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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 w województwie dolnośląskim  

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Kopalnie w Złotym Stoku 

Kod obszaru PLH020007 

Opis granic obszaru W załączonych plikach *.shp 

SDF Plik PDF SDF stanowiący załącznik nr 1  

Położenie Województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gmina Złoty Stok 

Powierzchnia obszaru (w ha) 170,1 ha 

Status prawny Obszar zaproponowany jako OZW w kwietniu 2004 r., a zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 

2008/25/WE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 

2007 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny – Dz.U L. 12 z 

15.1.2008) 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

26.10.2010 

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ. 

Koordynator Planu Iwona Gottfried, (iwona.gottfried@wp.pl), +48668692618 

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

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 

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

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody pokrywającej się z 

obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 

sporządzania PZO 

Procent powierzchni obszaru 

pokryty istniejącym 

dokumentem planistycznym 

1 Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Brak. 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 

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. 

0% 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000 

Kopalnie w Złotym Stoku, celem uniknięcia pogorszenia stanu przedmiotów ochrony poprzez podjęcie działań odpowiednich dla potrzeb ich 

ochrony, służących zachowaniu lub odtworzeniu właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek wynika z zapisów art. 6 (1) Dyrektywy 

Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. 

U. UE. 1. 206 z 22.7.1992 ze zm. ). Obszar Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 

listopada 2007 roku został zatwierdzony, jako jeden z obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty i składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny. 

Obszar Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku położony jest w Górach Złotych, w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, na 

terenie gminy Złoty Stok. Całość obszaru zajmuje powierzchnię 170,1 ha i obejmuje Złoty Jar łącznie z nieczynnym kamieniołomem i doliną 

potoku Trująca. Jest to tylko część dawnego terenu górniczego mającego wchodzić pierwotnie w skład Obszaru. Objąć miał wszystkie znane 

zimowiska zlokalizowane w 13 sztolniach stanowiących pozostałości po działalności górniczej. W aktualnych granicach znajduje się siedem 

obiektów, w których zimuje około połowy nietoperzy. Obecnie dwie z siedmiu sztolni leżących w granicach Obszaru są zabezpieczone przed 

nielegalną penetracją w wyniku zaadoptowania ich na podziemne trasy turystyczne. Natomiast pozostałe obiekty są ogólnie dostępne, często 

zagrożone zniszczeniem. O znaczeniu obszaru Kopalnie w Złotym Stoku świadczy nie ilość hibernujących osobników, ale przede wszystkim 

skład gatunkowy. Sztolnie stanowią zimowisko dla pięciu gatunków z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej: podkowca małego Rhinolophus 

hipposideros (1303), nocka dużego Myotis myotis (1324), nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (1323), nocka orzęsionego Myotis emarginatus 

(1321) i mopka Barbastella barbastellus (1308) (Gottfried i in. 2005). Z sztolni zimą korzystają również nocki Natterera Myotis nattereri, 

nocki wąsatki/Brandta Myotis mystacinus/brandtii, nocki rude Myotis daubentonii, mroczki pozłociste Eptesicus nilssonii, mroczki późne 

Eptesicus serotinus i gacki brunatne Plecotus auritus (Gottfried i in. 2005, Kartoteka Stanowisk Nietoperzy PTPP „proNatura”). Mopki 

spędzają w podziemiach zimę, ale również korzystają z tych schronień jako miejsc godów w okresie letnim. Znaczna część obszaru jest też 

zajęta przez cenne siedliska, z czego wyróżniają się duże płaty kwaśnych buczyn (9110) i dobrze wykształcone żyzne buczyny (9130). Z 

innych siedlisk przyrodniczych stwierdzono tutaj kwaśne dąbrowy, a wzdłuż potoku Trująca łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Alnenion glutinoso-incanae). Są to jednocześnie cenne żerowiska nietoperzy. Oprócz tego występują tutaj ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii (8220), wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (8210) i 

niewielkie fragmenty niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). 
 

Projekt planu zadań ochronnych ma służyć wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu zagrożeń poprzez podejmowanie właściwych działań 

ochronnych i tym i tym samym zachowanie lub poprawę stanu przedmiotów jego ochrony. Jest to dokument dotyczący całego obszaru Natura 

2000 Kopalnie w Złotym Stoku, a jego ustalenia powinny być zrealizowane w ciągu 10 lat. Ustanawia go Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w formie zarządzenia. W dokumencie tym formułowane są niezbędne wskazania do zmian w studiach i planach 
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zagospodarowania przestrzennego. Zmiana w planach zagospodarowania przestrzennego może być wprowadzona tylko wtedy, gdy skutkiem 

realizacji planu zagospodarowania lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin byłoby istotne negatywne 

oddziaływanie na obszar Natura 2000 z punktu widzenia celów ochrony obszaru, a więc istotne negatywne oddziaływanie na przedmioty 

ochrony, naruszenie integralności obszaru lub jego powiązań z obszarami sąsiednimi. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą dotyczyć 

organów administracji samorządowej i terenów administracji rządowej, ale również właścicieli i użytkowników gruntów rolnych i leśnych, 

oraz wpływać na prowadzenie gospodarki wodnej i leśnej. W chwili zatwierdzenia planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 będzie 

możliwe kontrolowanie działań prowadzonych niezgodnie z ustaleniami planu, nakazanie wstrzymania działań zagrażających przedmiotom 

ochrony i podjęcie w wyznaczonym terminie czynności niezbędnych do przywrócenia poprzedniego stanu obszaru czy chronionych na nim 

gatunków i siedlisk. 

 

Aby podjąć właściwe działania mające na celu zabezpieczenie lub poprawę właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w Obszarze, 

zgromadzono i zweryfikowano informacje jego dotyczące, istotne dla ochrony i przydatne do opracowania planu zadań ochronnych. 

Obszar Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku położony jest na działkach nr: 848, 857. 858, 859, 860, 861, 862, 863, 866/198, 867, 868/187, 

869/188, 870, 871/189, 872/190, 873/201, 874/200, 875/199, 929, 964, 965, 966, 967, 968/186, 969/187, 970/188, 971/199, 972/200, 973/201, 

974/190, 975/187a także częściowo na działkach: 849, 850, 851, 852, 865/168, 897 (obręb Złoty Stok). 85% powierzchni Obszaru położona 

jest na gruntach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Bardo Śląskie, obręb Kamieniec na terenie oddziałów leśnych 186-190; 198-211. 

W celu uzupełnienia wiedzy o Obszarze oraz ustalenia właściwych działań ochronnych planowane jest przeprowadzenie spotkań dyskusyjnych 

(warsztatów) z udziałem zainteresowanych instytucji, osób prywatnych, podmiotów prowadzących działalność w granicach Obszaru lub w 

sąsiedztwie terenu chronionego. Informacje o postępach prac nad projektem planu będą zamieszczane na publicznie dostępnych kanałach 

teleinformatycznych (BIP), gdzie będzie również możliwość zgłaszania uwag i wniosków podczas całego procesu planistycznego.  
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

L.p. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migrująca 

Ocena 

Stopień 

Reprez. 

Ocena 

Względ. 

Powierz. 

Ocena 

Pop. 

Ocena  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. 

Ocena 

Ogólna 
Opinia dot. wpisu 

S1 6210 

Murawy 

kserotermicz-

ne 

Festuco-

Brometea 
-    - - 

 

-  - 

Siedliska nie wyka-

zano w Obszarze.  

Siedlisko występuje 

poza granicami 

Obszaru, na terenie, 

który pierwotnie 

miał wchodzić w 

jego skład wraz z 

pozostałymi 

sztolniami 

będącymi 

zimowiskami 

nietoperzy. Teren 

ten wchodzi 

obecnie w skład 

obszaru 

PLH020096 Góry 

Złote. 

pS2 6510 

Niżowe i 

górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensyw-

nie  

Arrhenathe-

rion elatioris 
3,13    D - 

 

-  - 

Wystąpienia w 

Obszarze są 

nieistotne w skali 

kraju i regionu 

(reprezentatywność 

D). Siedlisko 

zajmuje niewielki 

obszar, a na części 

płatu zaznacza się 

proces ekspansji 

krzewów. Nie 

zostało 

zdefiniowane jako 

przedmiot ochrony. 
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pS3 8210 

Wapienne 

ściany skalne 

ze zbiorowi-

skami 

Potentilleta-

lia 

caulescentis 

 0,14    D - 

 

-  - 

Wystąpienia w 

Obszarze są 

nieistotne w skali 

kraju i regionu 

(reprezentatywność 

D), część płatów to 

fazy inicjalne 

rozwoju siedliska, 

siedlisko nie zostało 

zdefiniowane jako 

przedmiot ochrony. 

S4 8220 

Ściany skalne 

i urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiska-

mi z 

Androsacion 

vandelii 

 0,07    B C 

 

B  B 

Wystąpienia w 

Obszarze są istotne 

w skali kraju i 

regionu. Część 

płatów siedliska 

pierwotnie 

przypisanych do 

tego obszaru 

znajduje się poza 

granicami Obszaru. 

Zostały one wraz z 

częścią sztolni 

będących 

zimowiskami 

nietoperzy 

włączone do 

obszaru Góry Złote.  

S5 9110 
Kwaśne 

buczyny 

Luzulo 

luzuloidis-

Fagetum 

58,75    A C 

 

B  B 

Siedlisko kluczowe 

dla obszaru. 

Zajmuje duże 

powierzchnie, jest 

typowo 

wykształcone, 

niektóre 

powierzchnie 

charakteryzują się 

dobrym stanem 
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zachowania. 

Wystąpienia są 

istotne w skali 

regionu. 

pS6 9130 
Żyzne 

buczyny 

Dentario 

enneaphylii-

Fagetum 

7,00    B C  B  B 

Mimo niezbyt 

typowego  

wykształcenia w 

skali Sudetów, 

żyzne buczyny 

charakteryzują się 

tutaj dość dobrym 

stanem zachowania.  

