza 

sezonem lęgowym ptaków) 

obręb 

Ludwikowice dz. 

ew. 838,  

w okresie 

obowiązywania PZO 

2 tys Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 
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przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 
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1 Działania obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

obręb 

Ludwikowice dz. 

ew. 838,  

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel, 

zarządca lub 

posiadacz obszaru. 

Działania fakultatywne 
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2 Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 6179 –  modraszka 

nausitousa.  

Koszenie działek w 

terminie do 15 czerwca 

(powyżej 500 m n. p. m. do 

30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy 

z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na wysokości 5-

15 cm. Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w 

innym miejscu, w tym 2-3 

obręb 

Ludwikowice dz. 

ew. 838,  

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 
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metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i 

warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 

warunkiem stosowania 

wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki 

nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych 

do 5,0 ha możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. Dla 

wszystkich sposobów 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 

20% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin 

poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 

30 marca oraz w 

szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring dzialan 

ochronnych 

Kontrolowanie powierzchni 

skoszonych 

obręb 

Ludwikowice dz. 

ew. 838,  

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO  

ok. 1,5 tys./rok Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

6179  - Modraszek 

nausitous - 9e94 

(Jugów-Przygórze) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1             

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 
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1 Działania obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

obręb Jugow, dz. 

ew. 55/2, 950/66, 

227, 403/2, 404, 

398/3,  398/2, 

489, 544/2, 

520/2,538, 

519/2, 519/3, 

523, 525, 530/5, 

530/6, 537/7, 

539/3, 537/4, 

524, 537/6 

,520/3, 530/4, 

471/8, 530/5, 

530/1, 530/6, 

536, 295/3, 

296/1, 282, 278, 

347/7, 366/2, 

366/5, 487, 

497/12  

obręb Przygórze, 

dz. ew. 105, 

 

oraz obręb 

Jugów, dz. ew.
3
 

579/3, 580/1, 

571/1, 579/2, 

572,  566/7, 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel, 

zarządca lub 

posiadacz obszaru. 

Działania fakultatywne 
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2 Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 6179 –  modraszka 

nausitousa.  

Koszenie działek w 

terminie do 15 czerwca 

(powyżej 500 m n. p. m. do 

30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy 

z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na wysokości 5-

15 cm. Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w 

innym miejscu, w tym 2-3 

obręb Jugow, dz. 

ew. 55/2, 950/66, 

227, 403/2, 404, 

398/3,  398/2, 

489, 544/2, 

520/2,538, 

519/2, 519/3, 

523, 525, 530/5, 

530/6, 537/7, 

539/3, 537/4, 

524, 537/6 

,520/3, 530/4, 

471/8, 530/5, 

530/1, 530/6, 

536, 295/3, 

296/1, 282, 278, 

347/7, 366/2, 

366/5, 487, 

497/12,  

obręb Przygórze, 

dz. ew. 105 

 

oraz obręb 

Jugów, dz. ew.
3
  

579/3, 580/1, 

571/1, 579/2, 

572,  566/7 

 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 
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metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i 

warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 

warunkiem stosowania 

wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki 

nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych 

do 5,0 ha możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. Dla 

wszystkich sposobów 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 

20% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin 

poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 

30 marca oraz w 

szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring dzialan 

ochronnych 

Kontrolowanie powierzchni 

skoszonych 

obręb Przygórze, 

dz. ew. 105, 

obręb Jugów, dz. 

ew. 519/3, 519/2, 

524, 497/12, 

347/7  

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO  

ok. 4 tys./rok Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

6179  - Modraszek 

nausitous - bd6a 

(Michałkowa-

Glinno) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1             

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 
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1 Działania obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

obręb 

Michałkowa dz. 

ew. 63/16, 63/17, 

65/2, 65/11, 1/5, 

69/6, 69/3, 

101/3, 91/19, 

69/7  

obręb Glinno, dz. 

ew. 1/1, 1/5, 213, 

214, 229/1,  

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel, 

zarządca  lub 

posiadacz obszaru. 

Działania fakultatywne 
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2 Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 6179 –  modraszka 

nausitousa.  

Koszenie działek w 

terminie do 15 czerwca 

(powyżej 500 m n. p. m. do 

30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy 

z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na wysokości 5-

15 cm. Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w 

innym miejscu, w tym 2-3 

obręb 

Michałkowa dz. 

ew. 63/16, 63/17, 

65/2, 65/11, 1/5, 

69/6, 69/3, 

101/3, 91/19, 

69/7,  

obręb Glinno, dz. 

ew. 1/1, 1/5, 213, 

214, 229/1,  

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 
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metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i 

warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 

warunkiem stosowania 

wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki 

nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych 

do 5,0 ha możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. Dla 

wszystkich sposobów 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 

20% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin 

poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 

30 marca oraz w 

szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring dzialan 

ochronnych 

Kontrolowanie powierzchni 

skoszonych 

obręb 

Michałkowa, dz. 

ew. 63/17, 65/2, 

69/6, 69/7  

obręb Glinno dz. 

ew. 1/1, 1/5, 213, 

214, 229/1  

w 3, 6 i 9 roku 

obowiązywania PZO  

ok. 2 tys./rok Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

6179  - Modraszek 

nausitous – 75ce 

(Dzikowiec), 90cb 

(Nowa Wieś 

Kłodzka)  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1             

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1592 

 

1 Działania obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

obręb 

Dzikowiec, dz. 

ew.: 60, 61, 63, 

64, 67, 68, 65/1, 

65/2, 79, 88, 

128, 104, 106/2, 

139, 140, 

129/18, 129/16, 

109, 

obręb Nowa 

Wieś, dz. ew.: 

13, 14, 26/7; 

 

 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel, 

zarządca  lub 

posiadacz obszaru. 

Działania fakultatywne 
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2 Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 6179 –  modraszka 

nausitousa.  

Koszenie działek w 

terminie do 15 czerwca 

(powyżej 500 m n. p. m. do 

30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy 

z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na wysokości 5-

15 cm. Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w 

innym miejscu, w tym 2-3 

obręb 

Dzikowiec, dz. 

ew.: 60, 61, 63, 

64, 67, 68, 65/1, 

65/2, 79, 88, 

128, 104, 106/2, 

139, 140, 

129/18, 129/16, 

109, 

obręb Nowa 

Wieś, dz. ew.: 

13, 14, 26/7; 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 
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metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i 

warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 

warunkiem stosowania 

wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki 

nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych 

do 5,0 ha możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. Dla 

wszystkich sposobów 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 

20% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin 

poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 

30 marca oraz w 

szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1             

6179  - Modraszek 

nausitous – 

potencjalne 

stanowiska 

występowania 

gatunku w 

obrębach: Glinno, 

Lutomia Górna, 

Nadleśnictwo 

Świdnica, Obręb 

Bielawa, leśnictwa 

Lutomia i Pieszyce 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1       

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania obligatoryjne 

1 Działania obligatoryjne Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno – 

pastwiskowe, pastwiskowe 

trwałych użytków 

zielonych. 

obręb Glinno, dz. 

ew. 77/1; 47; 46; 

72/1; 109; 49; 

67; 61/1; 100; 

98; 144/7; 61/3; 

91; 40; 77/2; 45; 

63; 102; 3; 52/1; 

34; 140/1; 124/3; 

150; 211; 231; 

230; 212; 233; 

234; 254/2; 265; 

206/6; 206/1; 

221; 225/2; 330; 

255/2; 215; 327; 

329; 227/2; 

255/1; 227/1; 

325; 254/1; 216; 

236; 235; 253; 

326; 328; 220/2; 

222;31; 54; 135; 

83/2; 131; 123/5; 

147; 101; 50; 

133; 30; 90; 

144/2; 66; 41; 

123/6; 307/327; 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel, 

zarządca  lub 

posiadacz obszaru. 
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123/2; 145; 89/1; 

106; 124/6; 137; 

61/4; 36; 76; 59; 

51; 69; 132; 43; 

144/5; 65; 37; 

107; 123/3; 119; 

82/2; 124/7; 64; 

32; 48; 144/6; 

103; 60; 33; 74; 

61/5; 42; 144/4; 

92; 39; 

obręb Lutomia 

Górna, dz. ew.: 

1259; 

Nadleśnictwo 

Świdnica, Obręb 

Bielawa, 

Leśnictwo 

Lutomia, wydz.: 

327 -j; 337 -i; 

Leśnictwo 

Pieszyce, wydz.: 

215 -o; 

 

 Działania fakultatywne 

1 Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z 

wymogami  odpowiedniego  

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 6179 –  modraszka 

nausitousa.  

Koszenie działek w 

obręb Glinno, dz. 

ew. 77/1; 47; 46; 

72/1; 109; 49; 

67; 61/1; 100; 

98; 144/7; 61/3; 

91; 40; 77/2; 45; 

63; 102; 3; 52/1; 

34; 140/1; 124/3; 

150; 211; 231; 

230; 212; 233; 

Stale w okresie 

obowiązywania planu 

2 tys./ha/rok Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

umowy zawartej z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 
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terminie do 15 czerwca 

(powyżej 500 m n. p. m. do 

30 czerwca), drugi pokos 

od 15 września, z 

usunięciem ściętej biomasy 

z terenu siedliska w ciągu 

14 dni, a w uzasadnionych 

wypadkach 21 dni od 

skoszenia (siano przed 

usunięciem powinno być 

złoże np.: w stogi lub 

zebrane w baloty). 

Koszenie na wysokości 5-

15 cm. Nie należy kosić 

okrężnie od zewnątrz do 

środka koszonej 

powierzchni. Korzystne 

byłoby stosowanie kosiarki 

listwowej lub o podobnej 

technologii koszenia. 

Pozostawianie 10-20% 

powierzchni niewykaszanej 

łącznie dla wszystkich 

użytkowanych działek z 

siedliskiem, co roku w 

innym miejscu, w tym 2-3 

metrowych pasów przy 

granicy działek z drogami, 

rowami, wodami i 

zabagnieniami, 

zakrzaczeniem i 

zadrzewieniami. W 

wypadku ekstensywnego 

użytkowania kośno-

pastwiskowego, pierwszy 

pokos w terminie i 

234; 254/2; 265; 

206/6; 206/1; 

221; 225/2; 330; 

255/2; 215; 327; 

329; 227/2; 

255/1; 227/1; 

325; 254/1; 216; 

236; 235; 253; 

326; 328; 220/2; 

222;31; 54; 135; 

83/2; 131; 123/5; 

147; 101; 50; 

133; 30; 90; 

144/2; 66; 41; 

123/6; 307/327; 

123/2; 145; 89/1; 

106; 124/6; 137; 

61/4; 36; 76; 59; 

51; 69; 132; 43; 

144/5; 65; 37; 

107; 123/3; 119; 

82/2; 124/7; 64; 

32; 48; 144/6; 

103; 60; 33; 74; 

61/5; 42; 144/4; 

92; 39; 

obręb Lutomia 

Górna, dz. ew.: 

1259; 

Nadleśnictwo 

Świdnica, Obręb 

Bielawa, 

Leśnictwo 

Lutomia, wydz.: 

327 -j; 337 -i; 

Leśnictwo 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska, na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku takich 

przepisów, na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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warunkach jak powyżej, 

wypas zwierząt (bydło, 

kozy, owce, świnie, konie 

lub inne gatunki 

przeżuwaczy) po 

pierwszym pokosie od 15 

sierpnia, obsada do 1 

DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 5 

DJP/ha. Całoroczne 

użytkowanie pastwiskowe 

(bydło, kozy, owce, świnie, 

konie lub inne gatunki 

przeżuwaczy) w obsadzie 

jak powyżej pod 

warunkiem stosowania 

wypasu naprzemiennie z 

użytkowaniem kośnym 

(całoroczny wypas działki 

nie częściej niż co trzeci 

rok). Przy działkach małych 

do 5,0 ha możliwy stały 

wypas całoroczny. 

Wykaszanie niedojadów po 

15 września. Dla 

wszystkich sposobów 

użytkowania. Przy pracach 

melioracyjnych i 

konserwacyjnych 

zachowanie co najmniej 

20% roślinności w rowach i 

ciekach. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzaczeń 

wzdłuż dróg, rowów, 

cieków. Nawożenia poniżej 

60 kg N/ha/rok bez 

Pieszyce, wydz.: 

215 -o; 
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stosowania gnojowicy, 

ścieków, osadów 

ściekowych i dosiewania 

nasion traw. Niestosowanie 

środków ochrony roślin 

poza mazaczami 

herbicydowymi do 

usuwania roślin 

inwazyjnych obcych 

geograficznie. Dopuszcza 

się włókowanie i 

wałowanie całej 

powierzchni w terminie do 

30 marca oraz w 

szczególnych przypadkach 

w termie późniejszym, 

jednak wyłącznie w 

miejscach gdzie zostaną 

udokumentowane 

zniszczenia darni 

spowodowane przez 

zwierzęta lub procesy 

erozyjne. 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy 

z Asplenion 

septentrionalis-

1 Propozycja aktualizacji 

Standardowego Formularza 

Danych 

Propozycja aktualizacji 

Standardowego Formularza 

Danych poprzez 

przygotowanie wniosku do 

Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska o 

Standardowy 

Formularz 

Danych 

- - Organ sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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Festucion 

pallescentis) 

zmianę kategorii na D. 

 
2
Oznaczenia poszczególnych wydzieleń leśnych – zgodnie z: Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie sporządzonym na lata 2009 – 2018, Planem 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jugów na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r., Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Świdnica na okres od 1 stycznia 

2011 r. do 31 grudnia 2020 r., Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wałbrzych na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia  2018 r. 

3
Działki na terenie proponowanym do włączenia w granice obszaru, kontynuacja stanowiska Jugów – Przygórze. Zaleca się zastosowanie zaproponowanych działań 

ochronnych w przypadku włączenia tych działek w granice obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. 

 

Działania ochronne wytypowano po przeanalizowaniu stanu ochrony poszczególnych siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i roślin oraz 

zidentyfikowanych istniejących zagrożeń, a także stanu wiedzy o danym przedmiocie ochrony.  

 

Działania ochronne wytypowano dla siedlisk lub gatunków, dla których stan ochrony był niższy niż FV i zaplanowane działanie mogło wpłynąć 

na jego poprawę lub przynajmniej utrzymać stan niepogorszony.  

 

W przypadku łąk świeżych 6510 i górskich łąki konietlicowych 6520 o ich utrzymaniu decyduje gospodarka kośno –pastwiskowa. W związku z 

tym dla wszystkich płatów łąk z oceną FV, U1 i U2 wskazano jako działanie ochronne utrzymanie dotychczasowego lub wprowadzenie 

ekstensywnego użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego w odpowiednim dla poszczególnych typów łąk terminie 

koszenia.  

 

Torfowiska z typu 7140 wymagają w granicach Ostoi ochronny czynnej w postaci usuwania nalotu drzew oraz spowalniania spływu wód 

powierzchniowych. Działania dla torfowisk zaproponowano na podstawie projektu „Odtwarzanie i czynna ochrona siedlisk hydrogenicznych, 

realizowanego przez Klub Przyrodników, PN Gór Stołowych i Nadleśnictwa Jugów, Kamienna Góra, Świdnica, Wałbrzych. 

 

Na części płatów siedliska 8220 obserwuje się proces naturalnej sukcesji na skutek gromadzenia się materii organicznej i zarastania siewkami 

drzew i trawami, w przypadku tych płatów wskazany jest monitoring stanu zachowania. Dane z monitoringu GIOŚ wskazują także na ślady 

wspinaczki w przypadku płatów tego siedliska zlokalizowanych przy Zbiorniku Bystrzyckim, w związku z tym zaproponowanym działaniem 

ochronnym w postaci ochrony czynnej jest wykonanie 2-3 tablic edukacyjnych w okolicach Zbiornika Bystrzyckiego z informacją o 

występowaniu siedlisk przyrodniczych oraz cennych gatunków paproci, a także o zagrożeniach. Obecnie znajduje się tam ścieżka przyrodniczo-
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edukacyjna, należy uzupełnić informacje o występujące w tym rejonie siedliska przyrodnicze.  

 

W przypadku siedlisk leśnych, w związku ze zbyt małymi zasobami martwego drewna w większości płatów oraz zaburzonym składem 

gatunkowym (obecność gatunków obcych siedliskowo, w tym geograficznie) konieczne są działania w postaci prowadzenia gospodarki leśnej w 

kierunku przebudowy drzewostanu zgodnie z typem siedliska przyrodniczego i/lub zwiększanie zasobów martwego drewna.  

Dla zanokcicy serpentynowej wskazano, aby strefie 30 m od siedliska nie wykonywać prześwietleń drzewostanu mogących wpłynąć na warunki 

siedliskowe na stanowisku zanokcicy. Dzięki temu jedyne stanowisko zanokcicy w Ostoi ma szanse zostać zachowane.  

 

Ze względu na silny rozwój turystyki w kompleksach stanowiących istotne zimowiska mopka i nocka dużego, tj. Kompleks Osówka (nocek duży 

i mopek), Kompleks Rzeczka (nocek duży i mopek), Sztolnia w Dzikowcu (nocek duży i mopek) oraz Kompleks Włodarz (nocek duży) 

wskazano na konieczność opracowanie planu zagospodarowania obiektem, który będzie uwzględniał potrzeby ochrony nietoperzy. Plan taki 

powinien zawierać wskazania do prowadzenia działalności rekreacyjno-turystycznej, która w możliwie minimalnym stopniu będzie oddziaływała 

na nietoperze. Zapisy planu powinny się odnosić do terminów i sposobów udostępniania obiektów do celów turystycznych oraz oświetlenia i 

nagłośnienia wewnątrz obiektu, utrzymania bezpiecznych wlotów dla nietoperzy oraz wszelkich prac remontowych i adaptacyjnych 

prowadzonych wewnątrz obiektu (termin wykonania, sposób prowadzenia, zakres oddziaływania). Należy także wskazać, że został opracowany 

dokument pn. Raport o stanie zimowisk nietoperzy na terenie województwa dolnośląskiego (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro 

Natura, Wrocław 2013r.), w którym znajdują się zalecenia dotyczące sposobu gospodarowania danym obiektem i inne wskazania mające na celu 

ochronę nietoperzy . Zapisy w/w dokumentu należałoby uwzględnić w trakcie tworzenia planów gospodarowania obiektami, o których mowa w 

powyższej tabeli, szczególnie w odniesieniu do dużych obiektów udostępnionych turystycznie , tj. kompleksów: Włodarz, Rzeczka i Osówka.  

 

W przypadku większości zimowisk nietoperzy działania ochronne koncentrują się wokół ograniczenia niekontrolowanej penetracji sztolni przez 

turystów (montowanie krat w wejściach do sztolni lub szybach wentylacyjnych, otwieranie krat na wiosnę i zamykanie jesienią, naprawa i/lub 

konserwacja krat, budowa szlabanu na drodze dojazdowej do sztolni, ochrona przed paleniem ognisk przed sztolnią i zaśmiecaniem sztolni) oraz 

zwiększenie dostępności sztolni dla nietoperzy (wymiana krat, przygotowanie dodatkowych wlotów). Część sztolni, m.in. sztolnia w Dzikowcu, 

Kompleks w Jugowicach i sztolnia Grafitowa w Jugowicach, Kompleks Soboń, sztolnia Augusta w Kamionkach wymaga podjęcia działań 

ochronnych przed zasypaniem lub całkowitym zawaleniem wejść do tych sztolni.  

 

Wszystkie zimowe stanowiska nietoperzy (za wyjątkiem dwóch sztolni w Kamionkach) powinny być oznakowane tabliczką informacyjną, z 

informacją o stanowisku oraz terminach, w których obiekt jest udostępniany lub zamknięty. Tabliczka powinna znajdować się w widocznym 

miejscu, zaraz za kratą zamykającą wejście do sztolni i być wykonana z materiału odpornego na zniszczenia i korozję.  
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Ponadto dla każdego stanowiska nietoperzy (za wyjątkiem dwóch sztolni w Kamionkach) wskazano jako działanie ochronne utrzymanie 

bezpiecznego, zacienionego wlotu dla nietoperzy poprzez zachowanie zadrzewień oraz zakrzewień, znajdujących się w najbliższym otoczeniu 

obiektu, tak aby nie wejście do sztolni nie zostało wyeksponowane na otwartą przestrzeń.  

 

W przypadku wspomnianych dwóch sztolni w Kamionkach – tj. Sztolnia nad Chałupą III oraz Sztolnia nad Chałupą I – Smocza Jama - zimują 

tam pojedyncze osobniki nocka dużego i mopka, nie są to obecnie najbardziej istotne zimowiska dla zachowania hibernującej populacji mopka i 

nocka dużego w Górach Sowich. Koszty ewentualnych działań ochronnych w postaci zabezpieczania tych sztolni kratami byłyby 

niewspółmierne w stosunku do znaczenia tych sztolni dla ochrony nietoperzy (zimują pojedyncze osobniki). W opracowywanym Planie Zadań 

Ochronnych sztolnie te nie zostały wskazane jako siedliska o priorytetowym znaczeniu, w związku z tym zalecono monitoring stanu tych siedlisk 

połączony z dodatkową analizą wpływu obecności ludzi, wraz ze wskazaniem ewentualnych koniecznych działań ochronnych. 

 

W przypadku letnich populacji nietoperzy wprowadzono działanie dotyczące uzupełnienia wiedzy w zakresie letnich populacji gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony w zakresie: rozpoznania głównych żerowisk, kolonii rozrodczych, sposobu użytkowania tras migracji 

dobowych i sezonowych, identyfikacji zagrożeń i stanu ochrony oraz propozycji działań ochronnych. 

 

W przypadku łąk świeżych stwierdzono, że płaty tego siedliska w okolicach Michałkowej i Glinna pokrywają się częściowo z siedliskiem 

modraszków. Siedliska modraszków ograniczone były miejscami do niewielkich płatów, co może wynikać z niedostosowanych terminów 

koszenia łąk dla tych motyli. W związku z tym zaproponowano, aby koszeniem dostosowanym do biologii modraszków (m. in. termin, 

pozostawianie fragmentów niewykaszanych) objęto większe fragmenty łąk (nie tylko w miejscach stwierdzenia motyli), co może w przyszłości 

sprzyjać zasiedleniu tych stanowisk przez modraszki. Potencjalne, objęte działaniami stanowiska modraszków zostały ujęte w powyższej tabeli. 

W tabeli ujęto również działki, proponowane do włączenia w granice obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (obręb Jugów, dz. nr 

579/3, 580/1, 571/1, 579/2, 572, 566/7), na których stwierdzono występowanie modraszka telejusa. Prowadzenie działań ochronnych na terenie 

tych działek zaleca się w przypadku ich włączenia w granice obszaru. 

 

W przypadku płatu łąk świeżych w Kamionkach (dz. ew. 445, Obr. Górne, wydz. 215-o, obecnie większość płatu poza granicą, zaproponowany 

został do włączenia) siedlisko modraszków stwierdzono poza granicą Ostoi. Dla fragmentu płata łąki występującego w aktualnej granicy obszaru 

zaproponowano koszenie dostosowane do biologii modraszków. Działanie to jest także zgodne z propozycją Klubu Przyrodników w ramach 

Projektu ”Odtwarzanie i czynna ochrona zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych” (stanowisko oznaczone na mapie 

symbolem NS2, w tekście NS5). 
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Ponadto w ramach działań ochronnych zaproponowano także monitoring realizacji tych działań, mający na celu skontrolowanie poprawności i 

terminowości ich wykonania.  