Wystąpienia w 

Obszarze są istotne 

w skali regionu. 

S7 9170 

Grąd 

środkowo-

europejski i 

subkonty-

nentalny 

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

-    - -  -  - 

Siedliska nie 

wykazano w 

Obszarze, nie 

występuje też w 

jego bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

Siedlisko podano 

w SDF błędnie, 

interpretując 

buczyny jako 

grądy. W Obszarze 

brak warunków dla 

występowania 

lasów grądowych, 

zarówno pod 

względem 

wysokościowym, 

jak i składu 

drzewostanu oraz 

runa. W 

inwentaryzacji LP 

w 2007 roku już 

poprawnie 
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zinterpretowano 

większość siedlisk 

leśnych w 

obszarze jako 

buczyny. 

S8 9180 

Jaworzyny i 

lasy 

klonowo-

lipowe na 

stromych 

stokach i 

zboczach 

Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani 

-    - -  -  - 

Siedliska nie 

wykazano w 

Obszarze w czasie 

badań 

prowadzonych w 

2011 roku (M. 

Smoczyk, dane 

niepublikowane). 

W trakcie 

inwentaryzacji LP 

2007 fragment 

buczyn kwaśnych 

zaklasyfikowano 

niesłusznie jako 

9180. 

pS9 9190 
Kwaśne 

dąbrowy 

Luzulo 

luzuloidis-

Quercetum 

0,35    D -  -  - 

Wystąpienia w 

Obszarze są 

nieistotne w skali 

kraju i regionu 

(bardzo mała 

powierzchnia, 

reprezentatywność 

D), siedlisko nie 

zostało 

zdefiniowane jako 

przedmiot ochrony. 

pS10 91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albae, 

 1,30    D -  -  - 

Wystąpienia w 

Obszarze są 

nieistotne 

(niewielka 

powierzchnia, zły 

stan zachowania, 

przekształcenia 
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Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

warunków hydrolo-

gicznych) - 

reprezentatywność 

D. Siedlisko nie 

zostało 

zdefiniowane jako 

przedmiot ochrony. 

Z1 1303 
Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 
   

10-20 os. 

populacja 

zimująca, 

  C B B B 

Liczebność gatunku 

rośnie, regularnie 

stwierdzany w 

Obszarze, uznany 

za przedmiot 

ochrony. Zmiana 

oceny ogólnej 

wynika z 

występowania w 

obszarze tylko 

połowy z 

niewielkiej 

populacji 

występującej w 

okolicach Złotego 

Stoku i będącej na 

skraju zasięgu 

gatunku. Pozostała 

część populacji 

chroniona jest w 

ramach obszaru 

Góry Złote. 

pZ2 1308 Mopek 
Barbastella 

barbastellus 
   

5-15 os. 

populacja 

zimująca, 

30-50 os. 

populacja 

przelotna 

  C B C C 

Gatunek regularnie 

stwierdzany w 

Obszarze (Gottfried 

i in. 2005, 

Kartoteka stano-

wisk nietoperzy 

PTPP „pro 

Natura”), uznany za 

przedmiot ochrony. 
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Z3 1321 
Nocek 

orzęsiony 

Myotis 

emarginatus 
   

2-5 os. 

populacja 

zimująca 

  C B B C 

Gatunek regularnie 

stwierdzany w 

Obszarze, uznany 

za przedmiot 

ochrony. 

Z4 1323 
Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 
   

1 os. 

populacja 

zimująca 

 

  D - - - 

Gatunek nie uznany 

za przedmiot ochro-

ny ze względu na 

nieregularne stwier-

dzenia pojedyn-

czych osobników 

(Gottfried i in. 

2005, Kartoteka 

stanowisk 

nietoperzy PTPP 

„pro Natura”). W 

trakcie 

przygotowania 

planu nie został 

stwierdzony w 

obszarze jak 

również w 

sąsiednich 

zimowiskach. 

Z5 1324 Nocek duży 
Myotis 

myotis 
   

10-15 os. 

populacja 

zimująca 

  C B C C 

Gatunek regularnie 

stwierdzany w 

Obszarze, uznany 

za przedmiot 

ochrony. 

Symbol: S oznacza siedliska, Z – zwierzęta. Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia 

PZO, a występujące w Obszarze, zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

Informację o przystąpieniu do realizacji projektów planów zadań ochronnych dla czterech projektowanych Obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty siedlisk Natura 2000 zamieszczono na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń). Sprawozdanie z wstępnego etapu prac zamieszczono na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 4 marca 2011 roku. W celu ustalenia stron potencjalnie zainteresowanych 

przygotowaniami do sporządzenia planu zadań ochronnych przeanalizowano listę instytucji lub osób będących właścicielami lub 

zarządzającymi działkami wchodzącymi w skład Obszaru lub graniczącymi z nim. Zorganizowano również spotkanie z właścicielem trasy 

turystycznej Kopalnia Złota w Złotym Stoku w dniu 3 luty 2012 roku w celu wstępnych ustaleń dotyczących zagrożeń i działań ochronnych dla 

zimowisk w granicach Obszaru jak również zweryfikowania listy osób zainteresowanych. Do listy tej dołączono przedstawicieli samorządu oraz 

wybranych instytucji działających lokalnie. Łącznie zaproszenia na kolejne spotkanie Zespołu Stron Zainteresowanych skierowano do 14 

instytucji, zarówno pocztą jak i telefonicznie. Ze względu na położenie spotkanie zaplanowano w hotelu Kopalni Złota w Złotym Stoku 13 

lutego 2012 roku. Celem spotkania było zweryfikowanie przebiegu granic Obszaru, ustalenie przedmiotów ochrony Obszaru oraz 

uszczegółowienie listy zagrożeń oraz zidentyfikowania potencjalnych konfliktów. Zweryfikowano również listę osób/instytucji 

zainteresowanych pracami nad projektem planu zadań ochronnych. Spotkania miały charakter otwarty i mógł brać w nich udział każdy 

zainteresowany. Uwagi i poprawki zgłaszane na spotkaniach były konsultowane dodatkowo, z osobami wyznaczonymi w danej instytucji do 

kontaktowania się z koordynatorem prac nad projektem planu zadań ochronnych, za pomocą poczty elektronicznej. W spotkaniu uczestniczyło 

11 osób reprezentujących 9 instytucji oraz dwie osoby prywatne. Oryginał listy uczestników spotkań oraz protokoły z ich przebiegu dostępne są 

w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu a ich kopie załączono do planu zadań. 

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu i postępów prac nad planem zadań ochronnych publikowane były sukcesywnie na stronie 

internetowej RDOŚ we Wrocławiu, tak więc każdy mógł zgłaszać uwagi i wnioski podczas procesu planistycznego.  

Końcowy projekt Planu udostępniono – w trybie art. 39 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227 ze zm.), w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. 

zm.) w celu składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej (w Biuletynie Informacji Publicznej), i w 

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń). 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 

Planowanie przestrzenne, polityka 

regionalna, promocja regionu. 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 

50-411 Wrocław  

e-mail: umwd@dolnyslask.pl  

tel.: (71) 776 90 00 

Starostwo Powiatowe w 

Ząbkowicach Śląskich 

 

Planowanie przestrzenne, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną, nadzór nad 

gospodarką przestrzenną w lasach 

prywatnych, ochrona środowiska na 

obszarze powiatu, udostępnianie 

informacji. 

ul. Sienkiewicza 11,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 

e-mail:  

starostwo@zabkowice-powiat.pl 

tel.: (74) 816 28 00 

Urząd Miasta Złoty Stok Planowanie przestrzenne i ochrona 

środowiska na obszarze gminy, 

zarządzanie gospodarką przestrzenną  

i planowanie przestrzenne, udostępnianie 

informacji. 

ul. Rynek 22,  

57-250 Złoty Stok 

 

e-mail: um@zlotystok.pl 

tel.: (74) 816 41 64 

 

Rada Miejska w Złotym 

Stoku 

Uchwalanie studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

ul. Rynek 22,  

57-250 Złoty Stok 

 

e-mail: um@zlotystok.pl 

tel.: (74) 816 41 64 

 

Kopalnia Złota w Złotym 

Stoku 

Użytkowanie trasy podziemnej. ul. Złota 7,  

57-250 Złoty Stok 

e-mail: biuro@kopalniazlota.pl 

tel.: (74) 817 55 77 

Pensjonat Złoty Jar 

 

Właściciel pensjonatu znajdującego się w 

obrębie Obszaru. 

ul. Złota 24,  

57-250 Złoty Stok 

e-mail: janina@zlotyjar.pl 

tel.: (74) 817 51 78 

Park linowy „Skalisko” Właściciel parku linowego znajdującego 

się w obrębie Obszaru. 

 e-mail: skalisko@skalisko.eu 

tel.: 602 740 971 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych - Oddział 

Wałbrzych 

Prowadzi nadzór i działania związane z 

ochroną przyrody na terenie Parku 

Krajobrazowego. 

Mokrzeszów 111,  

58-160 Świebodzice 

e-mail: walbrzych@dzpk.pl 

tel.: (74) 850 88 11 
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Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, 

prowadzenie działań w zakresie ochrony 

przyrody na terenie województwa. 

pl. Powstańców Warszawy 1, 

50-951 Wrocław 

e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

tel.: (71) 340 68 07 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Nadzór nad gospodarka leśną, 

prowadzenie działań w zakresie edukacji 

ekologicznej i ochrony przyrody. 

ul. Grunwaldzka 90, 

50-950 Wrocław 

e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl  

tel.: (71) 377 17 00  

Nadleśnictwo Bardo Śląskie - 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Prowadzenie gospodarki leśnej oraz 

działań w zakresie edukacji ekologicznej i 

ochrony przyrody. 

ul. Noworudzka 9a,  

57-256 Bardo 

e-mail: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel.: (74) 817 13 83 

Leśnictwo Złoty Stok - 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Prowadzenie gospodarki leśnej w Lasach 

Państwowych. 