 

 

 

7 Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 
 

Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik  

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt (w tys. 

zł) 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 6430 

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu 

zachowania 

siedliska 

Powierzchnia 

siedliska 
- 

Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ  

raz na 5 lat 

obręb 

Wolibórz, dz. 

ew.: 753, 756;  

obręb 

Sierpnica, dz. 

ew.: 300, 456;  

obręb Jugów, 

dz. ew.: 62/1;  

obręb 

Sokolec, dz. 

ew.: 163; 

obręb 

Przygórze dz. 

ew.: 300;  

obręb 

Ludwikowice 

dz. ew.: 451, 

604/1, 454/5 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

500 zł za 

każdy płat 

ziołorośli Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 6510  

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu 

zachowania 

siedliska 

Powierzchnia 

siedliska 
- 

Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

raz na 5 lat 

Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

800 zł/ha 
Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 
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opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ  

obszarze 

Natura 2000 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 6520 

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu 

zachowania 

siedliska 

Powierzchnia 

siedliska 
- Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ  

raz na 5 lat 

Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

800 zł/ha 
Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 7140 

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu 

zachowania 

siedliska 

Powierzchnia 

siedliska 
- Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ  

raz na 5 lat 

Nadleśnictwo 

Jugów, Obręb 

Jugów, 

Leśnictwo 

Kalenica, 

wydz.: 4 -a; 1 

-i; 4 -d; 4 -j; 1 

-g; – oraz 

część wydz.: 

4 -h; 6 -c; 1 -

b; 4 -c; 1 -c; 

18 -b; 7 –b, 

Nadleśnictwo 

Jugów, Obręb 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

800 zł/ha 
Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 
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Jugów, 

Leśnictwo 

Świerki, 

część wydz.: 

120 -b; 120 -

g; obręb 

Ludwikowice, 

dz. ew.: 675; 

676/1, 686; 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 8220 

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu 

zachowania 

siedliska 

Powierzchnia 

siedliska 
- Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ   

raz na 5 lat 

obręb 

Kamionki, dz. 

ew.: 485/216  

obręb 

Ludwikowice, 

dz. ew.: 451  

obręb 

Lubachów, 

dz. ew.: 280  

obręb 

Zagórze 

Śląskie, dz. 

ew.: 86/317, 

97 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

500 zł za 

każdy płat Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kwaśne buczyny 

9110 
- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu siedliska 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringiem 

realizacji 

działań 

ochronnych) 

Powierzchnia 

siedliska 
- 

Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ   

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO  

Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

1000 

zł/ha/rok Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 
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może GIOŚ) 

Żyzne   buczyny 

9130  
- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu siedliska 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringiem 

realizacji 

działań 

ochronnych) 

Powierzchnia 

siedliska 
- Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ   

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO  

Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

1000 

zł/ha/rok Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

9170 

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu siedliska 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringiem 

realizacji 

działań 

ochronnych)  

Powierzchnia 

siedliska 
- Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ   

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO  

Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

1000 

zł/ha/rok Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

*Jaworzyny i la sy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach 

9180 

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu siedliska 

Powierzchnia 

siedliska 
- 

Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

w 5  roku 

obowiązywania 

PZO  

Nadleśnictwo 

Świdnica, 

Obręb 

Świdnica, 

Leśnictwo 

Zagórze, 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

2 000 zł/rok 
Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 
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w ramach 

PMŚ. 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ   

wydz.: 330a; 

322g, 306c 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

Kwaśne dąbrowy 

9190 
- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu siedliska 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringiem 

działań 

ochronnych) 

Powierzchnia 

siedliska 
- 

Ocena parametru 

struktura i 

funkcje w celu 

weryfikacji 

kierunku rozwoju 

siedliska według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ  

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO  

Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

1 000 

zł/ha/rok Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

- 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu siedliska 

(prowadzony 

wraz z 

monitoringiem 

realizacji 

działań 

ochronnych) 

Powierzchnia 

siedliska 
- 

Ocena parametru 

struktura i 

funkcje w celu 

weryfikacji 

kierunku rozwoju 

siedliska według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ  

w 6 i 9 roku 

obowiązywania 

PZO  

Wybrane 

płaty siedliska 

stanowiące 5-

10% 

powierzchni 

siedliska w 

obszarze 

Natura 2000, 

w każdym ze 

wskazanych 

terminów 

inne 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

1 000 

zł/ha/rok Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 
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Górskie bory 

świerkowe 9410 

wszystkie 

stanowiska w 

Ostoi 

Monitoring 

powierzchni i 

stanu siedliska 

Powierzchnia - 

Ocena 

parametrów 

powierzchni oraz 

struktury i 

funkcji  mająca 

na celu 

monitorowanie 

zmian 

zachodzących w 

siedlisku według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 

w 5  roku 

obowiązywania 

PZO  

Nadleśnictwo 

Jugów, Obręb 

Jugów, 

Leśnictwo 

Kalenica, 

wydz.: 1 -b; 3 

-a; 4 -c;.: 4 -a; 

4 -b; 4 -g; 1 -

c; 1 -a; 1 -f; 1 

-h; 4 –f oraz 

część wydz.  

4 -d; 

Nadleśnictwo 

Świdnica, 

Obręb 

Bielawa, 

Leśnictwo 

Piskorzów, 

wydz.: 202 -

w; 202 -y; 

202 -x; 

Nadleśnictwo 

Wałbrzych, 

Obręb 

Głuszyca, 

Leśnictwo 

Sowie Góry, 

wydz.: 33 -d; 

34 -f; 34 -b; 

33 -c; 33 -b; 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

4 000 zł/rok 
Struktura i 

funkcje 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Zanokcica 

serpentynowa 4066  

jedyne 

stanowisko w 

Ostoi 

Monitorowanie 

stanu populacji 

i stanu 

siedliska 

(połączony z 

Parametry 

populacji 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

Ocena zmian 

populacji 

zanokcicy na 

stanowisku 

co roku, w 

miesiącach 

lipiec-sierpień 

Nadleśnictwo 

Jugów, Obręb 

Jugów, 

Leśnictwo 

Przygórze, 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

500zl/rok 
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monitoringiem 

realizacji 

działań 

ochronnych) 

PMŚ. wydz.: 72 –c  (na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Ocena stanu 

siedliska po 

wprowadzeniu 

działań 

ochronnych 

według metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 
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Mopek 1308 

6395 

(Kompleks 

Osówka) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Kompleks 

Osówka 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

600 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Mopek 1308 

2095 

(Kompleks 

Rzeczka) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Kompleks 

Rzeczka 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

500 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Mopek 1308 

abe2 

 (Sztolnia nad 

Chałupą III w 

Kamionkach   

- sztolnia nr 1 

zw dolną) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

 

Dodatkowo w 

ramach 

Kontrola zmian 

- co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego. 

Analiza 

wpływu 

obecności ludzi 

– jednorazowo 

w okresie 

obowiązywania 

planu. 

Sztolnia nad 

Chałupą III w 

Kamionkach 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 za 

każdy rok 

monitoringu 

oraz 

jednorazowo 

5 tys. zł. za 

wykonanie 

analizy 
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prowadzonego 

monitoringu 

należy 

wykonanać 

dodatkową 

analizę wpływu 

obecności ludzi, 

wraz ze 

wzkazaniem 

ewentualnych 

koniecznych 

działań 

ochronnych. 

Mopek 1308 

99f7 

 (Sztolnia nad 

Chałupą I w 

Kamionkach - 

Smocza Jama) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

Kontrola zmian 

- co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego. 

Analiza 

wpływu 

obecności ludzi 

– jednorazowo 

w okresie 

obowiązywania 

planu. 

Sztolnia nad 

Chałupą I w 

Kamionkach - 

Smocza Jama 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

300 za 

każdy rok 

monitoringu 

oraz 

jednorazowo 

5 tys. zł. za 

wykonanie 

analizy 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1615 

 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

Dodatkowo w 

ramach 

prowadzonego 

monitoringu 

należy 

wykonanać 

dodatkową 

analizę wpływu 

obecności ludzi, 

wraz ze 

wzkazaniem 

ewentualnych 

koniecznych 

działań 

ochronnych. 

może GIOŚ) 
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Mopek 1308 

bf13 (Sztolnia 

za Domem 

Ani G. 

Wapienna) 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia za 

Domem Ani 

G. Wapienna, 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 za 

każdy rok 

monitoringu 
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Mopek 1308 
70a7 (Sztolnia 

w Podlesiu) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia w 

Podlesiu 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek Bechsteina 

1323 

F592 

(Sztolnia w 

Gontowej - 

Kompleks 

Sokolec) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia w 

Gontowej 

Kompleks 

Sokolec 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

600 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek Bechsteina 

1323 

9d40 

(Sztolnia w 

Podlesiu) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia w 

Podlesiu 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

06f1 

(Kompleks w 

Jugowicach 

(sztolnia nr 2) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Kompleks w 

Jugowicach 

(sztolnia nr 2) 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

4a1f (Sztolnia 

Grafitowa w 

Jugowicach) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia 

grafitowa w 

Jugowicach 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

f966 (Sztolnia 

w Gontowej - 

Kompleks 

Sokolec) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia w 

Gontowej, 

Kompleks 

Sokolec 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

600 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

983a 

(Kompleks 

Osówka) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Kompleks 

Osówka 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

600 zł za 

każdy rok 

monitoringu 



 PROJEKT DOKUMENTACJI PLANU OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH PLH020071 

1626 

 

Nocek duży 1324 

5339 

(Kompleks 

Rzeczka) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Kompleks 

Rzeczka 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

b88b 

(Kompleks 

Soboń I) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Kompleks 

Soboń I 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

300 za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

8c9c 

(Kompleks 

Włodarz) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Kompleks 

Włodarz 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

600 zł za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

9b31 

(Sztolnia 

Augusta w 

Kamionkach) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia 

Augusta w 

Kamionkach 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

300 za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

082f 

 (Sztolnia nad 

Chałupą III w 

Kamionkach - 

sztolnia nr 1 

zw dolną) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

Dodatkowo w 

ramach 

prowadzonego 

Kontrola zmian 

- co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego. 

Analiza 

wpływu 

obecności ludzi 

– jednorazowo 

w okresie 

obowiązywania 

planu. 

Sztolnia nad 

Chałupą III w 

Kamionkach 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 zł za 

każdy rok 

monitoringu 

oraz 

jednorazowo 

5 tys. zł. za 

wykonanie 

analizy 
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monitoringu 

należy 

wykonanać 

dodatkową 

analizę wpływu 

obecności ludzi, 

wraz ze 

wzkazaniem 

ewentualnych 

koniecznych 

działań 

ochronnych. 
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Nocek duży 1324 

d3e6 (Sztolnia 

za Domem 

Ani G. 

Wapienna) 

(Strzelnica 

"Safader" G. 

Wapienna) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia za 

Domem Ani 

G. Wapienna 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 za 

każdy rok 

monitoringu 
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Nocek duży 1324 

8602 

(Sztolnia w 

Podlesiu) 

Monitoring 

liczebności 

populacji, 

stanu ochrony 

siedliska wraz 

z jego 

otoczeniem - 

populacja 

zimująca 

Parametry 

populacji i  

parametry 

siedliska 

gatunku  

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrola zmian 

zachodzących w 

liczebności 

populacji oraz w 

siedlisku i w jego 

bezpośrednim 

otoczeniu. 

Monitoring taki 

ma na celu 

zapobieżenie 

niepożądanym 

działaniom, które 

mogły by 

doprowadzić do 

degradacji lub 

zniszczenia 

stanowiska oraz 

identyfikacji 

nowych zagrożeń 

nie podawanych 

w PZO. 

(Monitoring 

powinien się 

wzorować na 

metodyce 

opracowanej 

przez 

Porozumienie dla 

Ochrony 

Nietoperzy oraz 

zaleceniach 

monitoringu 

PMŚ). 

co roku  na 

przełomie 

stycznia i 

lutego 

Sztolnia w 

Podlesiu 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 - 

we współpracy 

z placówkami 

naukowymi, 

organizacjami 

pozarządowymi 

- w przypadku 

realizacji 

projektów ze 

środków 

publicznych 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

200 za 

każdy rok 

monitoringu 
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Modraszek telejus 
40fe (Jugów - 

Przygórze) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

Stan 

populacji 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych , 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 

raz na 5 lat 

obreb 

Przygórze dz. 

ew. 105, 

obreb Jugów 

dz. ew. 519/3, 

519/2, 524, 

497/12, 347/7  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

2 500 zł 
Struktura i 

funkcje 

Modraszek telejus 
235c  

(Dzikowiec) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

(ocena ogólna 

FV) 

Stan 

populacji 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych , 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 

raz na 5 lat 

obręb 

Dzikowiec, 

dz. ew. 60, 

61, 63, 64, 67, 

68, 65/1, 

65/2, 79, 88, 

128, 104, 

106/2, 139, 

140, 129/18, 

129/16, 109  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

2 500 zł 
Struktura i 

funkcje 

Modraszek telejus 

5e0b (Nowa 

Wieś 

Kłodzka) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

(ocena ogólna 

FV) 

Stan 

populacji 
Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych, 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

raz na 5 lat 

obręb Nowa 

Wieś dz. ew. 

13, 14, 26/7  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

2 500 zł 

Struktura i 

funkcje 
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ramach PMŚ państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

Modraszek 

nausitous 

5765 

(Ludwikowice 

Kłodzkie) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

Stan 

populacji 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych , 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 

raz na 5 lat 

, Obr 

Ludwikowice 

dz. ew.  838  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

2 500 zł 
Struktura i 

funkcje 

Modraszek 

nausitous 

9e94 (Jugów - 

Przygórze) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

Stan 

populacji 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych , 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 

raz na 5 lat 

obreb 

Przygórze, dz. 

ew. 105 obreb 

Jugów dz. ew.  

519/3, 519/2, 

524, 497/12, 

347/7  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

2 500 zł 
Stan 

siedliska 
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Modraszek 

nausitous 

bd6a 

(Michałkowa-

Glinno) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

Stan 

populacji 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych , 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 

raz na 5 lat 

obręb 

Michałkowa 

dz. ew.: 

63/17, 65/2, 

69/6, 69/7 

obręb Glinno 

dz. ew.: 1/1, 

1/5  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

2 500 zł 
Struktura i 

funkcje 

Modraszek 

nausitous 

75ce  

(Dzikowiec) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

(ocena ogólna 

FV) 

Stan 

populacji 

Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych , 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

ramach PMŚ 

raz na 5 lat 

obręb 

Dzikowiec 

dz. ew. 60, 

61, 63, 64, 67, 

68, 65/1, 

65/2, 79, 88, 

128, 104, 

106/2, 139, 

140, 129/18, 

129/16, 109  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

2 500 zł 
Struktura i 

funkcje 

Modraszek 

nausitous 

90cb (Nowa 

Wieś 

Kłodzka) 

Monitorowanie 

liczebności 

oraz stanu 

siedliska 

(ocena ogólna 

FV) 

Stan 

populacji 
Wskaźniki 

zgodne z 

metodyką 

opracowaną 

w ramach 

PMŚ. 

Kontrolowanie 

powierzchni 

skoszonych, 

ocena stanu 

siedliska i 

populacji według 

metodyki 

opracowanej w 

raz na 5 lat 

obręb Nowa 

Wieś dz. ew. 

13, 14, 26/7  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

(na 

stanowiskach 

objętych 

2 500 zł 

Struktura i 

funkcje 
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ramach PMŚ państwowym 

monitoringiem 

środowiska 

monitoring 

przeprowadzić 

może GIOŚ) 

 

 

Monitoring stanu ochrony zaproponowano w oparciu o następujące założenia:  

- Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430– monitoringiem należy objąć wszystkie 

stanowiska i prowadzić go z częstotliwością raz na 5 lat 

- Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 6510 – Monitoringiem należy objąć wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 i prowadzić go z częstotliwością raz na 5 lat 

- Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie 6520 - Monitoringiem należy objąć wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% 

powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 i prowadzić go z częstotliwością raz na 5 lat  

- Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 7140 - monitoringiem należy objąć wszystkie płaty 

torfowisk 7140 na terenie Ostoi i prowadzić go z częstotliwością raz na 5 lat 

- Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 8220 - Prowadzenie monitoringu zaproponowano dla czterech 

płatów siedliska przyrodniczego 8220, w których obserwowano pogorszenie oceny dla parametru struktura i funkcje związane z gromadzeniem 

się materii organicznej i zarastaniem wynikającym z sukcesji naturalnej. Monitoring stanu ochrony zaproponowano także dla płatu siedliska 

8220, dla którego dane z monitoringu GIOŚ wskazywały na pogorszenie stanu ochrony wynikające z ocienienia murawy. 

-Kwaśne buczyny 9110, Żyzne buczyny 9130, Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 9170, Kwaśne dąbrowy 9190, *Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 91E0  - monitoringiem należy wybrane płaty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze 

Natura 2000 w 6 i 9 roku obowiązywania PZO 

- Dla części płatów siedliska *Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach 9180 zaproponowano monitoring kierunku rozwoju 

siedliska, gdyż odnowienie naturalne, skład gatunkowy drzewostanu, wskazywało na możliwość odtwarzania się w tym miejscu innego typu 

siedliska 

-Górskie bory świerkowe 9410 jako siedlisko bardzo rzadkie i cenne należy także monitorować w całości (dwa płaty) i przeprowadzić go w 5  

roku obowiązywania PZO. 

- Dla zanokcicy serpentynowej, zgodnie wytycznymi Krajowego Planem Zarządzania Gatunkiem (Świerkosz i in. 2004) wskazano jako 
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konieczny coroczny monitoring stanu siedliska i stanu populacji tego gatunku paproci.  

- W przypadku nietoperzy konieczny jest monitoring wszystkich stanowisk. W przypadku zimowisk prowadzenie monitoringu powinno odbywać 

co roku .  

- Dla modraszka nausitousa i telejusa zaproponowano monitoring wszystkich stanowisk w Ostoi - stanowiska są nieliczne, a gatunki te zostały w 

ramach opracowywanego PZO zaproponowane do włączenia na listę przedmiotów ochrony.  

 

 

8 Wskazania do dokumentów planistycznych  
Jeżeli w trakcie opracowywania planu zidentyfikowane zostaną wskazania do obowiązujących opracowań planistycznych to należy je umieścić w 

poniższym zestawieniu. 

 

 

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) 
Uchwała Nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Walimiu z dnia 4 czerwca 2012r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. 

Walim 

 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, możliwa jest 

realizacja zabudowy gospodarczej związanej funkcjonalnie z zabudową 

mieszkaniową (np. garaż), 

 

Wskazania: zaleca się ograniczenie zabudowy do terenów położonych poza 

zasięgiem siedlisk przyrodniczych (6510). Wskazane jest pozostawienie terenów 

siedlisk jako trwałe użytki zielone (zmiana przeznaczenia  z MN na R- trwałe użytki 

zielone). Zalecenie  

dotyczy działek ewidencyjnych nr: 282/7, 282/6, 282/4, 282/3, 282/5, 427/11, 

427/12, 427/13, 427/14 obręb Walim 

 

Konieczność zmiany sposobu użytkowania w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego wynika z braku stosownych zapisów w zakresie ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, a te które istnieją obecnie w mpzp są 

niewystarczające. Wpływem objęte są cenne łąki świeże (6510) obecnie użytkowane 

kośnie. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Walim zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Walim nr VI/18/98 

z dnia 30 grudnia 1998 roku, zmieniane uchwałami: nr XIII/72/2007 z 

dnia 25 października 2007 roku, nr XXXI/185/2009 z dnia 23 lutego 

2009 roku, nr XL/231/2009 z dnia 26 października 2009 roku, nr 

LII/294/2010 z dnia 25 października 2010 roku oraz nr 

XXXV/198/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku. 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

Rozwój przestrzenny wsi 

Michałkowa, Glinno, Walim, Jugowice,  

 

Wskazania: zaleca się ograniczenie zabudowy do terenów położonych poza 

zasięgiem siedlisk przyrodniczych (6510). Wskazane jest pozostawienie terenów 

siedlisk jako trwałe użytki zielone (zmiana przeznaczenia z MN na R - trwałe użytki 

zielone).Zalecenie dotyczy działek ewidencyjnych nr:  

 

Obręb Glinno: 350/2; 38; 350/14; 61/3; 54; 42; 133; 163; 37; 61/5; 124/3; 144/6; 

255/1; 131; 143; 34; 106; 349; 1/5; 23; 107; 1/1; 350/4; 2; 253; 89/2; 39; 350/5; 

149/1; 150; 181; 162; 47; 140/1; 144/1; 165/3; 164; 48; 234; 50; 350/1; 89/1; 132; 

169; 123/5; 123/6; 105; 112; 74; 3; 222; 144/2; 144/4; 124/6; 32; 41; 90; 35; 254/2; 

76; 83/1; 254/1; 30; 83/2; 140/2; 82/2; 127; 123/3; 8; 109; 350/3; 36; 92; 98; 63; 33; 

120; 31; 66; 1/4; 40; 145; 124/4; 144/3; 235; 123/7; 135; 123/4; 351; 134; 352; 147; 

124/7; 359; 170/6; 350/6; 255/2 

Obręb Jugowice: 450; 408/2; 377/16; 409/4; 377/6; 376/8; 404/21; 408/3; 452/9; 

436; 437 

Obręb Michałkowa:126/1; 211; 85/2; 70/7; 104/7; 91/5; 106/8; 103/20; 70/1; 173/19; 

87; 164/4; 223; 63/17; 75/6; 160; 70/6; 130/1; 205; 65/6; 103/10; 46/3; 70/10; 

103/21; 103/9; 116/2; 197; 65/9; 65/11; 129/1; 163; 65/7; 214; 70/5; 180; 46/4; 159; 

65/8; 167; 50; 130/2; 103/13; 113; 68/7; 65/10; 161; 127; 65/4; 173/21; 103/19; 222; 

61/2; 210; 194/1; 129/2; 103/11; 183; 158/4; 166; 203/1; 111; 121/8; 128/2; 60/2; 

112; 65/2; 173/16; 202; 224; 103/12; 74/2; 70/8; 193; 215; 226; 110; 109; 45; 70/9; 

173/20; 49; 158/3; 173/17; 106/9; 158/5; 203/2; 173/30; 173/24; 58/5; 26/2; 173/31 

Obręb Walim:180; 60/4; 70; 52/1; 395; 51/1; 142/5; 94; 225; 71/9; 522; 54; 164; 1/1; 

52/6; 223; 62/2; 245/2; 80/1; 5; 246/2; 165; 52/9; 224; 62/5; 142/2; 65/3; 52/7; 392/1; 

59; 162; 80/2; 65/6; 141; 341/2; 163; 302; 246/1; 393; 388; 144; 744; 61/3; 300; 66; 

309; 196; 142/1; 249/2; 394; 227; 60/2; 52/5; 253; 63; 52/3; 298; 299/2; 520; 195; 

390; 243; 340; 384; 307; 71/10; 246/4; 215; 74/2; 53; 276; 137; 159/3; 523/2; 52/8; 
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198; 305/3; 55/2; 242; 306; 246/3; 197; 305/2; 521; 216; 62/1; 226; 739; 248; 65/2; 

247; 249/1; 51/2; 299/1; 200/2; 305/1; 142/4; 199; 148; 36; 301; 55/3; 61/2; 57; 56 

 

Konieczność zmiany sposobu użytkowania w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wynika z braku stosownych zapisów w zakresie 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Wpływem objęte są znaczne 

powierzchnie łąk świeżych (6510) z cennego kompleksu Glinno-Zagórze, obecnie 

łąki użytkowane kośnie. 

 

 

 

 

 

9 Przesłanki do sporządzenia planu ochrony 
Nie stwierdza się potrzeby sporządzenia Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich – obszar częściowo objęty jest 

Planem Ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz w perspektywie 10 lat Planem Zadań Ochronnych. 

 

 

 

10 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 
Poniższy projekt weryfikacji SDF został opracowany w odniesieniu do wersji SDF aktualnej na dzień opracowywania dokumentacji PZO (lipiec 

2013r.). Na podstawie propozycji weryfikacji SDF, przedstawionej przez autorów PZO w tabeli 10, SDF został obecnie zweryfikowany na 

wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskiska we Wrocławiu. Treść tabeli natomiast pozostawiono jako informacje źródłowe. 

 

W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez 

Zamawiającego). 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis 

SDF 

Uzasadnienie do zmiany 
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1.  Pkt 1.7:  

Nazwa obszaru Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich 

Pkt 1.3:  

Nazwa obszaru Góry 

Sowie 

W obszarze Natura 2000 celem ochrony są nie tylko nietoperze, ale cały kompleks 

cennych siedlisk przyrodniczych, a listę przedmiotów ochrony zaproponowano 

włączenie także gatunków owadów, w związku z tym proponuje się zmianę nazwy 

obszaru Natura 2000 na Góry Sowie. 