Błotnica 52,  

57-250 Złoty Stok 

tel.: (74) 817 52 49 

Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody  

„pro Natura” 

Prowadzenie działań w zakresie czynnej 

ochrony nietoperzy oraz edukacji 

ekologicznej. 

ul. Podwale 75, 

50-449 Wrocław 

e-mail: pronatura@pronatura.org.pl 

tel.: (71) 343 09 58 
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1.8. Zespól Stron Zainteresowanych 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 

Kontakt 

Elżbieta Szumska Właściciel trasy turystycznej 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku e-mail: ela@kopalniazlota.pl 

tel.: 605 424 979 

Iwona Gottfried Koordynator planu, ekspert ds. 

chiropterofauny 

Firma „Ekoznawca” Iwona Gottfried e-mail: iwona.gottfried@wp.pl 

tel.: 668 692 618 

Tomasz Gottfried Ekspert chiropterolog Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody “pro Natura” z Wrocławia 

e-mail: gottfri@wp.pl 

tel.: 696 345 228 

Andrzej Ruszlewicz przedstawiciel Klubu Przyrodników Klub Przyrodników e-mail: andrzej.ruszlewicz@wp.pl 

tel.: 721468852 

Grażyna Góral Starszy specjalista ds. ochrony 

przyrody 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu  

e-mail: grażyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel.: 502 783 918 

Dorota Bednarek Stażysta w RDLP we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

 

Katarzyna Adamczyk Stażysta w RDLP we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

 

Józef Słowiak Leśniczy Leśnictwo Złoty Stok tel.: (74) 817 52 49 

Piotr Cichoń Inspektor ds. leśnictwa i ochrony 

środowiska 

Urząd Miejski w Złotym Stoku e-mail: lo@zlotystok.pl 

tel.: (74) 816 41 52 

Wojciech Giża Ekspert botanik ze Złotego Stoku  e-mail: wojgiz@gmail.com 

tel.: 660 672 778 

Irena Foremnik Specjalista ds. DZPK DZPK – Śnieżnicki Park Krajobrazowy e-mail: piotr.foremnik@wp.pl 

tel.: 695 582 852 

Janina Frankowicz Właściciel pensjonatu Pensjonat „Złoty Jar” e-mail: j.frankowicz@wp.pl 

tel.: 602 578b607 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 
 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

informacji 

Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 

publikowane 

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

Chiropterofauna Gór Złotych – zimowe stanowiska 

nietoperzy. Nietoperze 6: 43-54. 

Wyniki kilkuletnich badań 

dotyczących zimowania 

nietoperzy w sztolniach w 

Złotym Stoku. 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gottfried T. 2001. 

Stanowiska podkowca małego Rhinolophus 

hipposideros (Bechstein, 1800) w południowo–

zachodniej Polsce. Nietoperze 2: 53-62. 

Informacje o rozmieszczeniu 

znanych stanowisk nocka 

orzęsionego, w tym o 

zimowaniu w sztolniach w 

Złotym Stoku. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J., Gottfried T., Telatyński S. 2001. 

Nowe stanowiska zimowania podkowca małego 

Rhinolophus hipposideros w Sudetach. Chrońmy 

Przyrodę Ojczystą 5(2): 111-116. 

Informacje o zimowaniu 

podkowca małego w 

sztolniach w Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., Gottfried 

T., Cieślak M., Mika A., Ruszlewicz A. 2002. Atlas 

rozmieszczenia nietoperzy w południowo-

zachodniej Polsce – stanowiska zimowe z lat 1982-

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

Prezentacja wyników wielo-

letnich badań, dotyczących 

zimowania nietoperzy w 

zimowiskach w południowo-

zachodniej Polsce. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Dudek I. 2001. 

Występowanie nocka Bechsteina Myotis bechsteinii 

(Kuhl, 1817) na terenie południowo-zachodniej 

Polski . XV Ogólnopolska Konferencja 

Chiropterologiczna, Gdańsk 2001. s. 52. 

Informacje o zimowaniu 

nocka Bechsteina w sztolniach 

w Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 
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Materiały 

publikowane 

Buřič Z., Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., 

Klodek R., Kokurewicz T. & Telatyński S., 2001. 

Zimowe stanowiska nietoperzy na Ziemi Kłodzkiej. 

Szczeliniec, 5: 149-168. 

Informacje o zimowaniu 

nietoperzy w sztolniach w 

Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Seidel J., 1927. Zur Kenntnis schlesischer 

Fledermäuse. Abhandlungen der Naturforsch. 

Gesell. Görlitz, 30. Görlitz: 1-39; 

Pierwsze informacje o 

zimowaniu nietoperzy w 

sztolniach w Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze Dolnego Śląska. 

Przegląd Zoologiczny. 20 (1): 124-134. 

Zawiera informacje o 

zimowaniu nietoperzy w 

sztolniach w Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Postawa T., Gałosz W. & Wołoszyn B.W. 1994. 

Wyniki zimowych spisów nietoperzy zebrane z 

pojedynczych stanowisk z różnych rejonów Polski. 

[In:] Wołoszyn B.W. (ed.). Zimowe spisy 

nietoperzy 1988-1992. CIC ISEZ PAN Kraków: 

175-185 

Zawiera informacje o 

zimowaniu nietoperzy w 

sztolniach w Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J., Telatyński S. 2000. Nowe 

Stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus 

(Geoffroy, 1806) na Dolnym Śląsku. Przegląd 

Przyr. 11, 4: 106-109 

Informacje o stanowisku 

nocka orzęsionego, w tym o 

zimowaniu w sztolniach w 

Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2000. Stanowiska 

nocka orzęsionego (Geoffroy, 1806) w polskiej 

części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 

111-114. 

Informacje o rozmieszczeniu 

znanych stanowisk nocka 

orzęsionego, w sztolniach w 

Złotym Stoku. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Giża W. 2008. Rośliny chronione Ziemi 

Złotostockiej.  Wyd. Gissa, Złoty Stok 

Publikacja zawierająca ogólne 

informacje o występowaniu 

gatunków roślin chronionych 

na terenie gminy i 

analizowanego obszaru 

Natura 2000. 

niska Zasoby Urzędu 

Miejskiego w Złotym 

Stoku 
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Materiały 

publikowane 

Herbich J. (red.). 2004. Ściany, piargi, rumowiska 

skalne i jaskinie. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 4., s. 69-

72. 

Poradnik zawierający 

podstawowe wiadomości 

dotyczące siedlisk naskalnych 

i propozycje działań 

ochronnych. 

średnia http://natura2000.gdos.go

v.pl/natura2000/pl/poradn

ik.php 

Materiały 

publikowane 

Herbich J. (red.). Lasy i Bory. Poradniki ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 

T. 5., s. 113-137, 138-163. 

Poradnik zawierający 

podstawowe wiadomości 

dotyczące leśnych siedlisk 

przyrodniczych i propozycje 

działań ochronnych 

średnia http://natura2000.gdos.go

v.pl/natura2000/pl/poradn

ik.php 

Materiały 

publikowane 

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., 

Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki zwierząt z 

wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6: 357-

362, 363-367, 381-385. 

Poradnik zawierający 

podstawowe wiadomości 

dotyczące ekologii gatunków 

nietoperzy, i ich siedlisk oraz 

propozycje działań ochron-

nych gatunków i ich siedlisk 

średnia http://natura2000.gdos.go

v.pl/natura2000/pl/poradn

ik.php 

Materiały 

niepublikowane 

Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 

2000 Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 , 2003. 

Dokument stanowiący 

podstawę opisu obszaru 

średnia Plik PDF 

Materiały 

niepublikowane 

Kartoteka Stanowisk Nietoperzy Polskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 

Dane z zimowych liczeń 

nietoperzy w sztolniach w 

Złotym Stoku. 

wysoka Zasoby PTPP  

„pro Natura” 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Uchwała nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym 

Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Złoty Stok 

Dokument stanowiący 

podstawę planowania 

przestrzennego w Gminie 

Złoty Stok 

niska www.biuletyn.net/nt-

bin/_private/zlotystok/160

.doc 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty 

Stok przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr 

XIX/145/2000 z dnia 15 grudnia 2000r. 

 

Dokument stanowiący 

podstawę planowania 

przestrzennego w Gminie 

Złoty Stok 

niska UM w Złotym Stoku 
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Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Strategia Rozwoju Gminy Złoty Stok. Złoty Stok, 

23.11.2004 r. 

Dokument określający 

strategiczne kierunki rozwoju 

gminy, w okresie krótkotermi-

nowym (do 2006 r.) i długo-

terminowym (do 2015 r.) 

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

-

bin/_private/zlotystok/672

.pdf 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Program ochrony Środowiska Gminy Złoty Stok, 

2004 r. 

Określa politykę 

środowiskową, ustala cele i 

zadania środowiskowe oraz 

programy zarządzania 

środowiskowego w gminie 

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

-

bin/_private/zlotystok/211

.doc 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Bardo 

Śląskie na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 

grudnia 2018 r. 

Określa zakres działań 

gospodarki leśnej 

realizowanej na terenie Lasów 

Państwowych. 

średnia http://bip.lasy.gov.pl/pl/bi

p/dg/rdlp_wroclaw/nadl_b

ardo_slaskie/plan_urzadza

nia_lasu/czesc_opisowa 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015. 

Określa politykę środowisko-

wą, ustala cele i zadania 

środowiskowe oraz programy 

zarządzania środowiskowego, 

odnoszące się do aspektów 

środowiskowych. 

niska http://bip.umwd.dolnyslas

k.pl/plik.php?id=13616 

Inwentaryzacja 

gminy 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego, gmina Złoty Stok, Fulica - 

Jankowski Wojciech Wrocław 2002. 

Inwentaryzacja zawierająca 

informacje o występowaniu 

gatunków roślin i zwierząt 

chronionych na terenie gminy. 

niska Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu. 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2001. Stanowiska 

nietoperzy na terenie dawnego województwa 

wałbrzyskiego – wstępna waloryzacja dla potrzeb 

ochrony - wniosek o objęcie ochroną prawną.  