2.  Pkt: 1.6:  

Polskie Towarzystwo 

Ochrony Przyrody 

„Salamandra” R. 

Dzięciołowski 

Pkt. 1.6: 
Nazwisko/Instytucja: 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Adres: ul. Wawelska 

52/54, 00-922 Warszawa 

Adres e-mail: 

kancelaria@gdos.gov.pl  

Instytucję opracowującą formularz SDF zmieniono na GDOŚ zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego 

3.  Pkt: 3.1:  

6210  
% pokrycia 0,01; 

stopień 

reprezentatywności B,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania C, 

ocena ogólna C 

Pkt: 3.1:  

6210 

stopień 

reprezentatywności D,  

W ostoi występuje jeden prawdopodobnie nieużytkowany płat siedliska, podawany 

jedynie w inwentaryzacji gminy Nowa Ruda, ze względu na lokalizację (były 

kamieniołom, obecnie komercyjnie użytkowany) i wymagania siedliskowe 

murawy (konieczny wypas) nie ma możliwości skutecznej ochrony. Ponadto 

powierzchnia płatu jest znikoma w stosunku do całego obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich. 

4.  Pkt: 3.1:  

6410 – brak wpisów 

dotyczących tego 

siedliska, dotychczas 

nie było zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony 

Pkt: 3.1:  

6410  

stopień 

reprezentatywności D,  

Pojedyncze płaty występują na terenie Ostoi jednak ich powierzchnia jest 

nieznacząca i o niewielkiej wartości ochronnej. 

5.  Pkt: 3.1:  

6430 – brak wpisów 
Pkt: 3.1:  

6430  

Siedlisko nie było dotychczas ujęte na liście przedmiotów ochrony w obszarze. W 

wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że płaty obserwowanych ziołorośli 
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dotyczących tego 

siedliska, dotychczas 

nie było zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony  

pokrycie [ha] 2,78; 

stopień 

reprezentatywności B,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

były wykształcono typowo. W niektórych płatach wskaźnik naturalny kompleks 

siedlisk był nisko oceniony, ponieważ w miejscach tych nie występowały łęgi, 

przez co stopień reprezentatywności i stan zachowania siedliska oceniono na B. 

Siedlisko przyrodnicze w podtypie 6430-2 występuje pospolicie w pasmach 

górskich i pogórzy, dlatego pod względem powierzchni na terenie Ostoi 

zakwalifikowane je do przedziału 2% ≥ p ≥ 0% i nadano kategorię C. Ich 

powierzchnia w obszarze jest prawdopodobnie większa niż wskazują na to wyniki 

przeprowadzonych badań. Przy nadaniu oceny ogólnej C uwzględniono, iż 

ziołorośla na terenie Ostoi reprezentowane są licznie, ale głównie wzdłuż 

niewielkich cieków, często blisko zabudowań. Pomimo sąsiedztwa zabudowy i 

ingerencji człowieka oceniono, że perspektywy zachowania siedliska w obszarze 

są dobre (płaty ziołorośli utrzymują się), natomiast ich stan zachowania nie jest 

doskonały. 

6.  Pkt: 3.1:  

6510  
% pokrycia 1,50; 

stopień 

reprezentatywności A,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania A, 

ocena ogólna A 

Pkt: 3.1:  

6510  
pokrycie [ha] 709,45 

Łąki świeże z nieleśnych siedlisk przyrodniczych zajmują na terenie Ostoi 

Nietoperzy Gór Sowich największą powierzchnię i są tu bardzo dobrze 

zachowanym typem łąk. Oceny zostają bez zmian. Badania terenowe potwierdziły 

słuszność nadanych wcześniej ocen. Natomiast w wyniku przeprowadzonych 

badań terenowych oraz uwzględnieniu dostępnych źródeł dotyczących 

występowania tego siedliska w Ostoi zwiększyła się powierzchnia siedliska – 

obecnie zajmuje ono 709,45ha w obszarze Natura 2000. Zgodnie z nową instrukcją 

wypełniania SDF zamieszczane są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie % 

pokrycia. 

7.  Pkt: 3.1:  

6520 – brak wpisów 

dotyczących tego 

siedliska, dotychczas 

nie było zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony  

Pkt: 3.1:  

6520  
pokrycie [ha] 24,25; 

stopień 

reprezentatywności C,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania B, 

Siedlisko nie było dotychczas ujęte na liście przedmiotów ochrony w obszarze. 

Biorąc pod uwagę zajmowaną powierzchnię i rzadkość występowania w kraju łąki 

6520 zostały ujęte na liście przedmiotów ochrony. Siedlisko przyrodnicze 6520 

występuje w Polsce w Karpatach i Sudetach (regionie kontynentalnym i 

alpejskim). W Ostoi zajmuje stosunkowo małą powierzchnię w porównaniu z 

innymi pasmami górskimi, przez co w zakresie powierzchni zakwalifikowano je 

do kategorii C. Prawdopodobnie powierzchnia tych łąk jest niedoszacowana i 

wymaga uzupełnienia badań. Obserwowane w terenie płaty łąk 6520 nie były 
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ocena ogólna C wykształcone typowo, występowały w mozaice z łąkami świeżymi, 

charakteryzowały się uproszczonym składem gatunkowym dlatego nadano ocenę 

C dla stopnia reprezentatywności. Użytkowane są kośnie lub kośnie- pastwiskowo, 

są dobrze zachowane stąd ocena B dla stanu zachowania. Nadano ocenę ogólną C 

ze względu na słaby stopień wykształcenia (zubożały skład gatunkowy, 

występowanie w mozaice z innymi typami łąk), ale biorąc pod uwagę prawidłowy 

ekstensywny sposób gospodarowania oceniono, że perspektywy zachowania 

siedliska w obszarze są dobre. 

8.  Pkt: 3.1:  

7140 – brak wpisów 

dotyczących tego 

siedliska, dotychczas 

nie było zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony  

Pkt: 3.1:  

7140  
pokrycie [ha] 11,65; 

stopień 

reprezentatywności B,  

względna powierzchnia 

C, stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

 Siedlisko dotychczas nie było przedmiotem ochrony w Ostoi. W obszarze Natura 

2000 znajduje się dobrze zachowany kompleks torfowiskowy na zboczach i 

szczycie Wielkiej Sowy, dlatego wymaga włączenia jako przedmiot ochrony w 

obszarze. Stopień reprezentatywności oceniono na B, ponieważ część płatów nie 

zawierała wszystkich gatunków charakterystycznych. W części płatów 

obserwowano miejscami przesuszenie oraz zarastanie świerkiem, brzozą i bukiem, 

dlatego nadano ocenę B dla stanu zachowania. Siedlisko przyrodnicze występuje w 

rozproszeniu w całym kraju, w regionie kontynentalnym i alpejskim, a zajmowana 

powierzchnia w Ostoi (2% ≥ p ≥ 0%) kwalifikuje je do kategorii C. Nadano ocenę 

ogólną C (znaczącą) ze względu na niedawno rozpoczęte przez Klub 

Przyrodników i Nadleśnictwa działania mające na celu odtworzenie warunków 

siedliskowych dla torfowisk. Postulowane utworzenie rezerwatu i kontynuacja 

podjętych działań ochronnych może spowodować, iż w przyszłości ten typ 

siedliska przyrodniczego uzyska wyższą ocenę ogólną. 

9.  Pkt: 3.1:  

7230– brak wpisów 

dotyczących tego 

siedliska, dotychczas 

nie było zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony 

Pkt: 3.1:  

7230 

stopień 

reprezentatywności D,  

W Ostoi występują pojedyncze płaty torfowisk zasadowych w formie nieistotnej 

dla ich ochrony. 

10.  Pkt: 3.1:  Pkt: 3.1:  Zarówno w kraju, jak i w Ostoi Nietoperzy Gór Sowich odsłonięcia skalne ze 
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8220  
% pokrycia 0,00; 

stopień 

reprezentatywności B,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania C, 

ocena ogólna C 

8220  
pokrycie [ha] 8,42; 

stopień 

reprezentatywności A  

względna powierzchnia 

B,  

stan zachowania B, 

ocena ogólna A 

zbiorowiskami mszysto-paprociowymi z podtypów 8220-2 i 822-3 występują 

powszechnie i licznie. Natomiast w Ostoi, oprócz w/w podtypów, występuje 

bardzo rzadki podtyp tego siedliska – 8220-1 (wychodnie skał serpentynitowych) 

ze ściśle z nim związanymi rzadkimi gatunkami paproci – zanokcicą serpentynową 

(mającą w Polsce jedynie 11 stanowisk) oraz zanokcicą klinowatą. Na tej 

podstawie zakwalifikowano powierzchnię siedliska do kategorii B (15% ≥ 2%). 

Stan zachowania siedliska w Ostoi jest dobry (kategoria B) – na większości 

stanowisk siedlisko uzyskało ocenę FV. W nielicznych płatach obniżona ocena 

wskaźnika ‘Struktura i funkcje’ wynikała z obserwowanego gromadzenia się 

materii organicznej i zarastania trawami, siewkami drzew w wyniku naturalnej 

sukcesji. W jednym z płatów siedliska objętym monitoringiem GIOŚ w ramach 

PMŚ, oceny wskazywały na obniżenie oceny ze względu na pogorszenie stanu 

siedliska w wyniku ruchu wspinaczkowego. Reprezentatywność siedliska w Ostoi 

jest doskonała (ocena A) – siedlisko reprezentowane w obszarze przez wszystkie 

trzy podtypy. Nadano ocenę ogólną A (doskonała) ze względu na liczne 

występowanie siedliska w obszarze , obecność wszystkich trzech podtypów (w 

tym bardzo rzadkiego podtypu 8220-1 z zanokcicą serpentynową), dobry stan oraz 

perspektywy zachowania (na większości stanowisk nie zidentyfikowano zagrożeń 

istniejących mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedliska w Ostoi). 

Zgodnie z nową instrukcją wypełniania SDF zamieszczane są powierzchnie typów 

siedlisk w ha a nie % pokrycia. 

11.  Pkt: 3.1:  

9110  
% pokrycia 1,50; 

stopień 

reprezentatywności A,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

Pkt: 3.1:  

9110  
pokrycie [ha] 2630,24; 

ocena ogólna A 

W granicach Ostoi Nietoperzy Gór Sowich kwaśne buczyny są zdecydowanie 

dominującym typem siedliska przyrodniczego - w wyniku przeprowadzonych 

badań terenowych oraz uwzględnieniu dostępnych źródeł dotyczących 

występowania tego siedliska w Ostoi zwiększyła się powierzchnia siedliska – 

obecnie zajmuje ono 2630,24ha w obszarze Natura 2000. Biorąc pod uwagę 

powierzchnię zajmowaną w obszarze oraz reprezentatywność siedliska nadano 

ocenę ogólną A. Zgodnie z nową instrukcją wypełniania SDF zamieszczane są 

powierzchnie typów siedlisk w ha a nie % pokrycia. 
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12.  Pkt: 3.1:  

9130 – brak wpisów 

dotyczących tego 

siedliska, dotychczas 

nie było zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony  

Pkt: 3.1:  

9130  
pokrycie [ha] 1072,85; 

stopień 

reprezentatywności A,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania B, 

ocena ogólna B 

Siedlisko nie było dotychczas przedmiotem ochrony w Ostoi. Ze względu na 

zajmowaną powierzchnię oraz reprezentatywność ujęte na liście przedmiotów 

ochrony. Siedlisko przyrodnicze występuje powszechnie w zachodniej i 

południowej części kraju, w regionie kontynentalnym i alpejskim, liczniej 

reprezentowane jest jednak w Karpatach niż Sudetach. Biorąc to pod uwagę 

powierzchnię siedliska w obszarze zakwalifikowano do kategorii C (2% ≥ p ≥ 

0%). Reprezentatywność oceniono na A ( doskonała) – siedlisko wykształcone 

typowo, w drzewostanie panuje buk, często z domieszką jaworu. Runo żyzne z 

dominacją gatunków typowo leśnych tj. marzanka wonna, gajowiec żółty, zawilec 

gajowy, kokoryczka wielokwiatowa, pierwiosnek, kopytnik pospolity, konwalijka 

dwulistna, fiołek leśny i szczyr trwały. Stan zachowania oceniono na B (dobry) - 

część płatów żyznych buczyn charakteryzował nieco zniekształcony skład 

drzewostanu (obecność gatunków obcych siedliskowo, modrzew i świerk, w 

niektórych płatach obecne gatunki obce geograficznie – daglezja). W większości 

płatów wskaźnik martwe drewno miał ocenę U1 lub U2. Przy nadaniu oceny 

ogólnej B wzięto pod uwagę zajmowaną znaczna powierzchnię w Ostoi, dobry 

stan zachowania, doskonałą reprezentatywność, a także dobre perspektywy 

zachowania. 

Zgodnie z nową instrukcją wypełniania SDF zamieszczane są powierzchnie typów 

siedlisk w ha a nie % pokrycia. Żyzne buczyny w Ostoi Nietoperzy Gór Sowich 

wykształcone są typowo, dobrze zachowane, zajmują dużą powierzchni. 

13.  Pkt: 3.1:  

9170  
% pokrycia 0,10; 

stopień 

reprezentatywności B,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

Pkt: 3.1:  

9170  
pokrycie [ha] 55,34;  

Oceny zostają bez zmian. Badania terenowe potwierdziły słuszność nadanych 

wcześniej ocen. Natomiast w wyniku przeprowadzonych badań terenowych oraz 

po uwzględnieniu dostępnych źródeł dotyczących występowania tego siedliska w 

Ostoi zwiększyła się powierzchnia siedliska – obecnie zajmuje ono 55,34ha w 

obszarze Natura 2000. Zgodnie z nową instrukcją wypełniania SDF zamieszczane 

są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie % pokrycia. 
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14.  Pkt: 3.1:  

9180  
% pokrycia 0,01 

Pkt: 3.1:  

9180  
pokrycie [ha] 72,32 

Oceny zostają bez zmian. Badania terenowe potwierdziły słuszność nadanych 

wcześniej ocen. Natomiast w wyniku przeprowadzonych badań terenowych oraz 

po uwzględnieniu dostępnych źródeł dotyczących występowania tego siedliska w 

Ostoi zwiększyła się powierzchnia siedliska – obecnie zajmuje ono 72,32ha w 

obszarze Natura 2000. Zgodnie z nową instrukcją wypełniania SDF zamieszczane 

są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie % pokrycia. 

15.  Pkt: 3.1:  

9190 – brak wpisów 

dotyczących tego 

siedliska, dotychczas 

nie było zamieszczone 

na liście przedmiotów 

ochrony  

Pkt: 3.1:  

9190  
pokrycie [ha] 293,97 

stopień 

reprezentatywności C,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania B, 

ocena ogólna C 

Siedlisko nie było dotychczas przedmiotem ochrony w Ostoi. Prawdopodobnie 

powierzchnia kwaśnych dąbrów jest niedoszacowana i wymaga uzupełnienia 

badań, podobnie jak stan zachowania siedliska w obszarze. Przy obecnym stopniu 

rozpoznania oceniono, że powierzchnia zajmowana przez kwaśne dąbrowy w 

Ostoi mieści się w przedziale 2% ≥ p ≥ 0% (siedlisko przyrodnicze występuje w 

całym kraju, w regionie kontynentalnym i alpejskim).  

W zweryfikowanych terenowo płatach część wykształcona była typowo, ale w 

większości płatów obserwowano zniekształcony skład drzewostanu, natomiast 

runo wykształcone było typowe – nadano ocenę C dla stopnia reprezentatywności. 

Płaty stosunkowo dobrze zachowane, jednak ze względu na miejscami zaburzony 

skład gatunkowy i małą ilość martwego drewna nadano ocenę B dla stanu 

zachowania. Przy obecnym stopniu rozpoznania uznano, że ze względu na 

powierzchnię zajmowaną w Ostoi, a także znaczącą reprezentatywność siedliska, 

kwaśne dąbrowy kwalifikują się jako przedmiot ochrony, jednakże z oceną ogólną 

C, głównie ze względu na słaby stopień wykształcenia (co wymaga jednak 

dalszych badań). 

16.  Pkt: 3.1:  

91E0  
% pokrycia 0,10; 

stopień 

reprezentatywności B,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania B, 

Pkt: 3.1:  

91E0  
pokrycie [ha] 142,81; 

Oceny zostają bez zmian. Badania terenowe potwierdziły słuszność nadanych 

wcześniej ocen. Natomiast w wyniku przeprowadzonych badań terenowych oraz 

po uwzględnieniu dostępnych źródeł dotyczących występowania tego siedliska w 

Ostoi zwiększyła się powierzchnia siedliska – obecnie zajmuje ono 142,81ha w 

obszarze Natura 2000. Zgodnie z nową instrukcją wypełniania SDF zamieszczane 

są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie % pokrycia. 
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ocena ogólna B 

17.  Pkt: 3.1:  

9410  
% pokrycia 0,020; 

stopień 

reprezentatywności A,  

względna powierzchnia 

C,  

stan zachowania A, 

ocena ogólna B 

Pkt: 3.1:  

9410  
pokrycie [ha] 65,96 

stan zachowania B 

Zmieniono ocenę stanu zachowania z A na B ze względu na obniżone oceny tego 

parametru (U1) spowodowane niewystarczającymi zasobami martwego drewna 

oraz presją turystyczną. W wyniku przeprowadzonych badań i prawidłowego 

skartowania siedliska w Ostoi oceniono, że obecnie zajmuje ono 65,96 ha w 

obszarze Natura 2000. Zgodnie z nową instrukcją wypełniania SDF zamieszczane 

są powierzchnie typów siedlisk w ha a nie % pokrycia. 

18.  Pkt: 3.2.g:  

4066  

Brak zapisów 

dotyczących gatunków 

roślin 

Pkt: 3.2:  

4066 

Populacja: >10 i. 

Oceny: Populacja B,  

stan zachowania C,  

izolacja B,  

ocena ogólna C 

Gatunek zaproponowany do włączenia na listę przedmiotów ochrony z oceną 

ogólną C – w Ostoi znajduje się jedno stanowisko gatunku, objęte monitoringiem 

GIOŚ. Jedno z 11 stanowisk zanokcicy serpentynowej w Polsce, dla izolacji 

nadano ocenę B (populacja nieizolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu 

gatunku, najbliższe stanowisko gatunku znajduje się w Kamionkach). Populację na 

stanowisku oszacowano na 30 osobników. W wynikach monitoringu GIOŚ z 2012 

r. (monitoring obejmuje wszystkie stanowiska gatunku w kraju) podano, iż liczba 

osobników w Polsce wynosi 640 osobników w związku z tym oszacowano, iż 

populacja w Przygórzu stanowi ponad. 4% populacji krajowej, dlatego nadano 

kategorię B (15% ≥ p > 2%). Na stanowisku przeważały niewielkie kępki tej 

paproci. Nie zaobserwowano natomiast osobników juwenilnych. Część kęp 

wykazywała objawy zasychania – stan zachowania oceniono na C. Nadano ocenę 

ogólną C, głównie ze względu średni stan zachowania, a także niezadowalające 

perspektywy zachowania (co wynika głównie z niewłaściwego ocienienia). 

19.  Pkt: 3.2.c:  

1308  

Populacja zimująca 63 

osobniki. Oceny: 

Populacja C, Stan 

zachowania B, Izolacja 

Pkt: 3.2:  

1308: Populacja 

zimująca 20-65 

osobników, oceny: 

Populacja C, Stan 

zachowania B, Izolacja 

Populacja rozrodcza - Z powodu braku stwierdzeń kolonii letnich mopka 

(Barbastella barbastellus) w granicach obszaru liczebność jego rozrodczej 

populacji jest niemożliwa do oszacowania. Nasłuchy detektorowe prowadzone w 

lipcu 2012 i maju 2013 wykazały obecność mopka w 3 na 12 powierzchni 

badawczych, głównie w pobliżu Kompleksu Osówka. W innych miejscach w 

okresie rozrodu nie został wykazany, jak również brak jest informacji o jego 
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C, Ogólnie B C, Ocena ogólna C 

 

Populacja rozrodcza: 

oceny: Populacja C, Stan 

zachowania C, Izolacja 

C, Ocena ogólna C 

rozrodzie na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej gmin. Na podstawie 

powyższych informacji, rozległości obszaru oraz potencjalnych siedlisk 

występowania gatunku określono populację rozrodczą mopka na tym obszarze 

jako populację znaczącą (kategoria C), których siedliska potencjalne są zachowane 

są w stopniu średnim (kategoria C) i nie jest ona izolowana (kategoria C). Ze 

względu na brak wystarczających badań terenowych oraz licznych potencjalnych 

siedlisk rozrodu tego gatunku ocenę ogólną dla populacji rozrodczej mopka 

przyjęto zachowawczo jako znaczącą (kategoria C). Należy przeprowadzić bardzo 

szczegółowe badania terenowe w celu weryfikacji powołania tej kategorii. 

 

Populacja zimująca: Wielkość zimującej populacji mopka oszacowana na 20-65 

(kategoria C) osobników oraz występowanie w jednej trzeciej z kontrolowanych 

zimowisk powoduje, że gatunek został uznany za znaczący w obszarze (C). Jego 

liczebność jest niedoszacowana z powodu obecności nieznanych i/lub trudno 

dostępnych schronień zimowych oraz strategii zimowania polegającej na 

wykorzystywaniu szczelin. Aktualny stan wiedzy umożliwia oszacowanie 

liczebności jego populacji w obszarze na < 2% populacji krajowej (kategoria C). 

Stan zachowania zimowych siedlisk gatunku w obszarze jest dobry (kategoria B), 

a zaplanowane działania ochronne polegające na zabezpieczeniu najliczniejszych 

zimowisk gatunku (kraty o odpowiedniej konstrukcji, plany gospodarowania 

obiektami turystycznymi uwzględniające ochronę nietoperzy) spowodują 

zmniejszenie antropopresji w okresie obowiązywania planu. Populacja mopka w 

granicach obszaru nie jest izolowana i znajduje się w obrębie rozległego obszaru 

występowania (kategoria C). Biorąc pod uwagę parametry populacji i siedliska 

gatunku ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony zimującej populacji mopka 

jest znacząca (kategoria C) w skali regionu. Ocenę ogólną dla mopka obniżono z B 

na C w stosunku do obecnie obowiązującego SDF, ze względu na rozwój wiedzy 

na temat zimowania gatunku w kraju. Odkryte zostały nowe, bardzo liczne 

zimowiska, które zmieniły skalę oceny populacji, a co za tym idzie zmniejszyły 

znaczenie populacji mopka w obszarze w stosunku do populacji krajowej. 
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20.  Pkt: 3.2.c:  

1321 - Brak zapisów 

dotyczących gatunku 

Pkt: 3.2:  

1321  

Populacja 1-4. Ocena D 

Zimująca populacja nocka orzęsionego nie przekracza najprawdopodobniej 10 os. 

Dane PTPP "pro Natura" z liczeń nietoperzy na zimowiskach wskazują na 

zimowanie pojedynczych osobników w różnych latach z maksymalną liczbą 3 

osobników w 2012 roku w Kompleksie Osówka. Ze względu na niewielką liczbę 

obserwacji populacja została określona jako nieistotna (kategoria D) 

21.  Pkt: 3.2.c:  

1323 

Populacja zimująca 2 

osobniki. Oceny: 

Populacja C, Stan 

zachowania B, Izolacja 

C, Ogólnie C 

Pkt: 3.2:  

1323  

Populacja zimująca 5-10 

osobników, Oceny: 

Populacja C, Stan 

zachowania C, Izolacja 

C, Ogólnie C 

 

Populacja rozrodcza 

nieznana, Oceny: 

Populacja C, Stan 

zachowania C, Izolacja 

C, Ogólnie C 

Ze względu na biologię gatunku i pojedyncze obserwacje zimujących osobników 

(maksymalna liczba 7 os. w sztolni w Podlesiu), brak obserwacji letnich oraz 

stosunkowo liczne siedliska potencjalnie dogodne do żerowania gatunku populację 

nocka Bechsteina oszacowano na 5-10 os. (kategoria C). Stan zachowania miejsc 

hibernacji nocka Bechsteina w ostoi został określony jako średni - kategoria C 

(wszystkie zimowe stanowiska w ostoi miały ocenę U1 – stan niezadowalający), 

na co miała wpływ zła kondycja zabezpieczeń przed niepokojeniem nietoperzy w 

okresie zimowania. Ponadto przy nadaniu kategorii C dla stanu zachowania 

uwzględniono także mało zróżnicowaną strukturą wiekową lasów, w których 

brakuje drzew dziuplastych o dużej średnicy pnia. Nocek Bechsteina jest 

wskazywany jako gatunek wybitnie osiadły, jednakże dogodne połączenia między 

kompleksami leśnymi komunikującymi obszar ostoi z otoczeniem można uznać, iż 

populacja jest nieizolowana (kategoria C).  