Dokument zawierający 

informacje o zimowiskach 

nietoperzy w Złotym Stoku i 

zaleceniach ich ochrony. 

niska Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu. 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 

energetyki wiatrowej w województwie 

Ocena przyrodniczo-

przestrzennych, prawnych i 

wysoka http://www.wbu.wroc.pl/p

liki/Tekst%20Studium.pdf 
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dolnośląskim. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne 

we Wrocławiu. Wrocław 2009, str. 121. 

technicznych uwarunkowań 

związanych z możliwymi 

lokalizacjami farm 

wiatrowych na terenie 

województwa dolnośląskiego. 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych 

uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych na 

terenie województwa dolnośląskiego. WBU, 

Wrocław.  

Dokument zawierający 

informacje o planach związa-

nych z rozwojem energetyki 

wiatrowej na Dolnym Śląsku i 

oddziaływaniu farm na 

populację nietoperzy. 

średnia http://www.wbu.wroc.pl/p

liki/SEW_ekspertyza%20

Chiro.pdf 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2002. Zimowe 

stanowiska nietoperzy w województwie 

dolnośląskim i potrzeba ich ochrony. PTPP „pro 

Natura” Wrocław. 

Dokument zawierający 

informacje o znanych 

zimowiskach nietoperzy na 

terenie województwa i 

metodach ich czynnej 

ochrony. 

średnia Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu. 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007, włączony został do sieci obszarów Natura 2000 w 2007 roku. 

Zdecydowana większość powierzchni Obszaru stanowią tereny leśne. Tylko niewielka część obejmuje tereny rolnicze w postaci niewielkiego 

fragmentu łąki w północno-wschodniej części Obszaru. Najważniejszymi elementami, z punktu widzenia gatunków nietoperzy stanowiących 

przedmioty ochrony Obszaru, są sztolnie stanowiące ważne miejsce zimowania nietoperzy. W granicach Obszaru zlokalizowanych jest 7 

spośród 13 obiektów tego typu występujących w okolicach Złotego Stoku. Pozostałe obiekty z powodu błędnie poprowadzonych granic zostały 

włączone do sąsiedniego Obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Góry Złote, w tym najważniejsze zimowisko w tym rejonie – sztolnia Barbara. 

Wykorzystywane przez nietoperze obiekty górnicze są pozostałością po wydobyciu złota i arsenu, które zakończono w latach 60-tych. Pierwsze 

informacje o zimowaniu nietoperzy w tym rejonie pochodzą okresu międzywojennego (Seidel 1927). W latach 70-tych hibernujące w sztolni 

Książęcej nocki duże i mopki stwierdzał Haitlinger (1976). Od lat 90-tych regularnie zaczęły zimować tutaj podkowce małe i nocki orzęsione 

(Gottfried i in. 2005), które stopniowo zwiększają swoją liczebność. Łącznie w 2012 roku zimowało w okolicy Złotego Stoku 108 nietoperzy, z 

czego w sztolniach w granicach Obszaru 54 osobniki. W sumie od roku 1997 stwierdzono tutaj w czasie liczeń zimowych 11 gatunków 

nietoperzy (Tab. 1). Jednak ich liczebność jest zmienna w kolejnych sezonach, szczególnie w przypadku małych obiektów. 
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Tab. 1. Maksymalne liczebności poszczególnych gatunków oraz maksymalna liczebność zimujących nietoperzy w poszczególnych obiektach z 

okresu 15 ostatnich lat (Kartoteka stanowisk nietoperzy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”). 
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Sztolnia Gertruda 1800 m Zabezpieczona kratami. 1 1  1   3  2 2 13 16 

Sztolnia Czarna 1300 m Zabezpieczona kratami. 14 10  5 3 3 13  1 7 1 38 

Sztolnia Książęca 220 m Krata uszkodzona 1 4 1  1  5   3 1 12 

Sztolnia Lisia 180 m Brak zabezpieczeń 3 3     6   3 4 13 

Sztolnia w Kamieniołomie I 13 m Brak zabezpieczeń  1        2  1 

Sztolnia przy Tamie 7 m Brak zabezpieczeń 1           1 

Sztolnia w Złotym Potoku 10 m Brak zabezpieczeń   1     1    1 

 

 

Do najważniejszych zimowisk należą udostępnione turystycznie dwie największe sztolnie: Gertruda i Czarna (fot. 1,2). Są to systemy 

chodników o długości przekraczającej 1 km, z których pierwsza posiada trzy wejścia a druga dwa. Kolejne dwa obiekty (sztolnie Książęca i 

Lisia) mają długość około 200m. Pierwsza z nich jest od wielu lat ogólnie dostępną atrakcją turystyczną, natomiast druga położona jest w 

większym oddaleniu i rzadziej jest eksplorowana. Pozostałe trzy obiekty są niewielkimi sztolniami wykorzystywanymi przez pojedyncze 

osobniki. Z czego sztolnia przy Tamie ze względu na położenie poniżej lustra wody w potoku Trująca jest często niedostępna zarówno dla ludzi 

jak i nietoperzy. 
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Fot. 1. Wejście górne do Sztolni Gertruda z starą, utrudniającą wlot 

nietoperzom kratą, 30.01.2012, fot. Tomasz Gottfried. 

Fot. 2 Wejście dolne do Sztolni Czarna przez które turyści wjeżdżają 

kolejką, 30.01.2012, fot. Iwona Gottfried. 

 

Położenie i krajobraz 

Obszar o powierzchni 170,1 ha, w całości położony w regionie biogeograficznym kontynentalnym. Pod względem administracyjnym 

położony jest w regionie wałbrzyskim (PL517), w województwie dolnośląskim, powiecie ząbkowickim, w gminie Złoty Stok. Ewidencyjnie 

całość Obszaru zlokalizowana jest w obrębie Złoty Stok (022407_4.0007) na działkach nr: 848, 857. 858, 859, 860, 861, 862, 863, 866/198, 867, 

868/187, 869/188, 870, 871/189, 872/190, 873/201, 874/200, 875/199, 929, 964, 965, 966, 967, 968/186, 969/187, 970/188, 971/199, 972/200, 

973/201, 974/190, 975/187a także częściowo na działkach: 849, 850, 851, 852, 865/168, 897. Z tego 85% powierzchni Obszaru położone jest na 

gruntach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Bardo Śląskie, obręb Kamieniec na terenie oddziałów leśnych 186-190; 198-211. 

Biorąc pod uwagę regionalizację fizycznogeograficzną (Kondracki 2001), obszar ten położony jest na prowincji Masywu Czeskiego (33), 

podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332), makroregionie Sudety Wschodnie (332.6), mezoregionie Góry Złote (332.61). Zgodnie z 

geobotanicznym podziałem Polski autorstwa Szafera (1972), zmodyfikowanym przez Matuszkiewicza (1993) oraz Kuczyńską (1997) 

omawiany obszar położony jest na terenie państwa Holarktyka, Obszaru Euro-Syberyjskiego, Prowincji Górskiej, Podprowincji Hercyńsko-

Sudeckiej, Działu Sudeckiego, Okręgu Sudety Wschodnie (7.4) i Podokręgu Góry Złote (7.4.1). 
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Fot. 3. Wejście do Sztolni Książęcej z otwartą i uszkodzoną kratą, 

30.01.2012, fot. Iwona Gottfried. 

Fot. 4 Wejście do Sztolni w Kamieniołomie I, 30.01.2012,  

fot. Iwona Gottfried. 

 

Natomiast uwzględniając podział zoogeograficzny obszar Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku leżą w państwie Holarktyka, podpaństwie 

Palearktyka, krainie Eurosyberyjskiej, prowincji Nemoralnej, obszarze Europejskim, regionie Sudecko-Karpackim, podregionie górski, okręg 

sudecki (Starkel 1999). Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej omawiany obszar Natura 2000 leży na terenie krainy VII – Sudeckiej, w 

dzielnicy Sudetów Wschodnich (VII.3) (Trampler i in. 1990). 

Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Obszar położony jest między wysokością 370 m n.p.m. a 610 m n.p.m. (płn. stok g. Kikoł). W centralnej 

części Obszaru w linii płn.-płd. wcina się głęboka dolina Złotego Potoku (Złoty Jar), po wschodniej stronie ograniczona grzbietem biegnącym 

między G. Kikoł (671 m n.p.m.) i G. Pasieka (540 m n.p.m.), natomiast od strony zachodniej grzbietem łączącym górę Ciecierza (654 m n.p.m.), 

z Mikową (647 m n.p.m.) i Pustelnikiem. Większość powierzchni Obszaru stanowią tereny leśne. Jedynie w części północno-wschodniej 

znajdują się większe fragmenty terenów otwartych, głównie łąk. Wewnątrz Obszaru położony jest również nieczynny obecnie kamieniołom 

łupku łuszczykowego utworzony w roku 1959.  
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Fot. 5. Wejście do Sztolni Lisiej (opisywanej też jako Sztolnia w Białej 

Górze) , 30.01.2012, fot. Tomasz Gottfried. 

Fot. 6 Wejście do Sztolni w Złotym Potoku, 30.01.2012, 

fot. Tomasz Gottfried. 

 

 

Gleby i budowa geologiczna 

W obszarze dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne oraz brunatne właściwe, z dużym udziałem części szkieletowych, wytworzone ze 

skał magmowych i metamorficznych. Rzadziej występują mady bielicowe i pseudobielicowe. W obrębie tych pierwszych występują gliny lekkie 

pylaste i gliny średnie pylaste. 

Pod względem geologicznym Obszar Kopalnie w Złotym Stoku znajduje się w obrębie metamorfiku Lądka-Śnieżnika, w obrębie którego 

dominującymi seriami skalnymi są łupki muskowitowe i biotytowe, gnejsy, amfibolity. Miejscami występują także soczewki wapieni 

krystalicznych, piroksenity i leptynity. Skały tego kompleksu metamorficznego są silnie przeobrażone tektonicznie i sfałdowane. Powszechne są 

strefy skruszenia, okwarcowania i występowania zmian hydrotermalnych. Ze skałami metamorficznymi związane są przejawy mineralizacji 

arsenowej, która była podstawą wielowiekowej działalności górniczej w okolicach Złotego Stoku i pozyskiwania złota oraz rud arsenu na kilku 

tutejszych polach eksploatacyjnych. Głównymi minerałami rudnymi są lelingit (związany z występowaniem złota) oraz arsenopiryt, którym 

towarzyszą magnetyt, piryt, galena, chalkopiryt i sfaleryt. 
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Klimat 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną przyjęta dla Sudetów obszar Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku zlokalizowany jest w Regionie 

Kłodzkim, w obrębie którego wyróżniono 5 pięter klimatycznych. Biorąc pod uwagę wysokość n.p.m. na jakiej Obszar jest położony należy 

przyjąć, że leży on niemal w całości w obrębie piętra umiarkowanie ciepłego (400-600 m n.p.m.), z wydłużonym o 15 dni okresem zimy 

termicznej, kończącym się w 1 dekadzie marca i 4- lub 5-tygodniowym okresem letnim. 

Warunki mikroklimatyczne dla terenu Złotego Stoku przedstawiają się następująco: 

o opady roczne: 753 mm 

o średnia temperatura roczna: 5,5°C 

o początek okresu wegetacyjnego: 11 – 15 kwietnia 

o średnia temperatura okresu wegetacyjnego: 14°C 

o długość okresu wegetacyjnego: 28 – 29 tygodni 

o zaleganie pokrywy śnieżnej: 50 – 60 dni 

o średnia długość trwania zimy: 14 – 16 tygodni 

Maksimum opadów przypada na okres od czerwca do sierpnia, a minimum na okres zimowy, od stycznia do lutego.  

 

Wody powierzchniowe 

Przez Obszar przepływa potok Trująca (Złoty Potok), prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej.  

 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie obszaru 

Większość Obszaru (92% powierzchni) położona jest na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w roku 1981. Obecnie 

obowiązującym aktem prawnym dotyczącym Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego jest rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 

27 lutego 2008 roku w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 63. poz.809.). Nie przewiduje się objęcia 

Obszaru, czy jego części inną formą ochrony niż sieć Natura 2000. Południowe i zachodnie granice Obszaru na długości 1,81 km przylegają do 

granic obszaru Natura 2000 Góry Złote PLH020096. 

 

Korytarze ekologiczne zapewniające łączność z sąsiadującymi obszarami Natura 2000 

Obszar wchodzi w skład Korytarza Zachodniego (KZ) łączącego kompleksy leśne Polski Zachodniej, od Sudetów poprzez Bory Dolnośląskie po 

Puszczę Rzepińską i Park Narodowy Ujście Warty, gdzie dołącza do korytarza Północno-Centralnego (Jędrzejewski i in 2006). Ponadto stanowi 

on fragment obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym (39M), obejmującego Sudety Wschodnie, wyznaczonego w ramach krajowej 

sieci ekologicznej ECONET - PL. Z uwagi na przyleganie jego południowych i (częściowo) zachodnich granic do Obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Natura 2000 Góry Złote (PLH020096), istnieje doskonała łączność między obydwoma tymi obszarami (Rys. 1). Zarówno poprzez 

obszar Góry Złote jak również poprzez czeskie Rychlebské hory biegną w kierunku południowym korytarze ekologiczne łączące obszar 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

29 
 

 

Kopalnie w Złotym Stoku z obszarami Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 i Pasmo Krowiarki PLH020019, a po stronie czeskiej 

korytarze transgraniczne łącznikowe m.in. z obszarami: Rychlebské hory - Račí údolí CZ0710183 i Rychlebské hory - Sokolský hřbet 

CZ0714086 i Králický Sněžník CZ0530146. W kierunku zachodnim poprzez pasmo Gór Złotych, między miejscowościami Jaszkowa Górna i 

Laski oraz wzdłuż kompleksów leśnych położonych przy miejscowościach Mąkolno i Ożary obszar połączony jest z pasmem Sudetów 

Środkowych i występującymi na ich terenie obszarami Natura 2000 Góry Bardzkie PLH020062 i Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071.  

Przedmioty ochrony Obszaru 

W Obszarze ochroną objęto cztery gatunki zimujących w sztolniach nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

podkowca małego (10-20 os.), nocka dużego (10-15 os.), nocka orzęsionego (2-5 os.) i mopka (15-25 os.). Ponadto jako przedmioty ochrony w 

Obszarze przedmiotami ochrony są też trzy typy siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I w/w dyrektywy. Są to: ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii (8220), kwaśne buczyny (9110) oraz żyzne buczyny (9130). 

 

Działania gospodarcze w Obszarze 

Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość Obszaru położona jest na gruntach leśnych znajdujących się w zarządzie PGL Lasy Państwowe, 

dominującą przestrzennie formą działalności w obszarze jest gospodarka leśna, realizowana przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Ponadto w 

granicach prowadzona jest również działalność rekreacyjno-turystyczna, realizowana w ramach Leśnego Parku Przygody Skalisko, Kopalni 

Złota Złoty Stok oraz pensjonatu Złoty Jar. Tylko niewielki fragment Obszaru stanowią trwałe użytki zielone należące do osoby prywatnej 

zajmujące teren w północno-wschodniej części, nie włączone do programów rolnośrodowiskowych. 

 

Działania edukacyjne 

Dotychczas nie prowadzono tutaj działań związanych z edukacją ekologiczną nakierowaną na przedmioty ochrony obszaru Kopalnie w Złotym 

Stoku. Jedyną formą edukacji jest tablica informacyjna o nietoperzach na terenie Kopalni Złota w Złotym Stoku, oraz informacje o Obszarze 

zamieszczone na stronach internetowych. Należałoby rozszerzyć działania poprzez warsztaty edukacyjne wśród lokalnej społeczności, 

zwłaszcza wśród młodzieży, by przybliżyć wizerunek nietoperzy i potrzeby ich ochrony. 
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Rys. 1. Korytarze ekologiczne zapewniające łączność z sąsiadującymi obszarami Natura 2000 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 152,15 ha 89,45% 

Łąki trwałe Własność prywatna 11,82 ha 6,95% 

Wody płynące Skarb Państwa 1,46 ha 0,86% 

Tereny zabudowane Własność prywatna 0,56 ha 0,33% 

Inne (drogi, kamieniołom) Skarb Państwa 4,1 ha 2,41% 

 

 

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 - - 

Trwałe użytki zielone  Własność prywatna - - 

Wody Skarb Państwa - - 

Inne Skarb Państwa/ 

 własność prywatna 

- - 
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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/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

uchwalony Uchwałą nr 

XVI/100/04 Rady 

Miejskiej w Złotym 

Stoku z dnia 18 marca 

2004 r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Złoty Stok 

Urząd Miasta Złoty Stok Brak informacji o obszarze Natura 2000 Kopalnie 

w Złotym Stoku. 

Uwzględniono zalecenie objęcia ochroną 

(aczkolwiek w drodze uznania za zespół 

przyrodniczo – krajobrazowy) terenu w rejonie ul. 

Złotej w Złotym Stoku, w granicach działek 

ewidencyjnych o nr: 870, 971/199, 970/188, 

969/187, 867, 964, 975/187, 968/186, 682, 

865/186, 966, 929, oraz części działek 

ewidencyjnych o nr: 868/187, 869/188, 875/199, 

866/198, 876/205, 967 AM.19 oraz o nr: 857, 785, 

783, 782, 780, 779, 786 AM.1, obejmującego m.in. 

„zespół zabytkowych budynków i obiektów dawnej 

kopalni złota wraz ze Sztolnią Książęcą, Sztolnią 

Gertrudy i Sztolnią Czarną oraz urządzeniami 

towarzyszącymi” a także „lasy mieszane 

zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego”. 

Uwzględnienie zachowania i ochrony wysokiej 

zieleni łęgowej, zieleni śródpolnej i przydrożnej 

oraz egzemplarzy starodrzewu towarzyszących 

terenom zabudowanym. 

Projektowana lokalizacja rozlewni wody 

mineralnej, w oparciu o istniejące źródło na części 

działki ewidencyjnej nr 860. 

 

 

 

 

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

1303 Podkowiec mały 

1308 Mopek  

1321 Nocek orzęsiony 

1324 Nocek duży  

Nie wskazano działań,  

 

Należy podczas 

aktualizacji 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

uwzględnić obszar 

Natura 2000 Kopalnie 

w Złotym Stoku wraz z 

informacjami 

zawartymi w planie 

zadań ochronnych 

Obszaru oraz 

zaznaczeniem 

aktualnych granic. 
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Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Złoty Stok przyjęte 

uchwałą Rady Miejskiej 

nr XIX/145/2000 z dnia 

15 grudnia 2000r. 

Urząd Miasta Złoty Stok Brak informacji o granicach i przedmiotach 

ochrony 

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

1303 Podkowiec mały 

1308 Mopek  

1321 Nocek orzęsiony 

1324 Nocek duży  

Nie wskazano działań. 

 

Należy podczas 

aktualizacji studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

uwzględnić obszar 

Natura 2000 Kopalnie 

w Złotym Stoku wraz z 

informacjami 

zawartymi w planie 

zadań ochronnych 

Obszaru oraz 

zaznaczeniem 

aktualnych granic. 

Strategia Rozwoju 

Gminy Złoty Stok. Złoty 

Stok, z dnia 23.11.2004r. 