Ze względu na fakt braku migracji jego populację rozrodczą oceniono na 

podstawie populacji zimującej jako znaczącą (izolacja - kategoria C). Stan 

zachowania siedlisk leśnych pozwala zakładać, mimo braku stwierdzeń podczas 

badań terenowych w okresie rozrodczym oraz ze względu na występowanie na 

zimowiskach, iż stan zachowania populacji rozrodczej powinien być średni 

(kategoria C). Populacja jest osiadła, lecz ze względu na dogodne połączenia 

między kompleksami leśnymi nieizolowana (kategoria C). Ocena ogólna została 

określona jako znacząca (kategoria C) ze względu nieliczną populację tego 

gatunku w południowo-zachodniej Polsce oraz ograniczenie występowania 

gatunku do kompleksów leśnych o zróżnicowanej strukturze wiekowej 

drzewostanu. Ze względu na trudności terenowe w wykazaniu gatunku w okresie 

rozrodu wymagane jest uzupełnienie wiedzy poprzez bardzo szczegółowe badania 
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terenowe. 

22.  Pkt: 3.2.c:  

1324 

Populacja zimująca 129 

osobniki, populacja 

przelotna 1000 

osobnikw . Oceny: 

Populacja A, Stan 

zachowania B, Izolacja 

C, Ogólnie A 

Pkt: 3.2:  

1324 

Populacja zimująca: 100-

150 osobników, Oceny: 

Populacja C, Stan 

zachowania B, Izolacja 

C, Ogólnie C 

 

 

Populacja:  100-200 

osobników, Oceny: 

Populacja C, Stan 

zachowania B, Izolacja 

C, Ogólnie C 

 

(po uwzględnieniu 

zaproponowanej zmiany 

granicy obszaru, 

uwzględniającej 

włączenie do obszaru 

kolonii rozrodczej nocka 

dużego w Rościszowie: 

Populacja rozrodcza: 

800-1200 osobników, 

Oceny: Populacja C, Stan 

zachowania B, Izolacja 

C, Ogólnie C) 

populacja zimująca: Wielkość zimującej populacji oszacowana na 100-150 

osobników jest najprawdopodobniej niedoszacowana z powodu obecności 

nieznanych i/lub trudno dostępnych schronień zimowych. Aktualny stan wiedzy 

umożliwia oszacowanie liczebność jego populacji w obszarze na < 2% populacji 

krajowej (kategoria C). W obecnie obowiązującym SDF nie ma danych na temat 

tego na jakiej podstawie nadano ocenę A dla populacji nocka dużego. Kategoria A 

może wynikać z faktu, iż oceniania była całość populacji nocka dużego w obszarze 

(zimująca i przelotna), a obecnie ocenia się każdy typ populacji oddzielnie. 

Ponadto odkryte zostały nowe, bardzo liczne zimowiska, które zmieniły skalę 

oceny populacji. Stan zachowania zimowych siedlisk gatunku w obszarze jest 

dobry (B), a zaplanowane działania ochronne polegające na zabezpieczeniu 

najliczniejszych zimowisk gatunku (kraty o odpowiedniej konstrukcji) spowodują 

zmniejszenie antropopresji w okresie obowiązywania planu. Zdolności migracyjne 

nocka dużego powodują, że jego populacja nie jest izolowana i znajduje się w 

obrębie rozległego obszaru występowania (kategoria C). Ocena ogólna wartości 

obszaru dla ochrony populacji zimującej nocka dużego została określona jako 

znacząca (kategoria C), ze względu na szereg obiektów podziemnych 

wykorzystywanych w okresie hibernacji przez te nietoperze. Ocenę ogólną dla 

nocka dużego obniżono z A na C w stosunku do obecnie obowiązującego SDF, ze 

względu na rozwój wiedzy na temat zimowania gatunku w kraju. Odkryte zostały 

nowe, bardzo liczne zimowiska, które zmieniły skalę oceny populacji, a co za tym 

idzie zmniejszyły znaczenie populacji nocka dużego w obszarze w stosunku do 

populacji krajowej. 

 

populacja rozrodcza: W granice ostoi nie została uprzednio włączona największa i 

najważniejsza kolonia rozrodcza nocka dużego w Górach Sowich i jedna z 

największych w Polsce, jest to budynek mieszkalny w Rościszowie, gdzie 

zlokalizowana jest kolonia rozrodcza nocków dużych licząca ok. 800 dorosłych 

samic (obserwacje 2012). Było to spowodowane błędnym wyrysowaniem mapy 
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obszaru, gdyż stanowisko to znajdowało się w pierwszym sporządzonym 

formularzu SDF. Dodatkowo dane z inwentaryzacji przyrodniczych gmin wskazują 

na występowanie niewielkich schronień dziennych i kolonii rozrodczych tego 

gatunku w miejscowościach na terenie ostoi oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie. 

Liczebność populacji nocka dużego wynosi 2% ≥ p > 0% populacji krajowej 

(kategoria C). 

Obecność dużych i dobrze zachowanych płatów kwaśnych buczyn (siedlisko 9110) 

oraz drzewostanów świerkowych w wieku >80 lat zapewnia odpowiednią 

zasobność bazy pokarmowej nocka dużego i umożliwia jego zachowanie w 

obszarze (stan zachowania: B). Działania ochronne podejmowane przez PTPP "pro 

Natura" mają na celu zachowanie i zabezpieczenie kolonii rozrodczej w 

Rościszowie. 

Dzięki zdolnościom migracyjnym populacja nocka dużego nie jest izolowana i 

znajduje się w obrębie rozległego obszaru występowania w regionie 

kontynentalnym (kategoria C). 

Ocena ogólna wartości obszaru dla ochrony populacji rozrodczej nocka dużego 

jest znacząca w kraju (kategoria C), na co przede wszystkim ma wpływ istnienie  

dużej populacji rozrodczej w Rościszowie. 

23.  Pkt: 3.2.f:  

Brak zapisów 

dotyczących gatunków 

owadów 

Pkt: 3.2:  

1060 

Populacja D,  

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar otrzymał kategorię D ze względu na 

niewielką liczbę stwierdzonych osobników na całej badanej powierzchni. Liczba 

stwierdzonych motyli nie przekraczała 0,5% populacji krajowej, co nie 

kwalifikowało gatunku jako celu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich. 

24.  Pkt: 3.2.f:  

Brak zapisów 

dotyczących gatunków 

owadów 

Pkt: 3.2:  

6177 

Populacja osiadła: > 150 

i. 
Oceny: Populacja C,  

stan zachowania B,  

izolacja C,  

Dotychczas modraszek telejus Phengaris teleius nie był zamieszczony na liście 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. W 

wyniku przeprowadzonych badań terenowych w ramach opracowywanego Planu 

Zadań Ochronnych uznano, że gatunek ze względu na wielkość populacji w 

obszarze, stan zachowania siedliska oraz perspektywy ochrony powinien zostać 

ujęty jako przedmiot ochrony tego obszaru Natura 2000. Wielkość populacji jest 

mniejsza niż 2% populacji krajowej, dlatego nadano ocenę C. Elementy siedliska 
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ocena ogólna C  istotne z punktu widzenia biologii gatunku (obecność rośliny żywicielskiej – 

krwiściągu lekarskiego oraz obecność mrowisk) oceniono jako dobre – ocena B. 

Populacja nie jest izolowana w obrębie rozległego obszaru występowania (gatunek 

występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 i 

Modraszki koło Opoczki PLH020094) – nadano ocenę C. Przy nadawaniu oceny 

ogólnej (kategoria C) wzięto pod uwagę powyższe oceny, a także uznano, iż 

ekstensywny sposób gospodarowania na użytkach zielonych na terenie Ostoi 

sprzyja występowaniu gatunku. 

25.  Pkt: 3.2.f:  

Brak zapisów 

dotyczących gatunków 

owadów 

Pkt: 3.2:  

6179 

Populacja osiadła: > 

1000 i. 
Oceny: Populacja C,  

stan zachowania B,  

izolacja C,  

ocena ogólna C 

Dotychczas modraszek nausitous Phengaris nausitous nie był zamieszczony na 

liście przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. 

W wyniku przeprowadzonych badań terenowych w ramach opracowywanego 

Planu Zadań Ochronnych uznano, że gatunek ze względu na wielkość populacji w 

obszarze, stan zachowania siedliska oraz perspektywy ochrony powinien zostać 

ujęty jako przedmiot ochrony tego obszaru Natura 2000. Wielkość populacji jest 

mniejsza niż 2% populacji krajowej, dlatego nadano ocenę C. Elementy siedliska 

istotne z punktu widzenia biologii gatunku (obecność rośliny żywicielskiej – 

krwiściągu lekarskiego oraz obecność mrowisk) oceniono jako dobre – ocena B. 

Populacja nie jest izolowana w obrębie rozległego obszaru występowania (gatunek 

występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 i 

Modraszki koło Opoczki PLH020094) – nadano ocenę C. Przy nadawaniu oceny 

ogólnej (kategoria C) wzięto pod uwagę powyższe oceny, a także uznano, iż 

ekstensywny sposób gospodarowania na użytkach zielonych na terenie Ostoi 

sprzyja występowaniu gatunku. 

26.  Pkt: 3.3: 

Inne ważne gatunki 

zwierząt i roślin – brak 

wpisów 

Pkt: 3.3:  

Allium ursinum, 

Asplenium adiantum-

nigrum, Asplenium 

cuneifolium, Blechnum 

spicant, Carlina acaulis, 

Dactylorhiza Fuchsie, 

Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie innych ważnych gatunków 

roślin i zwierząt w ostoi 
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Dactylorhiza maja lis, 

Dactylorhiza sambucina, 

Daphne mezereum, 

Digitalis grandiflora, 

Epipactis helleborine, 

Galium odoratum, 

Gentiana cruciata, 

Gentianella ciliata, 

Gladiolus imbricatus, 

Hedera helix, Leucojum 

vernum, Lilium 

martagon, Listera opata, 

Menyanthes trifolia te, 

Polypodium vulgare, 

Primula elatior, Veratrum 

lobelianum, Vinca minor, 

Myotis nattereri, Myotis 

brandtii, Myotis 

mystacinus, Myotis 

daubentonii Vespertilio 

murinus, Eptesicus 

nillsoni, Eptesicus 

serotinus, Plecotus 

auritus, Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus 

pygmaeus, Pipistrellus 

nathusi,nyctalus noctula, 

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

 

L.p. Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1.  Włączenie do obszaru działki 

ew. nr AR_2.745 (Obręb 

Lutomia Dolna)  

W miejscu tym zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze, będące na liście przedmiotów ochrony w 

Ostoi Nietoperzy Gór Sowich – grąd środkowoeuropejski (9170) 

2.  Włączenie do obszaru 

budynku nr 12 w Rościszowie 

i kompleksu leśnego wokół 

budynku (działki ew. nr 590, 

592/2, 593/2, 593/3, 593/4, 

655/6, 655/8, 655/13, obręb 

Rościszów) 

W budynku tym znajduje się największa w obszarze kolonia nocka dużego (ok. 800 osobników), 

stanowiącego przedmiot ochrony Ostoi Nietoperzy Gór Sowich. Korekta granicy konieczna ze względu 

na zachowanie integralności obszaru Natura 2000, w którym gatunki nietoperzy stanowią jeden z 

głównych przedmiotów ochrony. W obowiązującym SDF kolonia ta została uwzględniona, natomiast w 

wyniku oczywistego błędu nie została ujęta podczas opracowywania granicy obszaru. Przedstawiona 

propozycja jest zgodna z postulatem zmiany granicy obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich PLH020071 przedstawionym w Planie Ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Sowich (2010 

r.). 

3.  Włączenie do obszaru działek 

ew. (obręb Kamionki): 

 

Nr 6 (wydz. 187t (dawniej 

187bx); 187w (dawniej 

187cx); 187x (dawniej 

187dx)); 

 

Nr 13 (wydz. 187fx) 

 

Nr 10 (wydz.: 187y (dawniej 

187gx) 

 

Jest to kompleks cennych łąk, młak i ziołorośli, z obecną rośliną żywicielską modraszka nausitousa i 

modraszka telejusa – krwiściągiem lekarskim. Łąki te objęte były programem „Odtwarzanie i czynna 

ochrona zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych”, prowadzonym w latach 

2010-1012 przez Klub Przyrodników, przy udziale Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Nadleśnictw 

Jugów, Kamienna Góra, Świdnica i Wałbrzych. W ramach tego projektu w latach 2010-2011 wykonano 

na w/w łąkach działania ochronne w postaci koszenia ręcznego. Uzasadnione jest włączenie tego 

kompleksu siedlisk do obszaru Natura 2000 i kontynuowanie rozpoczętych w ramach w/w programu 

działań ochronnych wraz z monitoringiem ich skuteczności oraz w zakresie występowania chronionych 

gatunków motyli.  
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Nr 8 (wydz.: 187z (dawniej 

187ix); 187bx (dawniej 

187jx); 187ax (dawniej 

187kx); 187dx (dawniej 

187lx))  

4.  Włączenie do obszaru dz. ew. 

121, 122, 123, 124, 125, 126 

(obręb Kamionki) 

W miejscu tym zinwentaryzowano stanowisko modraszka nausitousa – gatunku zaproponowanego do 

włączenia na listę przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich.  

5.  Włączenie do obszaru dz. ew. 

nr: 451, 459/197 (część), 

465/204 (część), 472/203, 

480/221 (część)  

Na fragmencie działki 480/21 zinwentaryzowano cenne i dobrze zachowane stanowisko modraszka 

nausitousa - gatunku zaproponowanego do włączenia na listę przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich oraz płat łąki świeżej (6510). Na działce 459/197 

zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze kwaśne buczyny (9110), na działkach 465/204, 472/203 

występuje siedlisko przyrodnicze żyzne buczyny (9130), na działce 472/203 występują dwa płaty 

siedliska przyrodniczego łąk świeżych (6510). Działki te wcześniej włączone były do obszaru Natura 

2000 Kamionki PLH02005, dla którego błędnie wyznaczono granice. Obecnie, dla tego obszaru Natura 

2000 opracowywany jest Plan Zadań Ochronnych, w ramach którego Wykonawca PZO zaproponował 

korektę granicy, w wyniku czego w/w działki mogą zostać włączone do obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich. 

6.  Włączenie do obszaru 

działek: 486/215 (część) 

(obręb Kamionki), 445, 429 

(obręb Górne) 

W miejscu tym występuje kompleks cennych siedlisk: łąk świeżych, bagiennych, trzęślicowych oraz 

młak objętych programem „Odtwarzanie i czynna ochrona zagrożonych siedlisk hydrogenicznych  

w Sudetach Środkowych”, prowadzonym w latach 2010-1012 przez Klub Przyrodników, przy udziale 

Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Nadleśnictw Jugów, Kamienna Góra, Świdnica i Wałbrzych.  

W ramach tego projektu w latach 2010 i 2011 wykonano działania ochronne w postaci koszenia łąk 

kosą spalinową i kosiarką rotacyjną. Ponadto na działce nr 445 zinwentaryzowano stanowisko 

modraszka nausitousa. Uzasadnione jest włączenie tego kompleksu siedlisk do obszaru Natura 2000 i 

kontynuowanie rozpoczętych w ramach w/w programu działań ochronnych wraz z monitoringiem 

skuteczności tych działań oraz w zakresie występowania chronionych gatunków motyli.  

7.  Wyłączenie z obszaru ul. 

Nowobielawskiej wraz z 

nieruchomościami 

Zgodnie z propozycją zmiany granicy zgłoszoną przez Urząd Miejski w Bielawie oraz brakiem 

występowania na tym terenie przedmiotów ochrony proponuje się wyłączenie ul. Nowobielawskiej z 

obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich.  
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zabudowanymi położonymi 

wzdłuż tej drogi, tj. od nr 25a 

do nr 89. 

8.  Wyłączenie z obszaru 

zabudowań i pól w okolicach 

miejscowości Jemna 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny pól i zabudowań - bez wartości 

przyrodniczych.  

9.  Włączenie do obszaru 

kompleksów leśnych na 

działkach 409/80, 410/81, 

411/82 (obręb Srebrna Góra)  

Na działkach występują siedliska przyrodnicze – kwaśne buczyny (9110) i żyzne buczyny (9130)- 

stanowiące przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. 

10.  Wyłączenie z obszaru 

zabudowań i pól uprawnych 

w miejscowości Nowa Wieś 

Kłodzka  

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny pól i zabudowań - bez wartości 

przyrodniczych. 

11.  Włączenie do obszaru dz. ew. 

233/2, 93(część) (obręb Nowa 

Wieś) (tj. wydzielenia: 119 a, 

119 l, obręb Jugów) 

W miejscu tym występuje płat siedliska przyrodniczego – kwaśnej buczyny (9110) stanowiącej 

przedmiot ochrony Obszaru natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. 

12.  Wyłączenie z obszaru 

zabudowań i pól uprawnych 

w miejscowości Dzikowiec 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny pól i zabudowań - bez wartości 

przyrodniczych. 

13.  Wyłączenie z obszaru 

zabudowań i pól uprawnych 

w miejscowości Wolibórz 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny pól i zabudowań - bez wartości 

przyrodniczych. 

14.  Włączenie do obszaru dz. ew. 

nr: 566/7, 568, 572, 580/1, 

579/3, 579/2, 571/1, 569, 896, 

899, 897, 900, 566/10 (obręb 

Jugów) 

Na działkach 566/7, 568, 572, 580/1, 579/3, 579/2, 571/1, 569 zinwentaryzowano cenne stanowisko 

modraszka nausitousa i modraszka telejusa – gatunków zaproponowanych do włączenia na listę 

przedmiotów ochrony. W obecnych granicach stanowisko częściowo leży poza obszarem – uzasadnione 

jest włączenie w/w działek ze względu na integralność obszaru Natura 2000.  
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15.  Wyłączenie z obszaru terenów 

zabudowanych w 

miejscowości Jugów 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny zabudowań - bez wartości przyrodniczych. 

16.  Wyłączenie z obszaru terenów 

poprzemysłowych, pól i 

zabudowań w okolicach m. 

Miłków i Drzazgi 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony – tereny bez wartości przyrodniczych. Wniosek o 

wyłączenie zgłosiła Gmina Nowa Ruda.  

17.  Wyłączenie z obszaru terenów 

pól, zabudowań, terenów 

rolnych użytkowanych 

intensywnie w okolicach 

miejscowości Sokolec 

Na proponowanych do wyłączenia obszarach nie zinwentaryzowano przedmiotów ochrony. Wniosek o 

wyłączenie zgłosiła Gmina Nowa Ruda. 

18.  Wyłączenie z obszaru terenów 

zabudowanych w okolicach 

miejscowości Kolce 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny zabudowań - bez wartości przyrodniczych. 

19.  Wyłączenie z obszaru terenów 

zabudowanych w okolicach 

miejscowości Jugowice 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny zabudowań - bez wartości przyrodniczych. 

20.  Wyłączenie z obszaru terenów 

zabudowanych w okolicach 

miejscowości Zagórze Śląskie 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny zabudowań - bez wartości przyrodniczych. 

21.  Wyłączenie z obszaru terenów 

zabudowanych w okolicach 

miejscowości Lubachów 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny zabudowań - bez wartości przyrodniczych. 

22.  Wyłączenie z obszaru terenów 

pól uprawnych pomiędzy m. 

Bojanice i Lutomia Górna 

Brak zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, tereny pól uprawnych - bez wartości przyrodniczych. 

23.  Dociągnięcie granicy do 

działek 

W pozostałych miejscach granica została dociągnięta do działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych.  
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ewidencyjnych/wydzieleń 

leśnych 

 

11 Zestawienie uwag i wniosków 
 

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

 
Moduł A 

  

1. 1. Uwagę zgłoszono na Platformie Informacyjno-

Komunikacyjnej (PIK): 

Rezerwat Bukowa Kalenica to powierzchnia 28,78 ha, 

a Góra Choina to powierzchnia 19,13 ha. Skąd 

rozbieżność w wielkościach rezerwatów?  

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Dane na Platformę Informacyjno- 

Komunikacyjną wprowadzane są w formie 

paczek. W paczce dotyczącej planu zarządzania 

konieczne jest podanie powierzchni 

matematycznej formy ochrony przyrody. 

Powierzchnie matematyczne są obliczane 

automatycznie, na podstawie warstw 

wektorowych otrzymanych z Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska. Innymi słowy, 

liczona jest powierzchnia poligonu 

reprezentującego dany obszar. Metoda ta jest 

bardzo dokładna, ale różnice w sposobie 

pomiaru, a także nawet niezauważalne różnice w 

przebiegu granic obszarów, skutkują niewielkimi 

rozbieżnościami w obliczanej powierzchni. 

 
Moduł B 

  

2. 2. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Zagrożenia: 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Skład gatunkowy drzewostanu nie w pełni 
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9170 Grąd  

Co oznacza sformułowanie: „Zaburzony skład 

drzewostanu”? 

 

zgodny ze składem drzewostanu typowym dla 

danego siedliska przyrodniczego. 

Przykład: Stanowisko 7a10 – (wydz. 13-26-1-07-

335-a-00) –aktualny skład gatunkowy nie 

gwarantuje zachowania siedliska (obecny 

świerk). 

3. 3. Uwagę zgłoszono na PIK: 

9180 Jaworzyny 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 

2000: 

„…. Negatywnie na jego strukturę i funkcje wpływa 

przede wszystkim obniżony wiek drzewostanu, 

zaburzona struktura wiekowa, brak naturalnego 

odnowienia, pozyskanie drewna na niektórych 

stanowiskach, fragmentacja płatu siedliska. Spośród 

wskaźników specyficznej struktury i funkcji najgorzej 

oceniono: obecność starodrzewu, naturalne 

odnowienie drzewostanu, pionowa struktura 

roślinności.”  

W tych drzewostanach nie pozyskuje się drewna, 

dlatego, że jest to niemożliwe ze względu na duże 

nachylenie terenu, a co za tym idzie niemożność 

odnowienia w/w pozycji. Brak odnowienia 

naturalnego wynika ze skalistego podłoża, a nie jest 

wynikiem pozyskiwania drewna na tych 

stanowiskach. Proszę uzasadnić dlaczego powołuje się 

w PZO na obniżony wiek drzewostanu jako 

negatywny wpływ na strukturę i funkcje drzewostanu. 

Ostatnie zdanie jest chyba błędnie sformułowane, 

gdyż sugeruje negatywną ocenę obecności 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 

2000 dotyczy stanu danego siedliska w skali całej 

sieci Natura 2000 w Polsce. Informacje zostały 

zaczerpnięte z wyników Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PZMŚ) prowadzonego 

przez GIOŚ. W PMŚ są zawarte informacje o 

stanie zachowania siedliska oraz jakie wskaźniki 

wpłynęły na jego obniżoną ocenę (np. dla 

siedliska 9180 najgorzej ocenionymi 

wskaźnikami były: obecność starodrzewu, 

naturalne odnowienie drzewostanu, pionowa 

struktura roślinności). Informacje te nie dotyczą 

konkretnie obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich PLH020071, ale 

uśrednionych danych pochodzących z 

monitoringu tego siedliska w całej Polsce w 

ramach sieci obszarów chronionych Natura 2000. 