Gmina Złoty Stok Zamieszczenie informacji o pojawieniu się na liście 

obszarów Natura 2000 „obiektu” Kopalnie w 

Złotym Stoku, jednak z błędną informacją, że nie 

zostały tam ujęte kolejne obiekty: sztolnia Barbara, 

Czarna Dolna, "Sztolnia pod Droga", "Sztolnia 

Białej Góry" i sztolnia Książęca, w przypadku 

których wyrażono jednak pogląd, że pomimo tego 

faktu: „nie mogą stracić swoich cech 

kwalifikujących” 

W przypadku celu operacyjnego IV (Ochrona 

wartości krajobrazowych, przyrodniczych i 

kulturowych) brak jakichkolwiek zapisów 

dotyczących ochrony cennych elementów rodzimej 

przyrody. Ograniczono się jedynie do tematyki 

edukacji przyrodniczej i wykorzystania istniejących 

walorów przyrodniczych do promocji. 

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

1303 Podkowiec mały 

1308 Mopek  

1321 Nocek orzęsiony 

1324 Nocek duży 

Nie wskazano działań,  

 

Należy uwzględnić 

podczas aktualizacji 

strategii rozwoju gminy 

informacje zawarte w 

planie zadań 

ochronnych obszaru 

Kopalnie w Złotym 

Stoku.  
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Program ochrony 

Środowiska Gminy Złoty 

Stok, 2004 r. 

Gmina Złoty Stok Brak informacji o obszarze Natura 2000 Kopalnie 

w Złotym Stoku. 

Uwzględnienie informacji o walorach 

przyrodniczych Sztolni Barbara, sztolni Czarna 

Dolna, sztolni „pod Drogą”, sztolni Białej Góry, 

sztolni Książęcej, oraz fragmentów kwaśnych 

buczyn w obszarze. 

 

Uznanie z podstawowy cel długoterminowy (do 

2015 r.) ochronę i wzrost różnorodności 

biologicznej, poprzez: 

 aktualizowanie inwentaryzacji zasobów 

przyrodniczych na terenie gminy, 

 objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych, 

 utrzymanie i podniesienie różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej, 

 utrzymanie zasobów leśnych i zapewnienie ich 

kompleksowej ochrony, 

 pielęgnowanie terenów zieleni w mieście i na 

terenach wiejskich; 

Realizację celów strategicznych i operacyjnych, 

określonych w Strategii Rozwoju Gminy Złoty 

Stok oraz wymogów i zaleceń ochronnych 

określonych Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, a także proponowanych przez 

autorów Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy Złoty 

Stok.  

Uwzględnienie w celach krótkoterminowych (do 

2006 r.) następujących zaleceń: 

 utrzymywanie aktualnego stanu inwentaryzacji 

walorów przyrodniczych gminy, 

 rozbudowa systemu obszarów chronionych, 

 właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego 

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

1303 Podkowiec mały 

1308 Mopek  

1321 Nocek orzęsiony 

1324 Nocek duży 

Nie wskazano działań. 

 

Należy uwzględnić 

podczas aktualizacji 

programu ochrony 

środowiska informacje 

zawarte w planie zadań 

ochronnych obszaru 

Kopalnie w Złotym 

Stoku. 
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na obszarach chronionych, 

 ograniczenie procesu fragmentacji środowiska, 

zachowanie i odnowa korytarzy ekologicznych, 

 ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, 

 zwiększenie lesistości i poprawa gospodarki 

leśnej, 

 zwiększenie obszarów terenów zieleni; 

Plan urządzania lasu dla 

Nadleśnictwa Bardo 

Śląskie na okres od 1 

stycznia 2009 r. do 31 

grudnia 2018 r. 

Nadleśnictwo Bardo Śląskie Zgodnie z Prognozą oddziaływania na środowisko i 

obszary Natura 2000 nie stwierdzono znaczącego 

negatywnego oddziaływania realizacji zapisów 

niniejszego opracowania na przedmioty ochrony w 

obszarze. Według zapisów prognozy brana jest 

jednak pod uwagę możliwość wystąpienia krótko- 

lub średnioterminowych negatywnych oddziaływań 

w odniesieniu do siedlisk 9110 i *9180. W 

przypadku siedlisk 9110, 9130, 9180, 9190 

negatywny wpływ może mieć niewłaściwie 

ustalony GTD (gospodarczy typ drzewostanu) i 

skład odnowień zaproponowany w obszarze 

Kopalnie w Złotym Stoku. W prognozie w tabeli 

XXXVIII dla tych siedlisk zawarto następujące 

oceny: 9110 i 9130 - zalecono - niezbędne 

zwiększenie udziału buka, *9180 – konieczną 

weryfikację GTD i składów aby uwzględnić jawor i 

lipę, a zmniejszyć udział buka i świerka, 9190 – 

GTD i składy odnowień nie uwzględniają dębu, co 

należałoby koniecznie zmienić. W przypadku 

gatunków 1308, 1323 i 1324 zostały w prognozie 

określone działania minimalizujące w postaci 

zalecenia pozostawiania grup starych drzew 

dziuplastych. 

8220 Ściany skalne i 

urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

*9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-lipowe 

na stromych stokach i 

zboczach 

9190 Kwaśne dąbrowy 

1308 Mopek  

1323 Nocek orzęsiony 

1324 Nocek duży  

W Prognozie 

oddziaływania na 

środowisko i obszary 

Natura 2000 dla 

niniejszego opracowania 

działania minimalizujące 

zostały wpisane w 

odniesieniu do 

następujących 

przedmiotów ochrony: 

mopek (1308), nocek 

Bechsteina (1323) i 

nocek duży (1324) - 

pozostawiać drzewa 

dziuplaste jako miejsca 

bytowania gatunków; 

jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stromych stokach i 

zboczach (9180) – 

pozyskanie prowadzić 

w okresie zimowym; 

zaleca się wyłączenie z 

użytkowania; 

ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 
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Androsacetalia vandellii 

(8220) - zaleca się 

ostrożność w stosunku 

do obiektów, na których 

występuje siedlisko.  

Wyżej wymienione 

zalecenia zawarte są w 

prognozie, zatem 

realizacja działań 

minimalizujących, 

zaleceń i uwag zawartych 

w prognozie powinna 

zapobiec powstaniu 

znaczącego negatywnego 

oddziaływania na 

omówione w prognozie 

gatunki. 

Studium przestrzennych 

uwarunkowań rozwoju 

energetyki wiatrowej  

w województwie 

dolnośląskim. 

Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we 

Wrocławiu. Wrocław 

2009, str. 121. 

Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu 

Zanalizowano przyrodniczo-przestrzenne, prawne i 

techniczne uwarunkowania rozwoju energetyki 

wiatrowej na Dolnym Śląsku, uwzględniając 

rozmieszczenie ważnych stanowisk nietoperzy, w 

tym sztolni w Złotym Stoku.  

1303 Podkowiec mały 

1308 Mopek  

1321 Nocek orzęsiony 

1324 Nocek duży  

Zalecane działania mają 

wpływ korzystny. Wokół 

Obszaru wyznaczono 3 

km strefę buforową, w 

której nie zaleca się 

lokowania farm 

wiatrowych  
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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       

8220 

Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

B 0,12 ha 8 płatów Rozproszone na całym 

obszarze, płaty o 

niewielkiej powierzchni na 

wychodniach skalnych. 

Potencjalnie jeszcze 2 

stanowiska we wschodniej 

części wydzieleń 188f i 

189h – nie odnalezione w 

trakcie prac nad planem, a 

podane w inwentaryzacji 

LP 2007. 

dobry Szczegółowe prace nad 

rozmieszczeniem i stanem zachowania 

siedliska przeprowadzono w 8 płatach w 

lipcu 2011 r. Wykorzystano i 

zweryfikowano dane z inwentaryzacji 

siedlisk Natura 2000 w Lasach 

Państwowych z 2007 roku. 

9110 

Kwaśne buczyny 

B 99,94 ha 8 płatów Na całym obszarze duże 

powierzchnie, szczególnie 

dobrze zachowane na 

górach Pasiecznik i Kikoł. 

Wydzielenia 186, 187, 

188, 189, 190, 198, 199, 

200, 201. 

bardzo dobry Szczegółowe prace nad 

rozmieszczeniem i stanem zachowania 

siedliska przeprowadzono w 8 płatach w 

maju i lipcu 2011 r. Wykorzystano i 

zweryfikowano dane z inwentaryzacji 

siedlisk Natura 2000 w Lasach 

Państwowych z 2007 roku. 

9130 

Żyzne buczyny 

B 11,90 ha 5 płatów Rozproszone, najwięcej w 

południowej części 

obszaru na górze Kikoł. 

Wydzielenia 186g, 190, 

198m, 198k, 200b, 200i, 

201c. 

bardzo dobry Szczegółowe prace nad 

rozmieszczeniem i stanem zachowania 

siedliska przeprowadzono w 5 płatach w 

maju i lipcu 2011 r. Wykorzystano i 

zweryfikowano dane z inwentaryzacji 

siedlisk Natura 2000 w Lasach 

Państwowych z 2007 roku. 
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Gatunki zwierząt        

1303 

Podkowiec mały 

 

B  4 Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna 

Sztolnia Książęca 

Sztolnia Lisia. 

Wydzielenia 186, 187, 

199. 

Bardzo dobry Zimowe kontrole obiektów wykonano 

14.01.2011 i 30.01.2012. Wykonano 

również kontrolę w okresie letnim 

06.07. 2011 i 14.08.2011. Wykorzystano 

też dane z liczeń zimowych z lat 1997 – 

2010 

1308  

Mopek 

C  3 Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Książęca 

Sztolnia Lisia. 

Wydzielenia 186, 199. 

Bardzo dobry Zimowe kontrole obiektów wykonano 

14.01.2011 i 30.01.2012. Wykonano 

również kontrolę w okresie letnim 

06.07. 2011 i 14.08.2011. Wykorzystano 

też dane z liczeń zimowych z lat 1997 – 

2010 oraz wyniki z lat 2002 i 2004 o 

populacji przylatującej do sztolni 

Gertruda i książęca poza zimą zebrane w 

ramach badań naukowych. 

1321 

Nocek orzęsiony 

C  2 Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna. 

Wydzielenia 186, 187. 