Wyniki monitoringu dla siedliska 9180 można 

znaleźć pod linkiem: 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_mon

itoringu_siedlisk_9180.pdf 

W PZO nie powołano się na obniżony wiek 

drzewostanu jako negatywny wpływ na strukturę 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_9180.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_9180.pdf
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starodrzewu itd. 

Stan zachowania w obszarze: Dobry.  

Po co tyle negatywnych uwag powyżej? Zagrożenia: 

Do tej pory brak zdefiniowanych zagrożeń? 

i funkcje drzewostanu, ale jak wynika z 

zacytowanego zdania: „Spośród wskaźników 

specyficznej struktury i funkcji najgorzej 

oceniono: obecność starodrzewu, naturalne 

odnowienie drzewostanu, pionowa struktura 

roślinności”, co oznacza, że te wskaźniki 

otrzymały najniższe oceny. Ponadto opis ten nie 

wskazuje, że przyczyną tego stanu jest 

prowadzenie gospodarki leśnej. Wymienione 

cechy oceniono w kontekście ogólnym. 

 

4. 4. Uwagę zgłoszono na PIK: 

91E0 Łęgi 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 

2000: 

Proszę uzasadnić określenie „zbytnie odmłodzenie 

drzewostanu”. Chcielibyśmy zaznaczyć, że 

utrzymywanie drzewostanów przeszłorębnych naraża 

drzewostan na szereg negatywnych czynników 

abiotycznych i biotycznych. Skoro ¼ drzewostanu 

uzyskała ocenę złą to nie można używać 

sformułowania „pozyskanie drewna” miało 

jakikolwiek wpływ na strukturę i funkcje siedliska. 

Zagrożenia: 

Zmiany stosunków wodnych, regulacje drobnych 

cieków. 

Regulacja drobnych cieków wymaga uzgodnień z 

RDOŚ. „Zmiana stosunków wodnych” używanie 

takiego zapisu wskazywałoby iż w terenie 

prowadzone są regulacje cieków wodnych na szersza 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Informacja dotycząca stanu zachowania siedliska 

91E0 pochodzi z wyników Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzonego przez 

GIOŚ. Zostały tam także wskazane zagrożenia, 

które miały wpływ na obniżoną ocenę stanu tego 

siedliska (U1/U2). Jedną ze wskazanych 

przyczyn obniżonej oceny jest odmłodzenie 

drzewostanu, które odzwierciedla wskaźnik – 

wiek drzewostanu.  

- wartość U2 dla tego wskaźnika oznacza:  

<20% udział drzew starszych niż 100 lat i < 50% 

udział drzew starszych niż 50 lat,  

- wartość U1 dla tego wskaźnika oznacza:  

<20% udział drzew starszych niż 100 lat, ale 

>50% udział drzew starszych niż 50 lat.  

Wyniki monitoringu dla siedliska 91E0 można 

znaleźć pod linkiem: 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_mon

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_91E0.pdf
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skalę. Istotnym wydaje się zastąpienie tego zdaniem: 

regulacja drobnych cieków wodnych nie może 

spowodować zmiany stosunków wodnych. 

itoringu_siedlisk_91E0.pdf 

Wykonawca PZO posiada wiedzę, że regulacje 

nawet drobnych cieków mogą prowadzić do 

zmiany stosunków wodnych, zależy to od skali 

planowanej regulacji, ukształtowania terenu, 

rodzaju podłoża, a także od charakteru samego 

cieku. W zidentyfikowanych zagrożeniach nie 

wspomniano o zmianach stosunków wodnych na 

dużą skalę. Łęgi 91E0 są siedliskiem 

priorytetowym z punktu widzenia Wspólnoty 

Europejskiej m. in. ze względu na ścisłą 

zależność od warunków wodnych terenu oraz 

wrażliwość na zmiany stosunków wodnych, w 

związku z tym prowadzone regulacje nawet 

drobnych cieków mogą wpływać na stan tego 

siedliska. Wykonawca PZO doda informację przy 

opisie siedliska 91E0, że wymienione zagrożenia 

są potencjalne. Identyfikowanie zagrożeń w PZO 

jest niezależne od procedury oceny 

oddziaływania na środowisko. 

5. 5. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Zanokcica serpentynowa i potencjalne zagrożenie: 

problematyczne gatunki rodzime. 

Proszę o wyjaśnienie tego zapisu. 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Na PIK znajduje się wyjaśnienie dla zagrożenia: 

problematyczne gatunki rodzime w postaci 

ekspansji trzcinnika piaskowego 

 

6. 6. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Zapisy pojawiające i automatycznie powtarzające się 

w tabeli jako zagrożenia: 

1. Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. 

Proszę o wyjaśnienie tego zapisu. 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Przygotowanie danych do wprowadzenia na 

Platformę Informacyjno-Komunikacyjną (PIK) 

polega na utworzeniu paczek, w których 

umieszcza się m. in. kody zagrożeń zgodnych z 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_91E0.pdf
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listą opracowaną przez Dyrekcję Generalną ds. 

Środowiska, Europejską Agencję Środowiska 

(EEA), (ostatnia aktualizacja: 12.04.2011). 

Jednym z zagrożeń dla niektórych płatów siedlisk 

zidentyfikowanych podczas tworzenia PZO była 

niewielka powierzchnia płatów, nie dająca 

gwarancji zachowania siedliska w danym miejscu 

w przyszłości. Do każdego z zagrożeń należy 

wybrać odpowiedni kod z listy wskazanej 

powyżej. Po wybraniu kodu opis do niego 

przyporządkowany, samoistnie ładuje się na PIK. 

Wykonawca PZO uznał, że najlepiej pasującym 

kodem zagrożenia dla zmniejszonej powierzchni 

płatu siedliska będzie kod J03.01 (zmniejszenie 

lub utrata określonych cech siedliska). Jeśli w 

opinii Nadleśnictwa Świdnica zagrożenie w 

postaci małej powierzchni płatu można wyrazić 

innym kodem i opisem z w/w listy, to proszę o 

informację. 

7. 7. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Usuwanie martwych i umierających drzew. 

Zaplanowana trzebież może ograniczyć ilość 

martwego drewna w przyszłości. 

Proszę zapoznać się z pismem RDLP Wrocław nr ZO-

7365-7/13 z dnia 05.04.2013 r. przesłanym do RDOŚ 

we Wrocławiu. 

Tu cytuję fragment: „4. Odstąpienie od wpisywania 

dla lasów w zarządzie PGL LP zagrożenia dla siedlisk 

leśnych i siedlisk gatunków (istniejącego i 

potencjalnego)”Usuwanie martwych i umierających 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Wykonawca przed wprowadzeniem danych na 

PIK nie miał możliwości zapoznania się z 

pismem RDLP Wrocław nr ZO-7365-7/13 z dnia 

05.04.2013 r. Natomiast zgodnie z metodyką 

przy opracowywaniu PZO Wykonawca ma 

obowiązek stosować terminologię kodów 

zagrożeń i ich opisów opracowaną przez 

Dyrekcję Generalną ds. Środowiska, Europejską 

Agencję Środowiska (EEA), (ostatnia 

aktualizacja: 12.04.2011). Wpisując kod 
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drzew’. Przy ewentualnych zaleceniach zastąpienie 

„automatycznie” stosowanego wskazania zwiększania 

zasobów martwego drewna zapisem o zapewnianiu 

istotnych (dla stanu danego siedliska i wymogów 

chronionych gatunków) zasobów martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, 

wymogów przeciwpożarowych i zagrożeń 

wynikających z wpływów antropogenicznych). 

Uzasadnienie: Aktualnie obowiązujące w LP zasady, 

wynikające zarówno z przepisów branżowych, jak i 

posiadanych międzynarodowych certyfikatów nie 

dopuszczają, przy prawidłowo prowadzonej 

gospodarce, do znaczącego uszczuplania zasobów 

martwego drewna (wymóg pozostawiania drzew 

martwych, zamierających, dziuplastych). Ponadto 

zalecenia zwiększania zasobów martwego drewna jest 

dyskusyjne nie tylko w świetle przyjętych w Polsce 

parametrów ilościowych (jednych z największych na 

tle wymagań w innych krajach Unii Europejskiej), ale 

także wobec braku naukowych wytycznych, 

zróżnicowanych ilościowo, jakościowo i przestrzennie 

dla poszczególnych typów siedlisk, wieku 

drzewostanów i wymagań chronionych gatunków. 

Schematyczne stosowanie zaleceń prowadzi w wielu 

konkretnych lokalizacjach do konfliktu z innymi 

uwarunkowaniami, w tym wymogami zachowania 

bezpieczeństwa w miejscach nasilonego ruchu 

turystycznego, lokalizacji infrastruktury 

komunikacyjnej itd.” 

zagrożenia (B02.04) PIK „automatycznie” 

generuje opis kodu zagrożenia, czyli usuwanie 

martwych i umierających drzew. Na PIK, oprócz 

kodu i opisu zagrożenia generowanych 

automatycznie znajduje się wyjaśnienie 

wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń. 

Procedura sporządzania PZO jest taka, że 

działania ochronne przypisuje się do stanowisk, 

dla których zidentyfikowane zostały zagrożenia. 

Wykonawca, po ustaleniach podczas II spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 

2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, które 

odbyło się m.in. z udziałem przedstawicieli 

zainteresowanych Nadleśnictw i zgodnie z ich 

sugestiami, zawarł w Planie Zadań Ochronnych 

zapis w postaci pozostawiania martwego drewna, 

a nie zwiększania ilości martwego drewna. Było 

to stanowisko wspólnie wypracowane podczas 

spotkania, dlatego zostało umieszczone w Planie. 
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8. 8. Uwagi zgłoszono na PIK: 

Odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime). 

1. Aktualny skład gatunkowy nie gwarantuje zachowania 

siedliska.  

Ad.1. Nadleśnictwo wprowadza rodzime gatunki 

drzew zgodnie z typem siedliskowym lasu - zgodnie z 

Zasadami Hodowli Lasu. 

 

2.  W składzie gatunkowym obecne są gatunki obce 

ekologicznie – Md i So. 

 

Ad. 2. Tu cytuję fragment pisma RDLP Wrocław nr 

ZO-7365-7/13 z dnia 05.04.2013 r.: 

„Punkt II 1. … Ponadto dyskusyjne jest uznawanie 

niektórych gatunków drzew jako obcych siedliskowo 

lub geograficznie w świetle aktualnego stanu wiedzy 

przyrodniczej, a także wobec kilkudziesięcioletnich 

doświadczeń wynikających z praktyki gospodarki 

leśnej. Najbardziej kontrowersyjne jest traktowanie 

modrzewia europejskiego jako gatunku obcego w 

województwie dolnośląskim, przy czym w aktualnych 

„Zasadach Hodowli Lasu” jest on nadal 

przewidywany jako istotny gatunek domieszkowy w 

składach gatunkowych odnowień obu krain 

przyrodniczo-leśnych (Śląskiej i Sudeckiej). W 

świetle ustaleń ostatnich konferencji naukowych oraz 

pojawiających się ostatnio publikacji, przyjmowane 

dotąd zasięgi naturalnego występowania niektórych 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK: 

Ad. 1. W opisie zagrożenia: „Aktualny skład 

gatunkowy nie gwarantuje zachowania siedliska” 

w opinii Wykonawcy PZO nie zawiera się 

sugestia, aby Nadleśnictwo obecnie nie 

wprowadzało rodzimych gatunków drzew. Może 

to być skutek dawnej gospodarki leśnej. Na 

przykład w wyniku zaplanowanej rębni i 

pozostawieniu do odnowienia naturalnego mogą 

odnawiać się dalej gatunki niewłaściwe dla 

danego typu siedliska, zwłaszcza jeśli dominują 

w drzewostanie, np. obecny świerk w kwaśnej 

buczynie (9110). Wykonawca PZO chciałby 

zwrócić uwagę, że zidentyfikowane zagrożenia w 

stosunku do siedlisk leśnych w większości 

przypadków zostały uznane za potencjalne. 

Ad. 2. Wykonawca PZO dla Ostoi Nietoperzy 

Gór Sowich za gatunki drzew nierodzimych 

uznał: daglezję, dąb czerwony, robinię akacjową. 

Wykonawca PZO nie neguje modrzewia jako 

istotnego gatunku domieszkowego w składach 

gatunkowych odnowień obu krain przyrodniczo-

leśnych, co nie zmienia faktu, że nie jest to 

gatunek typowy dla poszczególnych siedlisk 

przyrodniczych, czyli jest obcy ekologicznie dla 

danego typu siedliska przyrodniczego. W 

działaniach ochronnych Wykonawca PZO 

umieszczał zapis: przyjecie przyrodniczego typu 
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gatunków drzew, będą w niedalekiej przyszłości 

znacząco zweryfikowane. … Zagrożenie pod nazwą 

„Wycinka lasu” nie może być, przy prawidłowo 

prowadzonej i planowanej gospodarce leśnej, 

zagrożeniem ani istniejącym ani potencjalnym dla 

siedlisk leśnych czy leśnych gatunków……. 

Zagrożenie takie może dotyczyć gruntów innej 

własności, co powinno być wyraźnie w dokumentach 

PZO zaznaczone…” 

 

3. Skład gatunkowy nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska.  

 

Ad.3. Co oznacza tożsamość siedliska? 

4. Inne rodzaje praktyk leśnych. Zagrożenie erozją 

podczas zrywki drewna. Jakie to są inne praktyki 

leśne?  

5. Eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego 

odrastania. Stosowanie biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych (leśnictwo). Zmniejszenie 

powierzchni obszarów leśnych prowadzi do 

zmniejszenia powierzchni żerowisk i miejsc rozrodu 

gatunków nietoperzy…. (np. do zwalczania 

chrabąszczy majowych i korników) prowadzi do 

zmniejszenia zasobności bazy pokarmowej nietoperzy 

leśnych. W LP nie ma możliwości nieodnawiania 

powierzchni leśnej zgodnie ze składem gatunkowym - 

mówi o tym Art. 13 Ustawy o lasach z dnia 28 

września 1991 r.!!! Obszarów leśnych nie ubywa, a 

wręcz wciąż przybywa. W leśnictwie nie stosuje się 

lasu jako typ drzewostanu i stopniowa 

przebudowa drzewostanu, bez wskazywania, 

które gatunki należy eliminować.  

Ad. 3. Tożsamość siedliska w ujęciu Wykonawcy 

PZO oznacza zespół cech właściwych dla danego 

typu siedliska przyrodniczego, a brak gwarancji 

zachowania tożsamości siedliska (w rozumieniu 

siedliska przyrodniczego) oznacza utratę 

właściwych dla danego typu siedliska cech 

struktury i funkcji.  

Ad. 4. Jak wyjaśniono powyżej, Wykonawca 

musi stosować terminologię kodów zawartą na 

liście, opracowanej przez Dyrekcję Generalną ds. 

Środowiska, Europejską Agencję Środowiska 

(EEA), (ostatnia aktualizacja: 12.04.2011). Z 

listy kodów do zagrożenia erozją podczas zrywki 

drewna przyporządkowano kod B07 (pełna 

nazwa kodu: Inne rodzaje praktyk leśnych, 

nie wymienione powyżej). Jeśli w opinii 

Nadleśnictwa Świdnica zagrożenie erozją 

podczas zrywki drewna można wyrazić innym 

kodem i opisem z w/w listy, to proszę o 

informację. 

Ad. 5. Dziękujemy za oficjalne zapewnienie, że 

nie Nadleśnictwo nie widzi możliwości 

nieodnawiania lasu oraz nie stosuje pestycydów 

do zwalczania korników i chrabąszczy 

majowych. Zagrożenia te umieściliśmy w PZO 

stosując zasadę przezorności, polegającą na 

przewidywaniu wszystkich potencjalnych 
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biocydów, hormonów, pestycydów i innych środków 

chemicznych. Chrabąszcze majowe nie są 

zagrożeniem obecnie i w długiej perspektywie 

czasowej (przez kilka najbliższych lat). Kornika 

zwalcza się metodami mechanicznymi lub wywozi się 

zasiedlone drewno poza las. 

zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000. W sytuacji otrzymania 

zapewnienia, że sytuacje takie nie mają miejsca 

w Waszym Nadleśnictwie zapis ten zostanie 

usunięty z dokumentacji PZO. 

 
Moduł C 

  

9. 9. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Co to jest przyrodniczy typ lasu i czy jest to 

siedliskowy typ lasu (STL)? Proszę podać literaturę. 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Przyrodniczy typ lasu nie jest tożsamy z typem 

siedliskowym lasu (TSL). Pojęcie 

przyrodniczego typu lasu pojawiło się po raz 

pierwszy w projekcie Porozumienia w sprawie 

ramowego zakresu prognozy oddziaływania 

ustaleń planu urządzenia lasu na środowisko, 

które zostało zawarte pomiędzy GDLP a GDOŚ 

w 2009. Jest to pojęcie, które określa pełny, 

naturalny skład warstwy drzew w typie lasu dla 

leśnych siedlisk przyrodniczych. Przyrodnicze 

typy lasu zostały opracowane na podstawie 

Zespołów leśnych Polski, autorstwa J. M. 

Matuszkiewicza [PWN, 2007]. Dla 

poszczególnych typów leśnych siedlisk 

przyrodniczych przyjmuje się odpowiedni typ 

lasu oraz docelowy skład gatunkowy 

odpowiadający danemu siedlisku 

przyrodniczemu. Odniesienie do tego pojęcia 

zawarte jest także w Ramowych wytycznych w 

sprawie zakresu i stopnia szczegółowości 

prognozy oddziaływania na środowisko planu 
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urządzenia lasu z 2011 roku, które zostały 

opracowane na podstawie w/w porozumienia. 

10. 10. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Proszę potraktować poniższe uwagi jako tyczące się 

wszystkich tych samych zapisów w tabeli. 

Przyjęcie przyrodniczego typu lasu jako typ 

drzewostanu. To zdanie powinno być zastąpione 

takim zapisem: Obecny typ lasu jest wynikiem 

aktualnego stanu siedliska (mozaikowatość siedlisk). 

Typ drzewostanu wynikać musi z rozpoznania 

siedlisk. 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Podczas sporządzania PZO wykonawca 

analizował m. in. Plany Urządzenia Lasu i opisy 

taksacyjne, gdzie znajduje się informacja na 

temat typu drzewostanu i porównywał go z 

udziałem gatunkowym drzew, a także informacją 

o występowaniu siedliska przyrodniczego. Przy 

wielu stanowiskach siedlisk przyrodniczych typ 

drzewostanu nie gwarantował zachowania 

siedliska przyrodniczego w tym miejscu, 

ponieważ docelowy skład gatunkowy 

drzewostanu nie był właściwy dla danego typu 

siedliska przyrodniczego. Wykonawca PZO 

zaproponował zapis „Przyjęcie przyrodniczego 

typu lasu jako typ drzewostanu” w celu 

zwrócenia uwagi, aby Nadleśnictwo w Planie 

Urządzenia Lasu uwzględniło obecność siedliska 

przyrodniczego w danym miejscu, dopasowując 

typ drzewostanu, czyli docelowy skład 

gatunkowy w wieku rębności i jednocześnie cel 

gospodarowania do typu siedliska 

przyrodniczego.  

11. 11. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Pozostawiać martwe drewno. 

Powinien zostać zmieniony ten zapis zgodnie z 

sugestiami zawartymi w piśmie RDLP Wrocław nr 

ZO-7365-7/13 z dnia 05.04.2013 r. przesłanym do 

RDOŚ we Wrocławiu. 

Nadleśnictwo Świdnica Zapis „Pozostawiać martwe drewno” w opinii 

Wykonawcy PZO może zostać zamieniony 

(zgodnie z sugestiami zawartymi w piśmie RDLP 

Wrocław nr ZO-7365-7/13 z dnia 05.04.2013 r.) 

na „Zapewnianie istotnych (dla stanu danego 

siedliska przyrodniczego i wymogów 
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Tu cytuję fragment: „Aktualnie obowiązujące w LP 

zasady, wynikające zarówno z przepisów branżowych, 

jak i posiadanych międzynarodowych certyfikatów nie 

dopuszczają, przy prawidłowo prowadzonej 

gospodarce, do znaczącego uszczuplania zasobów 

martwego drewna (wymóg pozostawiania drzew 

martwych, zamierających, dziuplastych). Ponadto 

zalecenia zwiększania zasobów martwego drewna jest 

dyskusyjne nie tylko w świetle przyjętych w Polsce 

parametrów ilościowych (jednych z największych na 

tle wymagań w innych krajach Unii Europejskiej), ale 

także wobec braku naukowych wytycznych, 

zróżnicowanych ilościowo, jakościowo i przestrzennie 

dla poszczególnych typów siedlisk, wieku 

drzewostanów i wymagań chronionych gatunków. 

Schematyczne stosowanie zaleceń prowadzi w wielu 

konkretnych lokalizacjach do konfliktu z innymi 

uwarunkowaniami, w tym wymogami zachowania 

bezpieczeństwa w miejscach nasilonego ruchu 

turystycznego, lokalizacji infrastruktury 

komunikacyjnej itd.” 

chronionych gatunków) zasobów martwego 

drewna, z dostosowaniem do konkretnych 

uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu 

sanitarnego drzewostanu, wymogów 

przeciwpożarowych i zagrożeń wynikających z 

wpływów antropogenicznych)”. 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przyjętą 

metodyką dla siedlisk przyrodniczych 

opracowaną przez GIOŚ dla poszczególnych 

typów leśnych siedlisk przyrodniczych podane są 

odpowiednie wartości dla wskaźników martwego 

drewna. W przypadku gdy wskaźnik kardynalny 

ma wartość U2, ocena ogólna dla ocenianego 

płatu siedliska będzie wynosić U2, czyli stan zły. 

Zgodnie z założeniami metodyki w przypadku, 

gdy dany płat siedliska uzyska ocenę złą (U2) 

należy dążyć do poprawienia stanu co najmniej 

do stanu U1 (niezadowalający), m. in. poprzez 

poprawę wartości wskaźników kardynalnych. 

12. 12. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Przyjęcie przyrodniczego typu lasu jako typ 

drzewostanu i stopniowa przebudowa drzewostanu. 

Powinno być: przebudowa drzewostanu musi wynikać 

z inwentaryzacji siedliska i dostosowana do jego 

składu zgodnie z PUL. 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

W przypadku kiedy w danym pododdziale 

zostało zinwentaryzowane siedlisko 

przyrodnicze, ale typ drzewostanu nie gwarantuje 

jego zachowania, wskazuje się zmianę TD na 

przyrodniczy typ lasu, właściwy dla danego 

siedliska przyrodniczego. Jeśli płat uległ 

wcześniej przekształceniu (obecność gatunków 

niewłaściwych dla siedliska przyrodniczego), to 
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przyjęcie jako TD przyrodniczego typu lasu może 

powodować niezgodność TD i składu 

gatunkowego. Taka sytuacja budzi potrzebę 

przebudowy danego drzewostanu. A ze względu 

na to, że jest to siedlisko przyrodnicze, 

przebudowa ta powinna zostać przeprowadzona 

stopniowo, nie powodując gwałtownych zmian w 

środowisko leśnym. 

13. 13. Uwagę zgłoszono na PIK: 

Przyjęcie przyrodniczego typu lasu jako typ 

drzewostanu lub weryfikacja płatu. 

Co znaczy ten zapis? Sugeruje słabe rozpoznanie 

siedliska w terenie. 

Nadleśnictwo Świdnica Odpowiedzi udzielono na PIK:  

Wykonawca podczas opracowywaniu PZO nie 

ma obowiązku przeprowadzenia pełnej 

inwentaryzacji wszystkich płatów siedlisk. Na 

powierzchni 21 324,9 ha zajmowanej przez 

Ostoję Nietoperzy Gór Sowich byłoby to w tak 

krótkim czasie (jeden sezon) praktycznie 

niemożliwe. Zasadniczo podczas sporządzania 

PZO bazuje się na istniejących danych, a 

następnie podejmuje się decyzję o 

uzupełniających badaniach w terenie. Analiza 

opisu taksacyjnego także nie wskazywała na 

konkretny typ siedliska przyrodniczego, dlatego 

Wykonawca zalecał w takich miejscach 

weryfikację płatu.  