 

Bardzo dobry Zimowe kontrole obiektów wykonano 

14.01.2011 i 30.01.2012. Wykonano 

również kontrolę w okresie letnim 

06.07. 2011 i 14.08.2011. Wykorzystano 

też dane z liczeń zimowych z lat 1997 – 

2010. 

1324  

Nocek duży 

C  5 Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna 

Sztolnia Książęca 

Sztolnia w Kamieniołomie 

Sztolnia Lisia. 

Wydzielenia 186, 187, 

199, działka ewidencyjna 

nr 867. 

Bardzo dobry Zimowe kontrole obiektów wykonano 

14.01.2011 i 30.01.2012. Wykonano 

również kontrolę w okresie letnim 

06.07. 2011 i 14.08.2011. Wykorzystano 

też dane z liczeń zimowych z lat 1997 – 

2010. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

1. Status ochronny 

Siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

2. Krótka charakterystyka ekologiczna 

Siedlisko przyrodnicze występuje w Obszarze w rozproszeniu, głównie na zacienionych wychodniach skalnych (wystąpienia naturalne), jeden 

płat stwierdzono w wyrobisku nieczynnego kamieniołomu na zboczu góry Pustelnik (odsłonięcie skalne jest antropogeniczne). Zwykle są to 

dobrze wykształcone płaty z udziałem paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare lub zanokcicy północnej Asplenium septentrionale i licznych 

gatunków acidofilnych mszaków tj. Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme, Dicranum scoparium. Do siedliska zaliczono także kilka 

płatów inicjalnych i wyraźnie zubożonych (brak paprotki zwyczajnej lub niewielki udział, nerecznica Dryopteris sp. i niewielkie pokrycie 

mszaków na ścianach skalnych). 

3. Występowanie w Polsce 

W Polsce spotykane wyłącznie na terenach górskich lub wyżynnych na podłożu skał wylewnych, metamorficznych lub osadowych, kwaśnych 

lub obojętnych. Siedliska te powszechnie występują na obszarze Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. W łuku karpackim, Górach 

Świętokrzyskich i pasie wyżyn południowych są rzadsze, a niektóre odmiany nie są w ogóle obecne. 

4. Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w Polsce w obu regionach (kontynentalnym i alpejskim) na 21 stanowiskach 

siedliska w latach 2010-2011, stan jego zachowania w krajowej sieci Natura 2000 w większości przypadków uznano za właściwy (FV) – 38%. 

5. Ranga w Obszarze 

Wystąpienia siedliska przyrodniczego w Obszarze są istotne. 

6. Stan zachowania w Obszarze i zagrożenia 

Stan i perspektywy zachowania są niewłaściwe (U1), wpływa na to niewłaściwa ocena dwóch parametrów struktury i funkcji: pokrycie 

gatunkami traw oraz udział gatunków obcych – w niektórych płatach niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora przechodzący ze 

zbiorowisk leśnych, w których występują wychodnie skalne. Trwałość i stan zachowania płatów siedliska są ściśle zależne od stanu leśnego 

siedliska przyrodniczego (9110, 9130, 9190) w którego obrębie występują wychodnie skalne z roślinnością mszysto-paprociową, a więc od 

zabiegów gospodarki leśnej prowadzonych w tych wydzieleniach leśnych. 
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Fot. 3. Wychodnia skalna w buczynie (wydzielenie 187c) z 

roślinnością mszysto-paprociową z udziałem paprotki 

zwyczajnej Polypodium vulgare, w runie widoczny udział 

niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora, 

13.07.2011, fot. Michał Smoczyk. 

Fot. 4. Wychodnia skalna przy granicy państwa z roślinnością mszysto-

paprociową, siedlisko przyrodnicze 8220, 13.07.2011, fot. Michał Smoczyk. 
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9110 Kwaśne buczyny 

1. Status ochronny 

Siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

2. Krótka charakterystyka ekologiczna 

Siedlisko typowo wykształcone w obszarze z doskonałą reprezentatywnością – są to acydofilne buczyny górskie Luzulo luzuloidis-Fagetum 

(podtyp 9110-2 siedliska). W drzewostanie dominuje buk Fagus sylvatica, domieszkowo występuje świerk Picea abies i jodła Abies alba (na 

jednym stanowisku stwierdzono na jodle jemiołę jodłową Viscum album subsp. abietis). W płatach zniekształconych na skutek gospodarki 

leśnej większy udział ma świerk i rzadziej modrzew Larix decidua. Runo jest zwykle dość ubogie i pokrywa niewielką część powierzchni, 

dominują w nim gatunki acydofilne typowe dla tego typu buczyn: kosmatka gajowa Luzula luzuloides, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, 

borówka czernica Vaccinium myrtillus, trzcinnik owłosiony Calamagrostis villosa, przenęt purpurowy Prenanthes purpurea, starzec jajowaty 

Senecio ovatus, w prześwietleniach także malina Rubus idaeus i jeżyny Rubus spp. (głównie Rubus hirtus), mchy: Polytrichastrum formosum, 

Dicranum scoparium, Dicranodontium denudatum. Większość powierzchni reprezentuje typowy podzespół, w kilku miejscach notowano 

jednak wilgotniejszą postać zespołu kwaśnej buczyny z dużym udziałem paproci w runie (Luzulo luzuloidis-Fagetum dryopteridetosum). W 

prześwietleniach i na zrębach często występuje naparstnica purpurowa Digitalis purpurea. 

3. Występowanie w Polsce 

Kwaśne buczyny są częste na Pomorzu, dość częste w zachodniej części Polski, a znacznie rzadsze na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, 

Górach Świętokrzyskich, Roztoczu. Ich występowanie jest jednak ograniczone do odpowiednich siedlisk, w konsekwencji czego jest 

zróżnicowane przestrzennie. 

4. Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Jak dotąd brak dostępnych wyników monitoringu tego siedliska w Polsce. 

5. Ranga w Obszarze 

Wystąpienia siedliska przyrodniczego w Obszarze są istotne, ze względu na dużą powierzchnię, dobry stan zachowania i znaczenie jako 

żerowisko dla nietoperzy jest to siedlisko kluczowe dla Obszaru. 

6. Stan zachowania w Obszarze i zagrożenia 

Stan zachowania jest dobry. Miejscami w płatach przy granicy państwowej na g. Pasiecznik stwierdzono większą ilość martwego leżącego 

drewna. Na niewłaściwą ocenę ogólną (U1) wpłynęło głównie zniekształcenie składu drzewostanu (duży udział świerka w wyniku gospodarki 

leśnej) w części płatów. Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji siedliska są zabiegi gospodarki leśnej niezgodne z wymogami siedliska i 

zapisami Planu Urządzania Lasu: duży udział świerka na siedlisku buczyny, ewentualne stosowanie dużych zrębów zupełnych niedozwolonych 

przez PUL ułatwiać będzie wnikanie gatunków obcych i niepożądanych w runo buczyn tj. niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, 

jeżyny Rubus spp., trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. Niewielkie zagrożenie i tylko lokalnie stanowią drogi leśne i mnogość szlaków 

turystycznych, które generują liniową synantropizację. Całość powierzchni siedliska w Obszarze znajduje się na terenach administrowanych 

przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie. 
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Fot. 5. Kwaśna buczyna Luzulo luzuloidis-Fagetum na górze 

Pasiecznik, wydzielenie leśne 188f, 13.07.2011, fot. Michał Smoczyk. 

Fot. 6. Kompleks siedlisk przyrodniczych w Złotym Jarze: kwaśna 

buczyna (9110) i łęg (91E0) wzdłuż potoku Trująca rozdzielone 

drogą, 21.05.2011, fot. Michał Smoczyk 

9130 Żyzne buczyny 

1. Status ochronny 

Siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

2. Krótka charakterystyka ekologiczna 

Wystąpienia żyznych buczyn górskich (podtyp 9130-3 siedliska) są bardziej rozproszone w porównaniu do buczyn acidofilnych i siedlisko to 

zajmuje również mniejsze powierzchnię. Związane jest z żyznym i zwykle wilgotnym podłożem, stwierdzone głównie na zboczach o 

ekspozycji północno-zachodniej na zboczach nad Złotym Jarem. Drzewostan buduje głównie buk Fagus sylvatica z istotną domieszką jaworu 

Acer pseudoplatanus i niekiedy jesionu Fraxinus excelsior w wilgotnych płatach, w runo w odróżnieniu od buczyn kwaśnych pokrywa 

większą powierzchnię i charakteryzuje je lokalnie udział: żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, marzanka wonna Galium odoratum, barwinek 

pospolity Vinca minor, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, bluszcz pospolity Hedera helix, czyściec leśny Stachys sylvatica, czosnek 
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niedźwiedzi Allium ursinum, rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium, prosownica rozpierzchła Milium effusum, wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum. 

3. Występowanie w Polsce 

Rozmieszczenie lasów tego typu jest limitowane geograficznym zasięgiem buka. Potencjalny duży areał, jaki mogą zajmować żyzne buczyny, 

w znacznej mierze jest zajęty przez sztuczne zbiorowiska zastępcze, np. drzewostany z dominująca sosna (na nizinach) lub świerkiem (w 

górach). Stąd obecnie zasięg tych siedlisk jest mocno rozczłonkowany. 

4. Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Jak dotąd brak dostępnych wyników monitoringu tego siedliska w Polsce. 

5. Ranga w Obszarze 

Wystąpienia siedliska przyrodniczego w Obszarze są istotne, ze względu na znaczną powierzchnię, dobry stan zachowania i znaczenie jako 

żerowiska dla nietoperzy. 