14. 14. Uwaga zgłoszona na PIK: 

P. Mariusz Safader – Zarządca strzelnicy w Dzikowcu 

zgłosił uwagę, że siedlisko nietoperza (1308,1324)w 

Dzikowcu znajduje się na terenie Strzelnicy "Safader" 

G. Wapienna.  

Zarządca Strzelnicy w 

Dzikowcu  

W dokumentacji PZO zamieszczono oprócz 

funkcjonującej w literaturze nazwy dodano w 

nawiasie zaproponowana nazwę Strzelnicy 

"Safader" G. Wapienna 

15. 15. Uwagę zgłoszono mailem do Wykonawcy PZO o 

korektę granicy obszaru – dociągniecie granicy do 

Nadleśnictwo Bardo Uwagę uwzględniono podczas opracowywania 

propozycji granicy obszaru. 
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wydzieleń leśnych  

16. 16. Uwagi do dokumentacji Planu zgłoszono na PIK oraz 

przesłano pismo skierowane do RDOŚ we Wrocławiu 

z kopią do wykonawcy PZO. 

 

Klub Przyrodników Uwagi uwzględniono w dokumentacji Planu. 

Przygotowano pismo z odpowiedziami  

1. 17. Uwagę zgłoszono na PIK: 

W opisie zasięgu obszaru, dotyczącym powiatu 

kłodzkiego, nadal widnieje błędny zapis dotyczący 

Gminy Kłodzko, do której obszar nie dochodzi. 

Natomiast wymieniono Gminę Nowa Ruda, a nie 

wymieniono Miasta Nowa Ruda (gmina miejska) 

Nadleśnictwo Jugów Odpowiedzi udzielono na PIK: 

 

W granicach obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich znajdują się działki 

ewidencyjne o nr 580/1 oraz 580/2, które zgodnie 

z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału 

Terytorialnego Kraju, leżą w granicach Gminy 

Kłodzko (obręb Wilcza).  

Pełny adres działek: 

020807_2.0032.580/1, gdzie 0208 oznacza 

powiat kłodzki, a 020807_2 – Gminę Kłodzko 

020807_2.0032.580/2, gdzie 0208 oznacza 

powiat kłodzki, a 020807_2 – Gminę Kłodzko 

Dla powiatu kłodzkiego w nawiasie wymieniono 

gminy Kłodzko i Nowa Ruda, Wykonawca 

doprecyzuje zapis i umieści w nawiasie Gminę 

Kłodzko, Gminę Wiejską Nowa Ruda i Gminę 

Miejską Nowa Ruda. 

1.  Uwagi i wnioski – udział społeczeństwa   

2.  Uwagi zostały przekazane pismem z dnia 22.04.2013r. 

(oraz uprzednio pismami z dnia 11 maja 2013r., 12 

kwietnia 2014r.) w następującym zakresie: 

Klub Przyrodników Uwagi rozpatrzono w następujący sposób: 

 

Ad. 1. 
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1. Uwaga dotycząca nieprawidłowego nadania oceny 

D dla siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis oraz głębszego uzasadnienia do nadania 

oceny D dla siedlisk 6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z 

Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) i 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

oraz gatunków 1323 nocek Bechsteina i 1321 

nocek orzęsiony, 

 

2. Uwaga dotycząca określenia zbyt małej 

powierzchni siedliska 6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion), co sugeruje brak dobrej inwentaryzacji, 

 

3. Uwagi do tabeli 1.7: 

a) Do zakresu odpowiedzialności Urzędu 

Marszałkowskiego należy dodać: prowadzenie 

polityki w zakresie ochrony krajobrazu, 

tworzenie parków krajobrazowych, 

sporządzanie i ustanawianie planu ochrony 

parku krajobrazowego, tworzenie obszarów 

chronionego krajobrazu. 

b) Starostwo Powiatowe posiada jeszcze 

kompetencje sporządzania uproszczonych 

planów urządzania lasów niepaństwowych, 

jeżeli takie są w obszarze (dane takie powinny 

być w tab. 2.3). Nie ma natomiast żadnych 

uwagi zostały w części uwzględnione:  

a) dla siedliska 3260 uwagę uwzględniono, 

nadano ocenę ogólną B, 

b) siedlisko 6210 – uwagę uwzględniono, 

uzasadniono nadanie oceny D: zgodnie 

z przytaczaną decyzją wykonawczą Komisji 

„jeśli dany typ siedliska przyrodniczego 

występuje na opisywanym obszarze w formie 

nieistotnej dla jego ochrony, tzn. 

powierzchnia w obszarze jest zaniedbywalna 

i/lub sposób wykształcenia odbiega znacznie 

od wzorca syntaksonomicznego, jego 

reprezentatywność klasyfikujemy jako D”. W 

przypadku murawy 6210 jedynymi danymi 

źródłowymi jakimi dysponował wykonawca 

PZO odnośnie występowania tego siedliska w 

obszarze jest informacja pochodząca z 

Inwentaryzacji Gminy Nowa Ruda (2005) i 

dotyczy jednego płatu tego siedliska. Ze 

względu na lokalizację tego płatu (były 

kamieniołom, obecnie komercyjnie 

użytkowany) i wymagania siedliskowe 

murawy (konieczny wypas) nie ma 

możliwości skutecznej ochrony. Wykonawca 

w 2012 r. przeprowadził w obszarze badania 

terenowe, w trakcie których nie wykazano 

tego siedliska. Biorąc pod uwagę perspektywy 

zachowania jedynego znanego stanowiska, 

przeniesiono siedlisko do kategorii D, 

c) dla siedliska 9190 uwagę uwzględniono, 
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kompetencji gospodarki przestrzennej, za to np. 

udziela pozwoleń na budowę. 

c) Źle sformułowano kompetencje nadleśnictw, 

Nie zajmują się planowaniem gospodarki 

leśnej, nie nadzorują jej, tylko ją prowadzą. 

Nadleśnictwa mają w obowiązku przede 

wszystkim chronić przedmioty ochrony w 

obszarach Natura 2000 a nie tylko je 

użytkować. Obowiązkiem Nadleśniczych jest 

również, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie 

przyrody, samodzielne wykonywanie zadań z 

zakresu ochrony przyrody w obszarze Natura 

2000. 

d) Kompetencją Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska jest także nadzór nad 

rezerwatami przyrody i ustanawianie ich 

planów ochrony. 

e) W wymienionych instytucjach brakuje 

zarządzających wodami - RZGW oraz 

ZMiUW. Obowiązkiem Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej oraz Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych jest zarządzanie 

odpowiednimi wodami Skarbu Państwa (należy 

wskazać, którymi), w tym osiągnięcie celów 

środowiskowych dla wód, o których mowa w 

art. 38d-38f ustawy Prawo Wodne. 

 

4. Dział 2.2: uwaga dotycząca uzupełnienia opisu o 

określenie Jednolitych Części Wód jakie występują 

w obszarze oraz zapisy z planu gospodarowania 

nadano ocenę ogólną C,  

d) dla nocka Bechsteina uwagę uwzględniono – 

nadano ocenę ogólną C,  

e) dla nocka orzęsionego uwaga nie została 

uwzględniona - sporadyczne obserwacje 

nocka orzęsionego, w tym też jego brak w 

roku 2013, jak i specyficzne wymagania 

termiczne nie wskazują na istnienie ważnych 

zimowisk tego gatunku w obrębie 

monitorowanych podziemi w granicach 

obszaru. Ochrona wytypowanych obiektów 

w ramach ochrony pozostałych gatunków 

nietoperzy, stanowiących cel ochrony obszaru 

wpłynie również korzystnie na potencjalne 

zimowanie nocka orzęsionego. Brak jest 

merytorycznych podstaw by umieścić ten 

gatunek na liście przedmiotów ochrony 

obszaru. W przypadku udokumentowania w 

latach przyszłych większej i stabilnej  

populacji (obecnie 4 razy stwierdzony od 

1999 roku, maksymalnie 3 osobniki) możliwe 

będzie włączenie tego gatunku do 

przedmiotów ochrony obszaru, 

 

Ad. 2. uwagi nie uwzględniono. Celem 

opracowania PZO nie jest wykonanie pełnej 

inwentaryzacji w obszarze Natura 2000, 

zwłaszcza przy tak dużej powierzchni (ponad 21 

000 ha). Zgodnie z wytycznymi Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska, do opracowania 
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wodami jakie się do nich odnoszą. Cele 

środowiskowe dla wód wynikające z planu 

gospodarowania wodami są istotnym tłem dla 

planowania ochrony obszaru Natura 2000, 

 

5. Uwaga dot. braku danych w tabeli 2.3, 

 

6. Uwagi do tabeli 2.5 

a) Uwaga dotycząca ujęcia w tabeli nie 

wszystkich miejscowych planów 

zagospodarowania z obszaru, studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, planów urządzenia lasu, 

b) Uwagi techniczne dotyczące oznaczenia 

przedmiotów ochrony, 

7.  Uwagi do tabeli 2.6: 

a) nieuporządkowanie kolejności przedmiotów 

ochrony w oraz pozostałej części dokumentu 

planu, 

b) uwaga dot. umieszczenia w tabeli informacji na 

temat propozycji włączenia w granice obszaru 

kolonii nocka dużego w Rościszowie do obszaru, 

 

8.  Uwaga dotycząca rozwinięcia i uzasadnienia ocen 

stanu zachowania poszczególnych przedmiotów 

ochrony w obszarze w dziale 2.6.1. 

 

9. Uwagi dotyczące formułowania celów działań 

ochronnych: 

PZO dla obszaru Natura 2000 „projekt planu 

sporządza się na bazie wiedzy o obszarze Natura 

2000 jaka jest dostępna i jaką uda się uzyskać 

podczas procesu planowania. W ramach tego 

procesu należy przeprowadzić prace terenowe w 

takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do 

pilnego zaplanowania ochrony. Jeżeli zostanie 

wykazana potrzeba bardziej gruntownego 

uzupełnienia wiedzy, które w najbliższej 

przyszłości będzie niezbędne do ochrony 

obszaru, może to być ujęte w jednym 

z planowanych działań”. Wykonawca PZO 

zweryfikował część płatów siedliska 6520, ocenił 

jego stan i wskazał jako jedno z zadań 

konieczność uzupełnienia wiedzy na jego temat 

w obszarze. Ponadto siedlisko to dotychczas nie 

było ujęte na liście przedmiotów ochrony w 

obszarze. Biorąc pod uwagę dostępne informacje 

na temat powierzchni siedliska w ostoi oraz po 

zweryfikowaniu w terenie części płatów siedliska 

w celu oceny ich stanu, podjęto decyzję o 

umieszczeniu tego siedliska na liście 

przedmiotów ochrony, co jest istotne z punktu 

widzenia jego ochrony w obszarze, 

Ad. 3. 

a) Zakres odpowiedzialności Urzędu 

Marszałkowskiego został uzupełniony 

b) Zakres odpowiedzialności Starostwa 

Powiatowego został uzupełniony. Wszystkie 
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a) cele nie powinny odnosić się do nie 

zdefiniowanych prawnie stanów ochrony FV, U1, 

U2, 

b) cel zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej na U1) oznacza dopuszczenie 

do pogorszenia ocen wskaźników z FV do U1, a 

wskaźników niekardynalnych nawet do U2, 

ponadto utrzymanie stanu U1 niekoniecznie jest 

„niepogorszeniem”, gdyż stan ten może oznaczać 

np. stały powolny ubytek powierzchni siedliska, 

c) w opisie celów należy wprost opisać, jakie 

kryteria i wskaźniki powinny być spełnione, by 

uznać cel za osiągnięty, 

 

10. Uwaga dotycząca potrzeby zidentyfikowania 

zagrożenia dla modraszków, jakim jest koszenie 

w okresie lotu motyli oraz w okresie, gdy jaja i 

gąsienice znajdują się w kwiatostanach (lipiec, 

sierpień), 

 

11. Uwaga w zakresie uznania za istniejące 

zagrożenia usuwanie martwych i umierających 

drzew w przypadku siedlisk leśnych, 

 

12. Uwaga dotycząca braku zagrożeń istniejących dla 

siedlisk 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum), 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-

Acerion pseudoplatani), 9110 Kwaśne buczyny 

leśne siedliska przyrodnicze znajdują się na 

terenach należących do Lasów Państwowych. 

Dwie działki ewidencyjne, na których 

występują trzy płaty siedlisk nie należą do 

Lasów Państwowych, nie są też własnością 

gminną ani nie należą do osób fizycznych, co 

Wykonawca ustalił po konsultacji ze 

Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu. 

c) Kompetencje Nadleśnictw uzupełniono 

d) Kompetencje Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska uzupełniono 

e) Zarządzający wodami - RZGW oraz 

DZMiUW zostali dodani na listę kluczowych 

instytucji dla obszaru, 

 

Ad. 4. Uwaga nie została uwzględniona. 

Planowanie gospodarowania wodami nie odnosi 

się bezpośrednio do planowania zadań 

ochronnych w obszarze. 

 

Ad. 5. Tabela 2.3. została uzupełniona na 

podstawie danych z Corine Land Cover oraz 

dostępnych informacji z PODGiK, 

 

Ad. 6.  

a) W tabeli zostały zamieszczone tylko te 

dokumenty planistyczne, w których 

Wykonawca zidentyfikował zagrożenia dla 

przedmiotów ochrony. Tabelka została 

uzupełniona o Plany Urządzenia Lasu, w 
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(Luzulo-Fagetum), 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe, 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris), 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 9130 

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion), 

 

13. Uwaga  dotycząca nieprawidłowo 

sformułowanych celów jako „zachowanie 

siedliska w niepogorszonym stanie” bez 

jakichkolwiek konkretnych działań poza 

monitoringiem, co uznano za błąd zwłaszcza dla 

siedlisk z oceną U2 i U1, 

 

14. Uwagi do tab. 5: 

a)  uwaga dotycząca określenia w tab. 5 

perspektywy osiągnięcia właściwego stanu 

ochrony, 

b) uwaga techniczna dotycząca błędnego 

sformułowana celów dla modraszków,  

 

15. Uwaga dotycząca istotnego zagrożenia dla 

siedlisk hydrogenicznych (w tym torfowisk) w 

Górach Sowich jakim jest sztuczne wzmaganie 

spływu wód w położeniach górskich, związanego 

przede wszystkim z głębokimi rowami 

których Wykonawca PZO zidentyfikował 

istniejące i potencjalne zagrożenia dla 

przedmiotów ochrony. Dane te były w 

poprzedniej wersji Planu także ujęte, ale w 

tabeli 4 z zagrożeniami. W obecnej wersji 

Planu dane te ujęto także w tabeli 2.5. 

b) Oprócz nr GUID podano także kod Natura 

2000, ale w obecnej wersji uzupełniono 

tabelkę dodatkowo o nazwę przedmiotu 

ochrony, 

 

Ad. 7.  

a) Kolejność w szablonie dokumentacji została 

uporządkowana, 

b) W propozycji zmiany granicy ujęto włączenie 

kolonii nocka dużego w Rościszowie. 

Rubryka propozycji zmian granic obszaru 

została uzupełniona, 

 

 Ad. 8.  

Opisy zostały uzupełnione. 

 

Ad. 9.  

a) uwagi nie uwzględniono, gdyż użyte 

oznaczenia stanu ochrony poszczególnych 

przedmiotów ochrony są zgodne z treścią 

załącznika do obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. 

w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 
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tworzonymi i odtwarzanymi wzdłuż 

modernizowanych dróg leśnych, 

 

16. Uwaga dotycząca określenia znaczenia terminu 

„ekstensywne” użytkowanie trwałych użytków 

zielonych i wprowadzenia konkretnych kryteriów 

„ekstensywności”  

 

17. Uwagi dotyczące: 

a) sformułowania zapisu działania ochronnego 

„użytkowanie  zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW”, stanowiące, że 

takie określenie odwołuje się do przyszłych, 

nieistniejących jeszcze dokumentów, ponadto nie 

ma gwarancji, że odpowiedni pakiet w przyszłym 

PROW będzie rzeczywiście właściwy dla ochrony 

wskazanego siedliska, 

b) braku w obecnej propozycji PROW 2014 – 

2020 pakietu ukierunkowanego na ochronę 

modraszków, a proponowane pakiety ochrony łąk 

nie gwarantują usunięcia istotnego zagrożenia dla 

modraszków, 

c) wskazano, że w opisie działania należy 

konkretnie wskazać warunki brzegowe których 

stosowanie jest właściwym środkiem ochronnym 

dla siedliska modraszków, 

 

18. Uwaga dotycząca niezrozumiałego zalecenia 

Nr 34 poz. 186 ze zm.), FV – właściwy stan 

ochrony, U1 – stan niezadawalający, U2 – 

stan zły, 

b) uwagi nie uwzględniono, sformułowany cel 

dotyczy oceny całości siedliska, jaką chcemy 

osiągnąć pod koniec obowiązywania PZO, a 

nie oceny poszczególnych płatów, 

c) uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

zdefiniowane cele wskazują ogólny kierunek 

działań zmierzających do zachowania 

lub poprawy stanu gatunku lub siedliska, 

natomiast zaplanowane działania ochronne 

ukierunkowane są na poprawę 

poszczególnych wskaźników w zależności od 

stanu i potrzeb danego przedmiotu ochrony, 

 

Ad. 10. Uwaga została uwzględniona, zagrożenie 

dla motyli zostało dodane jako zagrożenie 

potencjalne, 

 

Ad. 11. Uwaga została częściowo uwzględniona. 

W przypadku siedlisk 9110 i 9130 ww. 

zagrożenie zostało zamieszczone w kategorii 

„istniejące” (dotyczy ono płatów siedlisk leśnych 

z oceną niższą niż FV), w przypadku pozostałych 

siedlisk leśnych zdefiniowano zagrożenie J03.01 

Zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska, w opisie którego zawarto m.in. zapis 

dotyczący zbyt małej ilości martwych i 

umierających drzew. Dla poszczególnych siedlisk 
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„...we fragmentach pozostawiać do naturalnego 

rozpadu nieuporządkowane pozostałości 

pozrębowe (nie zagrażające trwałości lasu)...”, 

gdyż pozostałości pozrębowe to zazwyczaj 

gałęzie, których pozostawienie ma niewielkie 

znaczenie dla różnorodności biologicznej, 

podczas gdy kluczowe jest pozostawienie pni 

drzew,  

 

19. Uwaga dotycząca nieprawidłowego 

sformułowania działania ochronnego 

„...odnowienia drzewostanu kształtować zgodnie 

z odpowiednim dla typu siedliska przyrodniczego 

składem gatunkowym...”, gdyż należy wskazać, 

jakie składy są odpowiednie, a jakie nie, 

 

20. Uwagi dotyczące wprowadzenia zaleceń dla 

leśnych siedlisk przyrodniczych w następującym 

zakresie:  

a) pozostawienie w gospodarce leśnej 

nienaruszonych 5-10% każdego użytkowanego 

rębnie drzewostanu (z wyraźnym wskazaniem 

minimalnego wskaźnika % dotyczącego 

każdego użytkowanego rębnie wydzielenia), z 

pozostawieniem biogrup do naturalnej śmierci 

i rozkładu, 

b) pozostawienie nienaruszonych fragmentów 

drzewostanu w strefach przypotokowych, w 

tym wyłączenie z pozyskania drewna dla 

siedliska 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

zaplanowano określone działania ochronne, 

 

Ad. 12. uwaga została uwzględniona, zagrożenia 

dla siedlisk zostały powtórnie przeanalizowane, 

część została przeniesiona do zagrożeń 

istniejących, 

 

Ad. 13. uwaga została uwzględniona. Cele 

działań ochronnych zostały poprawione i 

dopasowane do każdego typu siedliska i każdego 

gatunku po uwzględnieniu ich stanu ochrony, 

zidentyfikowanych zagrożeń oraz zaplanowanych 

działań ochronnych. Należy jednak mieć na 

uwadze, że np. stan U1 nie musi wynikać z 

oddziaływania konkretnego zagrożenia, ale może 

być związany ze specyficznym stopniem 

wykształcenia danego siedliska na tym obszarze. 

W terenie obserwowano, że wiele płatów łąk 

6510, pomimo prawidłowego użytkowania 

kośnego lub kośno-pastwiskowego miało nieco 

zubożały skład gatunkowy i to decydowało 

o obniżonej ocenie ogólnej, 

 

Ad. 14.  

a) Dane zostały uzupełnione: Perspektywy 

osiągnięcia właściwego stanu ochrony – 

wprowadzono zapis: w okresie 

obowiązywania PZO, 

b) Zapis dotyczący celów działań dla motyli 

powstał w wyniku błędu edytorskiego (zostało 
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olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe  oraz buczyn strefy na 

odległość 30 m od wszystkich potoków,  

c) stosowanie podwyższanego wieku dojrzałości 

rębnej drzewostanów, 

 

21. Uwaga dotycząca zastosowania dla wszystkich 

typów siedlisk leśnych trwałego pozostawienia 

całych wybranych wydzieleń bez wskazań 

gospodarczych, jako powierzchni referencyjnych 

dla ekosystemu (w tym sugestia zrezygnowania z 

zabiegów gospodarczo-hodowlanych w siedlisku 

91E0 w całości), 

 

22. Uwaga stanowiąca, że zalecone działania 

minimalizujące w postaci wykluczenia 

z zabudowy terenów, na których występują 

przedmioty ochrony są niewystarczające 

w kontekście istnienia korytarza ekologicznego o 

dużym znaczeniu, który przebiega przez ostoję, 

co generuje potrzebę zabezpieczenia całego jego 

przebiegu (np. pasma terenu wykorzystywane 

przez nietoperze, miejsca stanowiące stepping 

stones dla modraszków itp.), 

 

23. Uwaga dotycząca niezwłocznego zastosowania 

właściwych terminów koszenia dla modraszków, 

a nie dopiero w przyszłym PROW, 

 

to poprawione), 

 

Ad. 15. Wskazane zagrożenie zostało ujęte w 

Planie i zaproponowano określone działania 

ochronne, 

 

Ad. 16. uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

nie ma potrzeby definiowania terminu 

funkcjonującego od dłuższego czasu w praktyce, 

którego znaczenie jest powszechnie znane, 

 

Ad. 17. a-c - uwagi nie zostały uwzględnione, 

gdyż wprowadzony zapis jest prawidłowy. Zapis 

nie odnosi się do przyszłych, nieistniejących 

dokumentów, ale do obecnie obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (zw. 

dalej „,PROW”). Natomiast przyszły PROW 

podlegał będzie szerokim konsultacjom i zapisy 

tego programu powinny uwzględniać ochronę 

elementów przyrodniczych, a eksperci 

kwalifikujący użytki zielone do programu winni 

uwzględnić również obecność motyli.  

Motyle mogą być związane z różnymi typami 

siedlisk łąkowych, wpisanie sztywnych wartości 

nie daje możliwości dostosowania zapisów do 

indywidualnych wymagań w konkretnym 

przypadku. Ponadto wskazanie szczegółowych 

warunków brzegowych mogłoby spowodować 

brak zgodności zapisów PZO z przyszłym 

PROW, co mogłoby prowadzić do braku 
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24. Uwagi dotyczące: 

a) wątpliwości co do sposobu realizacji działania 

polegającego na koszeniu łąki z jednoczesnym 

pozostawieniem krwiściągu, 

b) wprowadzenia niewłaściwych terminów 

koszenia dla modraszków, 

25. Uwagi dotyczące: 

a) podania jaki PTD (przyrodniczy typ 

drzewostanu) ma zostać przyjęty dla siedlisk 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum), 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae Fagenion, Galio odorati-

Fagenion), 

b) w przypadku buczyn uwzględnienia 

długofalowego działania ochronnego, 

polegającego na odtwarzaniu liściastej 

(buczynowej) szaty roślinnej w reglu dolnym, 

z wyjątkiem świerczynowych partii 

przygrzbietowych, 

c) przyjęcia celu ochrony buczyn w postaci 

wzrostu powierzchni siedliska i ograniczenie 

jego fragmentacji przestrzennej, 

d) nieprawidłowego sformułowania działania 

ochronnego „...dostosowanie ilości martwego 

drewna do wymogów lokalnych...”, gdyż zapis 

ten nie zapewnia poprawy dotychczasowej 

praktyki w zakresie ilości pozostawianego 

martwego drewna, 

możliwości kwalifikowania siedliska do 

programu, co z kolei wiązałoby się z brakiem 

korzyści dla realizującego program, 

 

Ad. 18. uwaga nie została uwzględniona. 

Pozostawianie pozostałości pozrębowych w 

postaci gałęzi również ma znaczenie dla 

różnorodności biologicznej, natomiast działania 

w postaci nie usuwania wywrotów i złomów 

oraz pozostawiania martwych drzew stojących, 

nie usuwania drzew dziuplastych 

i próchniejących zostały zaplanowane w ramach 

działania mającego na celu zapewnienie zasobów 

martwego drewna (...) dla siedlisk leśnych, 

 

Ad. 19. uwaga nie została uwzględniona. 

Zaplanowane działanie dotyczy kształtowania 

odnowień drzewostanów, dla których skład 

gatunkowy wynika z Planu Urządzania Lasu 

(zwanego dalej „PUL”). Nie ma potrzeby 

wskazywania konkretnych gatunków 

do odnowień, gdyż sformułowanie to oznacza 

kształtowanie odnowień zgodnie z określonym w 

literaturze fachowej składem drzewostanu dla 

poszczególnych siedlisk przyrodniczych, 

 

Ad. 20.  

a) uwaga nie została uwzględniona. W ramach 

prac nad planem ekspert nie stwierdził 

potrzeby wprowadzania takiego działania, 
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e) wskazania koniecznej do pozostawiania ilości 

martwego drewna dla siedlisk leśnych, 

f) wyłączenia w całości z gospodarki leśnej 

siedliska 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i zboczach (Tilio 

platyphyllis-Acerion pseudoplatani, 

 

26. Uwagi dotyczące: 

a) konieczności włączenia do przedmiotów 

ochrony siedliska 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 

b) stopnia rozpoznania ww. siedliska, 

c) identyfikacji zagrożenia w postaci sztucznego 

wzmagania spływu wód, 

d) koniecznych działań ochronnych dla siedliska, 

w tym uwaga dotycząca zaplanowania działań 

ochronnych tylko dla jednego płatu siedliska 

oraz brak zaplanowania działań 

przeciwdziałających zagrożeniu zmiana 

stosunków wodnych, 

 

27. Uwaga dotycząca zalecenia objęcia ochroną w 

formie rezerwatu przyrody kompleksu torfowisk 

(siedlisko 7140) w świerczynach pod Wielką 

Sową,  

 

28. Uwagi dotyczące: 

a) zapewnienia ochrony siedliska 8220 Ściany 

skalne i urwiska krzemianowe 

obecny sposób użytkowania zasobów leśnych 

nie wskazuje na konieczność jego 

zastosowania. Ponadto zasady hodowli lasu 

przewidują pozostawienie do 5% powierzchni 

każdego wydzielenia bez zabiegów 

gospodarczych, 

b) uwaga nie została uwzględniona, gdyż w 

ramach prac nad planem dla obszaru ekspert 

nie stwierdził potrzeby wprowadzania takiego 

działania, obecny sposób użytkowania 

zasobów leśnych nie wskazuje na konieczność 

jego zastosowania, 

c) uwaga nie została uwzględniona, gdyż wiek 

rębności drzewostanów jest określony w PUL 

i nie podlega modyfikacji w ramach PZO, 

 

Ad. 21. uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

wiele wydzieleń siedlisk leśnych wymaga 

zabiegów gospodarczych lub przebudowy 

drzewostanu poprzez stopniowe ograniczanie 

gatunków niezgodnych z typem siedliska i nie 

może być zaliczone do drzewostanów 

referencyjnych, 

 

Ad. 22. uwaga nie została uwzględniona. W 

ramach prac nad planem nie stwierdzono 

konieczności wprowadzania dodatkowych 

działań w tym zakresie. W ramach prac nad PZO 

opracowano mapę przedstawiającą potencjalne 

trasy migracji nietoperzy. Należy stwierdzić, że 
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ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii w 

kontekście wspinaczkowego ruchu 

turystycznego, 

b) wyłączenia w lasach z cięć i pozyskania 

drewna wszystkich miejsc występowania 

wychodni skalnych z buforem 30 m wokół 

nich dla ochrony siedliska 8220, 

 

29. Uwaga dot. umieszczenia w tabeli 10 informacji 

na temat propozycji włączenia w granice obszaru 

kolonii nocka dużego w Rościszowie, 

 

30. Uwaga dotycząca braku zaplanowania działań 

monitorigowych w tabeli 7, 

 

31. Zalecenie ujęcia wykazie materiałów i w 

literaturze publikacji podsumowującej 

prowadzony przez Klub Przyrodników w latach 

2009-2012 projekt „Ochrona ekosystemów 

mokradłowych w Sudetach Środkowych”, 

którego część działań dla ochrony siedliska 7140 

była zlokalizowana w przedmiotowym obszarze 

Natura 2000, 

 

32. Uwaga dotycząca weryfikacji propozycji zmiany 

granicy obszaru w zakresie wyłaczenia z obszaru 

terenów bezleśnych Pieszyce-Rościszów oraz w 

dolinie Kamionek są zasadne – czy nie 

wyłączono cennych siedlisk łąkowych (6510, 

6520). 

korytarze migracyjne w odniesieniu do 

nietoperzy zostały wyznaczone głównie dla 

mopka oraz nocka dużego wzdłuż dolin, 

krawędzi lasów, pasów zadrzewień układających 

się w struktury liniowe, cieków wodnych. 

Wybrano układ dolinowy ze względu na 

zmniejszone wydatkowanie energetyczne 

wymagane do pokonania przez nietoperze tras 

przelotu. Najprawdopodobniej układ 

południkowy przebiegu Gór Sowich sprawia 

możliwość istnienia ważnego korytarza 

migracyjnego nietoperzy o randze ponadlokalnej, 

w szczególności wschodnia krawędź gór. Jednym 

z rozpoznanych na terenie obszaru zagrożeń 

potencjalnych dla utrzymania funkcjonalności 

korytarzy migracyjnych i tras przelotów 

nietoperzy jest fragmentacja obszarów leśnych, 

likwidacja liniowych elementów krajobrazu tj. 

alei, miedz itp. W dokumentacji PZO zawarto 

sformułowanie, iż zaleca się utrzymywać liniowe 

elementy krajobrazu tj. aleje i szpalery drzew i 

krzewów. Ze względu na utrzymanie dogodnych 

warunków migracji na zimowiska zaleca się 

utrzymać zwartość i komunikację między 

strukturami leśnymi, zapobiegając wyizolowania 

płatu leśnego, na którym stwierdzono ważne 

zimowisko nietoperzy, 

 

Ad. 23. uwaga nie została uwzględniona. Na 

obecnym etapie nie ma możliwości, aby rolnicy 
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33. Uwaga dotycząca zbyt małego zakresu prac 

terenowych i budowanie PZO na podstawie Planu 

Urządzania Lasu, 

 

34. Uwaga dotycząca braku inwentaryzacji terenowej 

i wystarczających danych dla prawidłowego 

planowania ochrony siedliska 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 

 

35. Uwaga dotycząca zmiany nazwy obszaru na Góry 

Sowie z uwagi na obecność również innych 

przedmiotów ochrony, 

 

36. W wyniku użycia do opracowania dokumentu 

Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, 

dokumentacja jest nieczytelna i nie nadaje się do 

konsultacji.  W konsekwencji użycia PIK, projekt 

planu jest sporządzony w znacznej części według 

niewłaściwego – w tej konkretnej sytuacji 

planistycznej – schematu logicznego. Niektóre 

istotne wymogi merytoryczne, nie mieszcząc się 

w modelu wymuszanym przez Platformę 

Informacyjno-Komunikacyjną, nie zostały przez 

przedłożony projekt PZO spełnione. Zwraca, 

także uwagę, że konsekwencją takiej struktury 

zapisu projektu planu jest także jego trudna 

czytelność Zawnioskowano o rezygnację ze 

mogli rezygnować lub istotnie modyfikować 

programy rolno-środowiskowe, w których 

uczestniczą w latach 2007-2013. Pomimo 

użytkowania łąk w ramach PROW modraszki 

występują w obszarze, natomiast zaplanowane w 

ramach PZO działania ochronne mogą wpłynąć 

na poprawę stanu siedlisk tych gatunków 

owadów. Na poszczególnych stanowiskach 

zaplanowano monitoring działań ochronnych 

oraz monitoring stanu ochrony obu modraszków. 

Zapis działania został zmodyfikowany w 

następujący sposób: (Działania fakultatywne) 

Użytkowanie zgodnie z wymogami  

odpowiedniego  pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska gatunku 

6177 –  modraszka telejusa/6179 –  modraszka 

nausitousa, 

 

Ad. 24. a, b - zapis został obecnie 

zmodyfikowany i otrzymał brzmienie j.w. 

(równocześnie w dokumentacji PZO 

pozostawiono szczegółowe zapisy dotyczące 

sposobu użytkowania łąk, na których 

stwierdzono występowanie modraszków, 

 

Ad. 25. a-f -  W odniesieniu do ww. uwag należy 

stwierdzić, co następuje. Zapis działania 

dotyczącego kształtowania drzewostanu został 

zweryfikowany i otrzymał brzmienie: W ramach 
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stosowania Platformy Informacyjno-

Komunikacyjnej, której algorytm jest szkodliwy 

dla procesu planowania – i o sporządzenie  planu 

w tradycyjnej formie, z wyraźnym 

wyeksponowaniem logiki wnioskowania 

planistycznego. 

planowanej gospodarki leśnej odnowienia 

drzewostanu kształtować zgodnie z odpowiednim 

dla typu siedliska przyrodniczego składem 

gatunkowym (gatunki charakterystyczne dla 

[danego typu siedliska]) wraz ze stopniowym 

ograniczeniem udziału gatunków obcych 

ekologicznie (np. modrzew, świerk, sosna, 

brzoza) i geograficznie (np. dąb czerwony, 

daglezja, robinia akacjowa). Uwagi dotyczące 

konkretnych danych dotyczących pozostawiania 

martwego drewna i pozostawiania powierzchni 

referencyjnych nie zostały uwzględnione. Opis 

działania dotyczącego pozostawiania martwego 

drewna zmodyfikowano i nadano brzmienie: 

Zapewnianie zasobów martwego drewna, z 

dostosowaniem do konkretnych uwarunkowań 

lokalnych (wieku i stanu sanitarnego 

drzewostanu, wymogów przeciwpożarowych 

i zagrożeń wynikających z wpływów 

antropogenicznych) poprzez: nie usuwanie 

wywrotów i złomów, pozostawianie martwych 

drzew stojących i nie usuwanie drzew 

dziuplastych i próchniejących, we fragmentach 

pozostawianie do naturalnego rozpadu 

rozproszonych pozostałości pozrębowych (nie 

zagrażających trwałości lasu), z wyłączeniem 

sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, życia 

lub mienia ludzkiego oraz trwałości 

drzewostanu. Zapis powyższy dotyczy całości 

danego siedliska, nie poszczególnych płatów. 
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Określenie wartości progowych 

dla poszczególnych płatów mogłoby okazać się 

nierealne do osiągnięcia w okresie 

obowiązywania planu. Natomiast cele i działania 

ochronne zakładają konieczność poprawy 

struktury i funkcji siedlisk leśnych (tj. poprawę 

poszczególnych wskaźników, zgodnych z 

metodyką GIOŚ, w tym wskaźnika martwe 

drewno). Usunięto z zapisu słowo „istotnych”, 

ponieważ nie określa ono precyzyjnie i 

mierzalnie ilości jakie należy pozostawiać - 

ostateczna forma zapisu wskazuje natomiast w 

jaki sposób (poprzez co), należy zwiększyć 

zasoby martwego drewna. Ponadto zmieniono 

sformułowanie „nieuporządkowane pozostałości 

pozrębowe” na „rozproszone pozostałości 

pozrębowe. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej 

wyłączenia z użytkowania całości siedliska 9180. 

Większość płatów siedliska 9180 ze względu na 

lokalizację (na stromych stokach) wyłączona jest 

z gospodarowania. Obecnie działanie 

niewykonywanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych, z wyłączeniem zdarzeń 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i 

mienia osób trzecich oraz sytuacji, w których 

zagrożona jest trwałość drzewostanu lub 

siedliska przyrodniczego zaplanowano dla dwóch 

wydzieleń siedliska 9180 oraz jednego 

wydzielenia siedliska 91E0, 
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Ad. 26. a-d - Uwagi zostały uwzględnione. Po 

przeprowadzonych uzupełniających badaniach 

terenowych zweryfikowano zarówno zagrożenia 

jak i działania ochronne dla torfowisk, 

zaplanowano działania przeciwdziałające 

zarastaniu i osuszaniu siedliska, 

 

Ad. 27. Uwagi nie uwzględniono, gdyż działanie 

takie nie jest przedmiotem PZO, 

 

Ad. 28. Ww. uwagi nie zostały uwzględnione. 

Plan nie był konsultowany ze środowiskiem 

wspinaczkowym - wykonawca nie 

zidentyfikował zagrożenia w postaci ruchu 

wspinaczkowego jako istotnego zagrożenia dla 

siedliska 8220. Większość stanowisk tego 

siedliska zweryfikowanych w terenie uzyskała 

ocenę FV, a w płatach z obniżoną oceną ogólną 

pogorszone były oceny wskaźników związanych 

z sukcesją naturalną. Z innych źródeł wynika 

także, że większość płatów ma ocenę FV (np. 

Inwentaryzacja Lasów Państwowych 2007) – 

można przyjąć te oceny za realne, ponieważ 

potwierdziły to badania terenowe. W jednym z 

płatów, gdzie prowadzony jest monitoring GIOŚ 

(przy zbiorniku Bystrzyckim) obniżona ocena dla 

parametru Struktura i funkcje wiązała się 

ze śladami wspinaczki. W przypadku stanowisk 

siedliska 8220 przy Zbiorniku Bystrzyckim 

zaproponowano w ramach działań ochronnych, 
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aby przy istniejącej ścieżce edukacyjnej 

przygotować dodatkowe tablice informujące o 

występowaniu siedlisk 8220, z chronionymi 

gatunkami paproci oraz informujące o 

zagrożeniach związanych m. in. z turystyką 

wspinaczkową. W ramach badań 

uzupełniających wykonawca przeprowadził 

ocenę wskazanych przez Klub Przyrodników 

miejsc potencjalnego występowania siedliska 

8220 w rejonie Cesarskich Skałek w rejonie 

Głuszycy i Żmij w rejonie Nowej Rudy. Nie 

potwierdzono występowania tam siedliska 8220 - 

brak zbiorowisk roślinnych charakterystycznych 

dla tego typu siedliska nie był związany z 

ruchem wspinaczkowym, ale nieodpowiednimi 

warunkami mikroklimatycznymi – skały 

występowały na szczytach wzniesień, gdzie było 

zbyt duże nasłonecznienie (brak drzew). Taką 

samą sytuację obserwowano na Bukowej 

Kalenicy.W ramach prac nad PZO ekspert nie 

stwierdził zagrożenia związanego ze zmianą 

warunków mikroklimatycznych (z wyjątkiem 

jednego płatu), większość płatów ma ocenę FV, 

nie uznano zatem za konieczne wprowadzenie 

działań dotyczących rezygnacji z zabiegów 

gospodarczych w strefie występowania siedliska. 

Ponadto zaplanowano działania związane z 

monitoringiem stanu siedliska oraz 

uzupełnieniem stanu wiedzy, które umożliwią 

rozpoznanie zagrożeń i zaproponowanie 
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ewentualnych działań związanych z 

prowadzeniem zabiegów gospodarczych w 

miejscu występowania siedliska, 

 

Ad. 29. Tabela 10 została w całości uzupełniona 

– m. in. uzupełniono zapis o włączeniu kolonii w 

Rościszowie do obszaru Natura 2000, 

 

Ad. 30. W uzupełnionej wersji dokumentacji 

zaplanowano działania monitoringowe w 

zakresie stanu ochrony poszczególnych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków, 

 

Ad. 31. Publikacja została zamieszczona 

zarówno w wykazie materiałów, jak i w spisie 

literaturze, 

 

Ad. 32. W ramach przeprowadzonych badań 

terenowych i po uwzględnieniu istniejących 

danych zweryfikowano granicę obszaru. Część 

terenu w Kamionkach oraz okolicach 

Rościszowa została włączona do obszaru ze 

względu na obecność przedmiotów ochrony, 

 

Ad. 33. uwaga nie została uwzględniona. 

Badania terenowe zostały uzupełnione w maju 

2013 r. w zakresie nietoperzy, roślin 

naczyniowych – zanokcicy serpentynowej i 

siedlisk przyrodniczych. W PZO Plany 

Urządzenia Lasu wykorzystano w celu 
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identyfikacji zagrożeń wynikających z 

planowanych do wykonania działań 

gospodarczych. Ponadto w przypadku płatów 

siedlisk leśnych nie weryfikowanych terenowo 

posłużono się opisami taksacyjnymi – 

przeanalizowano je pod kątem składu 

gatunkowego, wieku drzewostanu, obecności 

poszczególnych warstw fitocenozy, obecności 

gatunków obcych siedliskowo. Na tej podstawie 

wnioskowano o ocenach poszczególnych 

wskaźników oraz na podstawie wiedzy zdobytej 

w terenie i weryfikacji innych płatów siedlisk 

leśnych. W przypadku, gdy nie ma możliwości 

przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji terenowej 

należy podjąć próbę wykorzystania wszystkich 

zdobytych informacji i na tej podstawie 

przeprowadzić wnioskowanie o ocenach 

poszczególnych wskaźników i parametrów, 

 

Ad. 34. uwaga nie została uwzględniona. 

Wszystkie płaty siedliska 7140 na Wielkiej 

Sowie zostały zweryfikowane terenowo w 

ramach badań uzupełniających. Ponadto 

przeprowadzono badania w płacie wykazanym 

punktowo w Inwentaryzacji Lasów 

Państwowych 2007, występującym na północny-

wschód od Góry Gontowej. Wykonawca zdobył 

wystarczającą wiedzę, potrzebną do 

zaplanowania ochrony dla tych siedlisk na okres 

obowiązywania PZO. Wykorzystano także 
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informacje o przeprowadzonych działaniach 

ochronnych przez Klub Przyrodników oraz 

uwzględniono zalecenia do kontynuacji tych 

działań, 

 

Ad. 35. Uwaga nie została uwzględniona. Obszar 

jest szczególnie istotny dla nietoperzy przede z 

uwagi na obecność licznych i cennych zimowisk, 

ponadto obszar stanowi istotny korytarz 

migracyjny. Zatem uznać można, że ochrona tej 

grupy zwierząt stanowi jedno z głównych zadań 

związanych z działaniami ochronnymi w 

obszarze. 

Ad. 36. Wykonawca Planu Zadań Ochronnych 

nie ma wpływu na ogólnie przyjętą metodykę w 

trakcie opracowywania PZO, zarówno w 

przypadku Platformy Informacyjno-

Komunikacyjnej (PIK), jak i szablonu 

dokumentacji. Podczas prac nad Planem 

Wykonawca kontaktował się z Generalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie 

funkcjonowania PIK i zgłaszał uwagi w 

przypadku wątpliwości, nie miało to jednak 

wpływu na sposób przedstawiania danych. 

 

c)  Uwagi przekazane pismem nr ZO-7365-14/14 z dnia 

18.04.2014r. (zał. nr 6) w następującym zakresie: 

 

1. Wniosek o wykreślenie zapisu w tabeli 2.5, 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

Uwagi zostały rozpatrzone w następujący sposób: 

 

Ad. 1. Uwaga nie została uwzględniona. W tabeli 

2.5 zamieszczone są istniejące i projektowane 
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dotyczącego siedlisk 9110, 9130: drzewostany 

najstarsze, w szczególności 140-letnie i starsze 

powinny zostać wyłączone z użytkowania rębnego 

(jako tzw. drzewostany referencyjne). Brak 

dokładnego okreslenia w literaturze oraz w pracach 

naukowych okreslenia – drzewostany referencyjne, 

 

2. Siedlisko 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie – uwaga dotycząca 

usunięcia opisu dla zagrożenia potencjalnego A03 

Koszenie /ścinanie trawy „Intensyfikacja lub 

zaniechanie koszenia może prowadzić do 

zubożenia łąk pod względem gatunkowym lub 

zarastania i tym samym pogorszenia struktury i 

funkcji siedliska oraz ograniczenia powierzchni 

płatów siedliska...”, gdyż opis ten jest już 

uwzględniony w zagrożeniach istniejących 

oznaczonych kodem A03.03 Zaniechanie/ brak 

koszenia oraz A03.01 Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja, 

3. Siedlisko 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum): 

a) Uwaga dotycząca usunięcia zagrożeń 

istniejących: B02.01.01 Odnawianie lasu po 

wycince (drzewa rodzime) - wykonanie 

niewłaściwie dobranej rębni (np. IIa, IIb) w 

płatach, gdzie dominują lub znaczny udział 

mają gatunki obce siedliskowo (ekologicznie), 

popiera ich odnawianie, co w rezultacie nie 

sprzyja zachowaniu siedliska przyrodniczego i 

plany/programy/projekty dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego. Cytowany 

zapis pochodzi z Programu Ochrony Przyrody – 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Jugów i 

został wprowadzony do tabeli jako  ustalenie dot. 

działań minimalizujących lub kompensujących, 

 

Ad. 2. Uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

poszczególne zagrożenia dotyczą różnych płatów 

siedliska, 

 

Ad. 3. 

a) Uwagę uwzględniono, 

b) Uwagi nie uwzględniono. Jest to zagrożenie 

potencjalne, co oznacza, że obecnie go 

nie stwierdzono, ale jego wystąpienie jest 

możliwe i nie jest to związane z obecnie 

preferowanym sposobem prowadzenia zrywki 

drewna, 

Ad. 4. Uwaga nie została uwzględniona. 

Zagrożenie to zostało zidentyfikowane w ramach 

prac nad planem zadań ochronnych przez 

eksperta, który stwierdził nieprawidłowy skład 

drzewostanu, w tym znaczny udział gatunków 

obcych. Jednakże opisy zagrożenia zostały 

częściowo zmodyfikowane w następujący sposób 

(w brzmieniu dostosowanym do poszczególnych 

typów siedlisk): J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. Aktualny skład 
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B02.01.02 Odnawianie lasu po wycince 

(drzewa nierodzime) - wykonanie niewłaściwie 

dobranej rębni (np. IIa, IIb) w płatach, gdzie 

dominują lub znaczny udział mają gatunki 

obce siedliskowo (geograficznie), popiera ich 

odnawianie, co w rezultacie nie sprzyja 

zachowaniu siedliska przyrodniczego, 

b) Uwaga dotycząca wykreślenia zagrożenia 

potencjalnego  B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, opisanego jako  „W niektórych 

płatach siedliska może pojawić się zagrożenie 

związane ze zrywką drewna, która może 

prowadzić do uruchomienia procesów erozji 

stokowej, przemieszczania powierzchniowych 

partii gleby, zaburzenia stosunków wodnych, 

niszczenia runa leśnego i w konsekwencji 

pogorszyć warunki wzrostu drzew”., 

4. Siedliska: 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion, 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9180 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani), 9190 Kwaśne dąbrowy, 91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – 

uwaga dotycząca zmiany zapisów zagrożenia: 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech 

drzewostanu - znaczny udział gatunków obcych 

ekologicznie zaburza naturalny skład gatunkowy 

danego siedliska i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tych stanowiskach lub 

wskazuje na inny typ siedliska.(...) Zbyt mała 

ilość martwych i umierających drzew może 

spowodować w przyszłości zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem, 

 

Ad. 5. Uwaga została częściowo uwzględniona. 

W przypadku siedlisk 9170, 9180, 91E0, 9410 

zagrożenie to zostało usunięte. W przypadku 

siedlisk 9110, 9130 opis zagrożenia został 

zmodyfikowany w następujący sposób (w 

brzmieniu dostosowanym do każdego z siedlisk): 

B02.04 Usuwanie martwych i umierających 

drzew. Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych związanych z usuwaniem 

przestojów w niektórych płatach siedliska 

ogranicza możliwość zwiększenia zasobów 

martwego drewna, co wpływa na zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, 

ujednolicanie jego struktury przestrzennej i zanik 

siedlisk zwierząt, grzybów i mszaków związanych 

z martwym drewnem. Zagrożenie powyższe 

zostało stwierdzone przez eksperta w ramach 

prac nad planem. 
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siedliska z:  Aktualny skład drzewostanu - 

dominacja lub znaczny udział gatunków obcych 

ekologicznie zaburza naturalny skład gatunkowy 

danego siedliska i nie gwarantuje zachowania 

tożsamości siedliska na tych stanowiskach lub 

wskazuje na inny typ siedliska.(...) Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew może spowodować 

w przyszłości zubażanie różnorodności 

biologicznej siedliska, ujednolicanie jego struktury 

przestrzennej i zanik siedlisk zwierząt, grzybów i 

mszaków związanych z martwym drewnem na 

następujący: „J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska. Zbyt mała ilość 

martwych i umierających drzew w niektórych 

płatach siedliska może ograniczać różnorodność 

biologiczną”, 

5. Siedliska: 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9180 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion 

pseudoplatani), 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe, 9410 Górskie bory świerkowe 

(Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) – 

uwaga dotycząca usunięcia zagrożenia istniejącego 

 

Ad. 6. 

a) Uwagę uwzględniono. Treść zapisu brzmi: 

„Właściciel, zarządca lub posiadacz 

obszaru”, 

b) Uwagi nie uwzględniono. Porozumienie może 

mieć różne formy, może zostać zawarte 

również w postaci umowy, 

Ad. 7. Uwagę uwzględniono. Na pierwszym 

miejscu umieszczono organ sprawujący nadzór 

nad obszarem, 

 

Ad. 8. Uwagi nie uwzględniono. Jedynie w 

przypadku Nadleśnictwa Świdnica oraz Jugów 

zaplanowane składy odnowieniowe są zgodne 

z właściwym dla danego typu siedliska składem 

gatunkowym. W przypadku pozostałych 

Nadleśnictw składy odnowień odbiegają od 

prawidłowego dla danego siedliska składu 

gatunkowego. Treść działania zmodyfikowano w 

następujący sposób: W ramach planowanej 

gospodarki leśnej lub w przypadku prowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych odnowienia 

drzewostanu kształtować zgodnie z odpowiednim 

dla typu siedliska przyrodniczego składem 

gatunkowym (gatunki charakterystyczne dla 

[danego siedliska]) wraz ze stopniowym 

ograniczeniem udziału gatunków obcych 

ekologicznie i geograficznie, 
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B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew. 

Wykonanie zaplanowanych wskazań 

gospodarczych (trzebieży) oraz usuwanie 

przestojów w niektórych płatach siedliska 

ogranicza możliwość zwiększenia zasobów 

martwego drewna, co wpływa na zmniejszenie 

różnorodności biologicznej siedliska, ujednolicanie 

jego struktury przestrzennej i zanik siedlisk 

zwierząt, grzybów i mszaków związanych z 

martwym drewnem. 

 

6. Dla siedlisk 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie, 6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) oraz gatunków 6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius 6179 Modraszek nausitous 

Phengaris nausithous: 

a) Uwaga odnosząca się do zmiany zapisu 

dotyczącego podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonanie zadań obligatoryjnych, 

b) Uwaga odnosząca się do zmiany zapisu 

dotyczącego podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonanie zadań fakultatywnych z: 

„Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 

2000 albo na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z korzystaniem 

z programów wsparcia z tytułu dochodowości, 

a w odniesieniu do gruntów stanowiących 

 

Ad. 9. Uwagę uwzględniono. Wykreślono 

Nadleśnictwo Bardo Śląskie (w obszarze 

wdrażania występuje jedynie wydzielenie w 

zarządzie Nadleśnictwa Świdnica), ponadto zapis 

zmodyfikowano j.w., 

 

Ad. 10. Uwagę uwzględniono. Ponadto opis 

działania został zmodyfikowany w następujący 

sposób: Nie wykonywanie działań gospodarczych 

(z wyjątkiem egzemplarzy jawora, zamierających 

w wyniku porażenia patogenem, 

 

Ad. 11. Uwagę uwzględniono. Na pierwszym 

miejscu umieszczono organ sprawujący nadzór 

nad obszarem. 

 

Ad. 12. Zasięg siedlisk przyrodniczych poddano 

ponownej poddano z wykorzystaniem danych 

zgromadzonych w ramach prac nad PZO oraz 

dokumentacji PUL dla poszczególnych 

Nadleśnictw i dokonano weryfikacji treści 

zarządzenia w następującym zakresie: 

 uwzględnione zostały uwagi stanowiące, że 

dane siedlisko występuje tylko na fragmencie 

wydzielenia (z wyjątkiem jednego 

wydzielenia w Nadleśnictwo Jugów, obr. 

Jugów, leśnictwo Kalenica, wydz. 4-j, w 

przypadku którego siedlisko 7140 może 

zajmować praktycznie całość wydzielenia) – 
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własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 

2000” na: „Właściciel lub posiadacz obszaru 

na podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 

2000 albo na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z korzystaniem z 

programów wsparcia z tytułu dochodowości, a 

w odniesieniu do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na 

podstawie przepisów prawa albo w przypadku 

braku takich przepisów, na podstawie umowy 

zawartej z organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000”, 

 

7. Dla siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska – uwaga dotycząca zmiany podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie wszystkich 

zadań ochronnych typu Z torfowiska usuwać 

siewki buka (…) usuwać nalot świerka (…), 

 

8. Dla siedlisk 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario 

w zarządzeniu wprowadzono odpowiednie 

zapisy w tym zakresie, 

 w przypadku uwag stanowiących o braku 

siedliska (brak siedliska w inwentaryzacji  

2007, skład drzewostanu wg PUL 

nieodpowiadający danemu siedlisku lub 

sposób gospodarowania wykluczający 

możliwość jego występowania, niewłaściwe 

wyrysowanie siedlisk na warstwach GIS w 

odniesieniu do wydzieleń leśnych) – 

po ponownej analizie zasięgu siedlisk uwagi 

uwzględniono w następujący sposób: z tabeli 

6 usunięto wydzielenia, w których nie 

stwierdzono możliwości występowania 

siedliska (błędy wynikające z niewłaściwego 

wyrysowania siedlisk, niewłaściwy skład 

gatunkowy drzewostanu) oraz z tabeli 3 

usunięto płaty znajdujące się w całości w tych 

wydzieleniach, w przypadku stwierdzenia 

siedliska w części wydzielenia - w 

zarządzeniu wprowadzono odpowiedni zapis, 

pozostawiono wydzielenia, na których wg 

ww. materiałów wykorzystanych do analiz 

stwierdzono obecność siedliska, dodano 

wydzielenia (w części dotyczącej obszaru 

wdrażania dla działań ochronnych), na 

których stwierdzono występowanie siedlisk, a 

które nie zostały uprzednio (w wyniku błędu) 

umieszczone w treści zarządzenia 

(Nadleśnictwo Wałbrzych, obręb Głuszyca, 
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glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny, 9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stokach i zboczach – uwaga 

dotycząca modyfikacji zapisu działania: W 

ramach planowanej gospodarki leśnej lub w 

przypadku prowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych odnowienia drzewostanu 

kształtować zgodnie z odpowiednim dla typu 

siedliska przyrodniczego składem gatunkowym 

(gatunki charakterystyczne dla [danego 

siedliska]) wraz z eliminacją lub stopniowym 

ograniczeniem udziału gatunków obcych 

ekologicznie i geograficznie na „W ramach 

planowanej gospodarki leśnej odnowienia 

drzewostanu kształtować zgodnie z odpowiednim 

dla typu siedliska przyrodniczego składem 

gatunkowym (gatunki charakterystyczne dla 

[danego siedliska]) oraz typem siedliskowym lasu 

opisanym w obowiązującym planie urządzenia 

lasu”, 

 

9. Dla siedliska 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny – uwaga dotycząca 

modyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za 

działanie: W ramach planowanej gospodarki 

leśnej odnowienia drzewostanu kształtować 

zgodnie z odpowiednim dla typu siedliska 

przyrodniczego składem gatunkowym (gatunki 

charakterystyczne dla grądów) wraz z eliminacją 

leśnictwo Sowie Góry, część wydzieleń: 6-a, 

6-h, leśnictwo Jedlinka, część wydzieleń: 86-

b, 90-a, Nadleśnictwo Bardo, obręb Bardo, 

leśnictwo Grodziszcze, część wydzieleń: 21-c, 

21-d oraz - zgodnie z treścią wniesionej uwagi 

- Nadleśnictwo Świdnica, obr. Bielawa, 

leśnictwo Bielawa, część wydz. 247-k), 

 poza korektą treści zarządzenia i 

dokumentacji planu skorygowana zostanie 

również część graficzna planu zadań 

ochronnych (lokalizacja siedlisk na warstwach 

GIS), 

Ad.13. Uwaga nie została uwzględniona. Na 

mapie znaznaczono punktami trzy gatunki 

nietoperzy (nocek duży, nocek Bechsteina, 

mopek) wystepujące w sztolni w Podlesiu, na 

terenie działki nr 614 obr. Dzikowiec, 

 

Ad. 14. Uwaga nie została uwzględniona.  

Wydzielenia, o których mowa (Nadleśnictwo 

Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, 

wydz. 30d, Leśnictwo Jemna, wydz. 72c) zostały 

usunięte, zgodnie z uwagą RDLP, stanowiącą o 

braku siedliska w tych wydzieleniach (Załącznik 

nr 3). 
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lub stopniowym ograniczeniem udziału gatunków 

obcych ekologicznie (np. modrzew, świerk, sosna, 

brzoza) i geograficznie (np. dąb czerwony, 

daglezja, robinia akacjowa), 

 

10. Dla siedliska 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-

lipowe na stokach i zboczach – uwaga dotycząca 

modyfikacji działania ochronnego: Nie 

wykonywanie działań gospodarczych w zakresie 

kolumny „obszar wdrażania” poprzez 

wykreślenie następujących lokalizacji:  

Nadleśnictwo Bardo, Obręb Bardo, Leśnictwo 

Jemna, wydz.: 75 -i; Nadleśnictwo Bardo, Obręb 

Bardo, Leśnictwo Grodziszcze, wydz.: 32 –c, 

 

11. Dla nietoperzy: 1308 Mopek, 1323 Nocek 

Bechsteina, 1324 Nocek duży  - uwaga dotycząca 

zmiany podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonanie zadań ochronnych: Zabezpieczenie 

dostępu do sztolni przed niekontrolowaną 

penetracją - Instalacja szlabanu na drodze 

dojazdowej do sztolni dla wszystkich gatunków 

nietoperzy. 

 

12. Uwagi dotyczące lokalizacji poszczególnych 

siedlisk przyrodniczych oraz ich zasięgu na 

terenie Nadleśnictw Świdnica, Bardo, Jugów i 

Wałbrzych, 

13. Na mapie zła lokalizacja zimowisk nietoperzy na 

Podlesiu – zaznaczone są trzy punkty w 
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odległych od siebie miejscach, a sztolnia jest 

jedna, 

14. Według warstw GIS nie zostały wykazane 

siedliska chronione w wydzieleniu 30d w 

leśnictwie Grodziszcze oraz w wydzieleniu 72c 

leśnictwa Jemna. 

 

d)  Uwagi przekazane drogą e-mailową, w następującym 

zakresie: 

 

1. Uwaga dotycząca potrzeby zidentyfikowania 

zagrożeń dla nietoperzy, uwzględniających 

żerowiska poszczególnych gatunków oraz uwagi 

dotyczącej braku monitoringu żerowisk 

gatunków nietoperzy, które są przedmiotami 

ochrony obszaru 

2. Uwaga dotycząca sformułowania celów działań 

ochronnych dla nietoperzy, 

3. Uwaga dotycząca braku zasadności 

wprowadzenia działania polegającego na 

otwieraniu krat wiosną i zamykaniu jesienią w 

jednym z zimowisk nietoperzy z uwagi na 

możliwość wykorzystywania sztolni przez 

nietoperze przez cały rok, 

4. Uwaga dotycząca usunięcia zapisu wskazującego 

organizacje pozarządowe jako podmiot 

odpowiedzialny za wykonanie działań 

ochronnych, 

5. Uwaga dotycząca zbyt rzadkich kontroli siedlisk 

leśnych (w 6 i 9 roku) w ramach monitoringu 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Uwagi rozpatrzono w następujący sposób: 

 

Ad. 1. Nie uwzględniono uwagi. Obecnie brak 

jest wiedzy na temat letnich populacji wszystkich 

trzech gatunków nietoperzy, będących 

przedmiotami ochrony obszaru: mopka, nocka 

Bechsteina i nocka dużego. Zaplanowano zatem 

w ramach działań ochronnych uzupełnienie 

wiedzy w zakresie letniej populacji, w tym w 

zakresie rozpoznania głównych żerowisk, kolonii 

rozrodczych, sposobu użytkowania, tras migracji 

dobowych i sezonowych. Identyfikacja zagrożeń, 

ocena stanu ochrony oraz propozycja działań 

ochronnych, w tym związanych z monitoringiem 

stanu populacji letniej pod kątem użytkowania 

stwierdzonych żerowisk, będzie możliwa 

po uzupełnieniu stanu wiedzy o gatunkach, 

 

Ad. 2. Zapis zweryfikowano i nadano brzmienie 

Utrzymanie zimowisk gatunku w stanie co 

najmniej niepogorszonym i utrzymanie lub wzrost 

liczby hibernujących nietoperzy, uzupełnienie 

wiedzy w zakresie letniej populacji, identyfikacja 
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realizacji działań ochronnych wraz z 

monitoringiem powierzchni i stanu siedliska 

według metodyki opracowanej w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska (zwanego 

dalej „PMŚ”) 

6. Uwaga dotycząca wskazania GIOŚ jako 

podmiotu odpowiedzialnego za monitoring stanu 

ochrony przedmiotów ochrony, 

7. Uwagi techniczne (do projektu zarządzenia i 

dokumentacji PZO) oraz dotyczące formułowania 

celów i opisów działań ochronnych dla 

niektórych przedmiotów ochrony, 

8. Uwaga dotycząca pominięcia niektórych typów 

siedlisk w załączniku nr 3 do zarządzenia, 

zawierającym identyfikację istniejących i 

potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru, 

9. Uwaga dotycząca dotyczącej usunięcia zapisu U-

zagrożenia nieznane w przypadku przedmiotów 

ochrony,  gdzie są wymieniane inne zagrożenia, 

10. Uwagi do tabeli 3 w dokumentacji PZO: 

a) uwaga dotycząca możliwości wykorzystania 

źródeł informacji wymienionych w kolumnie 

Uwagi w kolumnie: „Ocena stanu ochrony na 

podstawie dostępnych danych”, 

b) uwagi stanowiące, iż w wielu wypadkach 

ocena końcowa nie ma związku z ocenami 

cząstkowymi; zalecono nadanie oceny takiej 

jak wynika z ocen cząstkowych, a w 

zagrożeń, ocena stanu ochrony oraz propozycja 

działań ochronnych. Cel nie dotyczy populacji 

letniej (w tym żerowisk i kolonii rozrodczych), 

gdyż ta część populacji pozostaje dotychczas 

nie rozpoznana. Zaplanowano zatem działania 

ochronne dla poszczególnych gatunków 

w postaci uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony, 

 

Ad. 3. Nie uwzględniono uwagi. Wprawdzie 

możliwe jest wykorzystywanie sztolni również w 

okresie pozazimowym, jednak obecnie 

rozpoznana została jedynie populacja zimująca, 

zatem dla tej części populacji sformułowano 

działania ochronne. Określenie potrzeby 

zastosowania ewentualnych dalszych działań 

możliwe będzie po rozpoznaniu populacji letniej, 

 

Ad. 4. Nie uwzględniono uwagi, gdyż działania 

te mogą być wykonane przez organizacje 

pozarządowe w przypadku wyrażenia takiej woli 

lub w przypadku realizowania przez te 

organizacje projektów z zakresu ochrony czynnej 

ze środków publicznych. Ponadto  wprowadzenie 

ww. zapisu w planie zadań ochronnych może 

zwiększyć możliwości pozyskania przez 

organizacje pozarządowe środków na wykonanie 

działań, 

 

Ad. 5. Nie uwzględniono uwagi. Według założeń 
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kolumnie Uwagi pozostawienie komentarza 

(zamiast nadawania oceny końcowej 

wynikającej z określonych uwarunkowań 

wraz z ich wyjaśnieniem w kolumnie Uwagi), 

c) uwagi dotyczącej będnego nadania, w 

przypadku niektórych płatów siedlisk, dla 

oceny parameru Perspektywy ochrony  - 

oceny FV, przy braku informacji o danych 

umożliwiających nadanie takiej oceny, 

11. Uwagi techniczne do tabeli 4, 

12. Uwagi do tabeli 5: 

a) Uwagi dotyczące sposobu formułowania 

celów działań ochronnych dla siedliska 3260 

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion fluitantis oraz 

określenia perspektywy osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony, 

b) Uwagi dotyczące formułowania celów 

dzialań ochronnych dla nietoperzy, 

13. Uwaga do tabeli 7, dotycząca braku monitoringu 

żerowisk nietoperzy, które są przedmiotami 

chrony obszaru, 

14. Uwagi do tabeli 10 – Projekt weryfikacji SDF 

obszaru i jego granic, dotyczące ujęcia w 

propozycji zmiany SDF przedmiotów ochrony 

(lub propozycji nadania ocen), które są już ujęte 

w obecnie obowiązującym SDF. 

PMŚ zalecone są kontrole co 3 lata, jednakże w 

przypadku siedlisk leśnych, z uwagi na dynamikę 

ich rozwoju, zaproponowana częstotliwość 

kontroli będzie wystarczająca dla 

zaobserwowania znaczących zmian w siedlisku. 

Również w przypadku zaplanowanych działań, z 

uwagi na ich charakter nie stwierdza się potrzeby 

wcześniejszej kontroli ich wykonania. Zatem do 

zaplanowanego w trakcie obowiązywania planu 

zadań ochronnych monitoringu stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych wykorzystana zostanie 

metodyka PMŚ, a częstotliwość monitoringu 

została dostosowana do uwarunkowań 

przyrodniczych. Jest ona wystarczająca dla 

określenia stanu ochrony przedmiotów ochrony   

w ramach planu zadań ochronnych jak również 

pozwoli na zaobserwowanie ewentualnych zmian 

zachodzących w siedlisku, 

 

Ad. 6. Przeredagowano zapis wskazując, 

że GIOŚ nie jest podmiotem odpowiedzialnym za 

wykonanie monitoringu w ramach planów zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000, jednakże 

na stanowiskach objętych Państwowym 

Monitoringiem Środowiska, w przypadku 

posiadania środków, może taki monitoring 

przeprowadzić. 

 

Ad. 7. Wszystkie techniczne uwagi zostały 

uwzględnione. Zgodnie z zaleceniem usunięto 
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błędnie wprowadzone oznaczenie numeru 

zarządzenia, zaktualizowano mapę obszaru, 

skorygowano błędy stylistyczne. Ponadto 

wprowadzono uzupełnienia w zakresie: 

formułowania celów ochrony siedliska 3260 

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników (Ranunculion fluitantis), opisów 

działań ochronnych dla poszczególnych 

gatunków nietoperzy, zakresu działań 

dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony, w tym w zakresie letnich 

populacji nietoperzy, skorygowano błędy 

techniczne w dokumentacji PZO, 

 

Ad. 8. Nie uwzględniono uwagi. W załączniku 

zamieszczono wszystkie siedliska i gatunki z 

oceną inną niż D (niestanowiące przedmiotów 

ochrony), natomiast w przypadku siedliska 6210 

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)  

wprowadzono zapis X - brak zagrożeń oraz opis 

stanowiący, że nie analizowano zagrożeń dla 

siedliska z powodu planowanej aktualizacji 

Standardowego Formularza Danych w zakresie 

nadania siedlisku oceny D – nieznacząca, 

 

Ad. 9. Nie uwzględniono uwagi. Zapis 

wprowadzony został dla tych siedlisk, w 

przypadku których dla części płatów 

zidentyfikowano zagrożenia, natomiast dla 

pozostałej części stwierdzono brak wiedzy 
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na temat zagrożeń i stanu zachowania, 

 

Ad. 10.  

a) Wskazuje się, że dane z kolumny Uwagi były 

wykorzystywane do oceny stanu ochrony 

danego płatu siedliska – w przypadku, gdy 

pozwalał na to zakres dostepnych informacji, 

b) Uwaga nie została uwzględniona. 

Zastosowany sposób dokonywania ocen 

końcowych uwzględnia istniejące istotne 

uwarunkowania, w tym wynikające z 

bezpośrednich pomiarów terenowych lub 

innych źródeł danych, co pozwala na nadanie 

oceny końcowej, której uzasadnienie zawarto 

w kolumnie Uwagi, 

c) Uwagi uwzględniono, nadano ocenę XX, 

 

Ad. 11. Uwagi techniczne uwzględniono, 

 

Ad. 12. 

a) Uwagi częściowo uwzględniono. 

Skorygowano treść celu zadań 

ochronnych, nadając brzmienie  

„Uzupełnienie stanu wiedzy o siedlisku, 

identyfikacja zagrożeń, ocena stanu 

ochrony oraz propozycja działań 

ochronnych”, perspektywę osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony określono: 

„W okresie obowiązywania PZO”, 

b) Uwagi uwzględniono. Skorygowano treść 
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celu działań ochronnych i nadano 

brzmienie: „Utrzymanie zimowisk 

gatunku w stanie co najmniej 

niepogorszonym (U1) i utrzymanie lub 

wzrost liczby hibernujących nietoperzy, 

uzupełnienie wiedzy w zakresie letniej 

populacji, identyfikacja zagrożeń, ocena 

stanu ochrony oraz propozycja działań 

ochronnych”, 

 

Ad. 13. Uwaga nie została uwzględniona. 

Żerowiska nietoperzy pozostają dotychczas 

nierozpoznane, dlatego nie przewidziano 

monitoringu w tym zakresie. Zaplanowano 

działania ochronne dla poszczególnych gatunków 

w postaci uzupełnienia stanu wiedzy na temat 

populacji letniej (w tym również żerowisk). 

Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obecnie obejmuje jedynie zimowiska, 

 

Ad. 14. Uwag nie uwzględniono. Projekt SDF 

został przygotowany do pierwotnej wersji SDF, 

który  został zweryfikowany na wniosek 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014r. (pismo nr 

WPN.630.4.2014.AM, skorygowane pismem nr 

WPN.630.4.2014.AM.1 z dnia 7 lutego 2014r.), 

natomaist Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska wniosła uwagi w ramach 

postepowania z udziałem społeczeństwa, które 
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odbyło się w dniach 1-21 kwietnia 2014r. Zatem 

SDF został już zmieniony na podstawie 

propozycji przedstawionej w przez autorów 

dokumnetacji PZO w tabeli 10. Obecnie przed 

tabelą 10 w dokumnetacji dodano zapis: 

„Poniższy projekt weryfikacji SDF został 

opracowany w odniesieniu do wersji SDF 

aktualnej na dzień opracowywania dokumentacji 

PZO. Na podstawie propozycji weryfikacji SDF, 

przedstawionej przez autorów PZO w tabeli 10, 

SDF został obecnie zweryfikowany na wniosek 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskiska we 

Wrocławiu. Treść tabeli natomaist  pozostawiono 

jako informacje źródłowe.”. Pozostawienie 

pierwotnych danych źródłowych jest istotne ze 

względu na możliwość prześledzenia zmian, jakie 

zachodziły w procesie pracy nad planem. 
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