6. Stan zachowania w Obszarze i zagrożenia 

Stan zachowania jest dobry. Najlepiej zachowane są płaty w południowej części obszaru, będące częścią zwartego kompleksu buczyn na 

prawym zboczu Złotego Jaru. Na niewłaściwą ocenę ogólną (U1) wpłynęło głównie zniekształcenie składu drzewostanu (istotny udział 

świerka w wyniku gospodarki leśnej) na części powierzchni. Głównym zagrożeniem dla struktury i funkcji siedliska są zabiegi gospodarki 

leśnej niezgodne z wymogami siedliska i zapisami Planu Urządzania Lasu: duży udział świerka na siedlisku buczyny, ewentualne stosowanie 

dużych zrębów zupełnych niedozwolonych przez PUL ułatwiać będzie wnikanie gatunków obcych i niepożądanych w runo buczyn tj. 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, jeżyny Rubus spp., trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. Niewielkie zagrożenie i 

tylko lokalne stanowią drogi leśne i mnogość szlaków turystycznych, które generują liniową synantropizację. Całość powierzchni siedliska w 

Obszarze znajduje się na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie. 

 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

44 
 

 

 

 

Fot. 7. Żyzna buczyna, wydzielenie leśne 186g, 13.07.2011, fot. Michał Smoczyk. 
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Fot. 8. Odnowienie naturalne buka na zrębie w wydzieleniu 190d,  

13.07.2011, fot. Michał Smoczyk. 

 

Fot. 9. Przykład siedliska buczyny z większym udziałem świerka w 

drzewostanie , 13.07.2011, fot. Michał Smoczyk. 

 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Brak wyszczególnionych gatunków roślin, które mogłyby być objęte projektem planu. 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1303 Podkowiec mały 

1. Status ochronny 

Gatunek z Załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Na czerwonej liście IUCN (2012.2) gatunek 

niższego ryzyka, najmniejszej troski (NT). 

2. Krótka charakterystyka ekologiczna 

Jest to jeden z najmniejszych nietoperzy Polski. Związany jest z terenami wyżynnymi i górskimi. Latem kolonie rozrodcze wykorzystują 

przede wszystkim strychy budynków lub inne bezwietrzne, słabo oświetlone i bardzo ciepłe (temp. ok. 30°C) kryjówki. Samice tworzą 
niewielkie kolonie rozrodcze, liczące od kilkunastu do kilkuset osobników. Samce w tym okresie żyją pojedynczo. Zimowymi schronieniami 

są jaskinie, sztolnie, piwnice i fortyfikacje, gdzie nietoperze hibernują pojedynczo lub w grupach do kilkuset osobników. Podkowiec mały 

żeruje głównie wewnątrz lasów i na ich obrzeżach, oraz na terenach zakrzewionych, zadrzewionych pastwiskach, w alejach drzew i w 

roślinności nad brzegami wód, najczęściej w promieniu od 0,5 do 2-3 km od kryjówki. Jest to gatunek osiadły. Jego zimowe kryjówki znajdują 
się zwykle w odległości do 30 km od kryjówek letnich. 

3. Występowanie w Polsce 

Podkowiec mały w Polsce osiąga północną granicę zasięgu. Występuje w Sudetach, Karpatach (z wyjątkiem Tatr) oraz na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej. Pojedyncze stanowiska znajdują się także na Podkarpaciu oraz Śląsku Opolskim (Szkudlarek 2004). Na Dolnym 

Śląsku stwierdzono zaledwie kilka stanowisk letnich zlokalizowanych na Ziemi Kłodzkiej. Są to kryjówki kolonii rozrodczych w Gorzanowie, 

Starej Morawie i Szczytnej. Liczebność osobników w tych koloniach wynosi od 10 do ponad 20 osobników. Pozostałe stanowiska, to 

schronienia dzienne i zimowiska pojedynczych osobników (Szkudlarek i in. 2001; Furmankiewicz i in. 2007). 

4. Stan zachowania w sieci Natura 2000 

Monitoringowi poddano 34 stanowiska kolonii rozrodczych, z czego 16 położonych było regionie kontynentalnym, a 18 w regionie alpejskim. 

W regionie kontynentalnym stan ponad 80% stanowisk gatunku oceniono jako właściwy (FV). Natomiast w regionie alpejskim stan właściwy 

stwierdzono w przypadku tylko ok. 60% stanowisk, co wynikało ze spadku liczby osobników w pozostałych koloniach. Stan siedlisk na 

większości badanych stanowisk oceniono jako właściwy (FV), na co wskazywał zarówno dobry stan samych schronień, jak i ich otoczenia. W 

ramach monitoringu nie poddano ocenie stanowisk zimowych. Na podstawie wyników monitoringu wybranych schronień stan ochrony 

gatunku w regionie biogeograficznym kontynentalnym oceniono jako właściwy (FV), a w alpejskim jako niezadowalający (U1). 

5. Stan zachowania w Obszarze i zagrożenia 

Stan zachowania zarówno populacji, jak i perspektyw zachowania gatunku w Obszarze określono jako właściwy. Wynika to ze wzrostu 

populacji jak i braku zmian lub czynników mogących jej zagrażać. Tylko w przypadku sztolni Lisiej trzy wskaźniki siedliska gatunku oraz 

perspektywy zachowania gatunku uznano jako niezadowalające (U1). Wynika to z częstych obwałów w początkowym odcinku sztolni 

powodujących odcięcie dużej części zimowiska i zmiany mikroklimatu. To w powiązaniu z brakiem zabezpieczeń powoduje, iż szanse 
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przetrwania gatunku na tym siedlisku są niepewne. Natomiast populacja w sztolni Czarna stale wzrasta mimo obecności ruchu turystycznego 

zimą. Natomiast wszystkie wskaźniki jako właściwe zostały ocenione w sztolni Gertruda. Pomimo, iż obiekt ten jest też udostępniony 

turystycznie, to podkowce zimują w chodnikach w głębi systemu poza trasą. Należy pamiętać, iż jest to tylko część populacji, gdyż nieco 

większa liczba podkowców małych wykorzystuje na zimowiska sztolnie w pobliskim Kłodzkim Wąwozie. Obiekty te zostały włączone w 

skład drugiego obszaru Natura 2000 Góry Złote, dzieląc sztucznie populację.  
 

   
Fot. 7. Podkowiec mały w sztolni Czarnej, 

30.01.2012, fot. Iwona Gottfried. 

Fot. 8. Mopek w sztolni Lisiej, 30.01.2012, 

 fot. Tomasz Gottfried. 

Fot. 9. Nocek duży w sztolni Czarna, 

30.01.2012,fot. Iwona Gottfried. 
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Głównym zagrożeniem jest wandalizm, jak również zawalenie się chodników lub wejść do sztolni. Brak odpowiedniego zabezpieczenia części 

obiektów nie zapewnia zimującym nietoperzom ochrony przed przypadkowym lub celowym płoszeniem lub zabijaniem. Wpływ może mieć 

również ruch turystyczny w okresie zimowym w miejscach większej liczby hibernujących osobników. Do potencjalnych zagrożeń zaliczyć 

należy też zmiany w otoczeniu zimowisk, zwłaszcza mające wpływ na stan drzewostanów w wokół wejść do sztolni. Również inwestycje 

liniowe stanowiące barierę mogą utrudniać migrację nietoperzy do zimowisk. 

 

 

1308 Mopek 

1. Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Na czerwonej liście IUCN (2012.2) gatunek 

niższego ryzyka, najmniejszej troski (NT). 

2. Krótka charakterystyka ekologiczna 

Występuje głównie w okolicach lesistych, zarówno na niżu, jak i na wyżynach. Żeruje w lasach i na ich obrzeżach, na terenach zakrzewionych, 

nad ciekami wodnymi o zarośniętych brzegach. Zimuje w podziemiach, dobrze znosząc niskie temperatury i małą wilgotność powietrza. Na 

jesieni często spotykany w szczelinach mostów. Gatunek ten tworzy niewielkie kolonie rozrodcze składające się z kilku – kilkudziesięciu 

samic, które na swoje schronienia wybierają najczęściej szczeliny w drzewach (także pod odstającą korą), rzadziej drewniane obicia domów 

stojących w lesie lub jego pobliżu. Gody tego gatunku przypadają na późne lato i jesień. W tym czasie obserwuje się wzmożoną aktywność 

mopków przy schronieniach zimowych i wewnątrz nich. Mopki są bardzo przywiązane do swoich kryjówek, zwłaszcza do zimowisk. 

Największym zagrożeniem dla gatunku jest utarta schronień zimowych skupiających dużą liczbę osobników, gdyż jest to gatunek osiadły, 

przemieszczający się na niewielkie odległości. Kryjówki zimowe położone są najczęściej w odległości 30-40 km od letnich, jednak część 

populacji może odbywać dalsze wędrówki. Rekordowy przelot wynosi 290 km.  

3. Występowanie w Polsce 

W Polsce stwierdzany na terenie całego kraju, zwłaszcza na obszarach o dużej lesistości. Najwięcej znanych stanowisk to schronienia zimowe, 

natomiast mało jest informacji o koloniach rozrodczych (Lesiński, Kowalski 2004). 

4. Stan zachowania w sieci Natura 2000 

Na większości badanych, w ramach prowadzonego w 2011 roku monitoringu gatunku, najważniejszych stanowisk zimowych w Polsce (9) stan 

gatunku oceniono jako niezadowalający (U1). Zadecydował o tym przede wszystkim niezadowalający (U1) stan siedlisk gatunku, w 

mniejszym zaś stopniu ocena populacji. Na kolejnych pięciu stanowiskach, w tym na Dolnym Śląsku w Sztolni obiegowej w Młotach, ocena 

ogólna została określona jako zła (U2). Tu decydująca była perspektywa utrzymania obiektów, a w przypadku trzech stanowisk 

zlokalizowanych w starych fortach wzmagająca się presja turystów. Jedynie w trzech obiektach zarówno stan populacji, jak i zimowisk, 

włącznie z perspektywami ich ochrony oceniono jako właściwy (FV). Ogólny stan populacji w regionie kontynentalnym oceniono jako 

niezadowalający (U1). 
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5. Stan zachowania w Obszarze i zagrożenia 

Stan zachowania populacji w sztolni Gertruda określono jako właściwy (FV) Jednak stan samego zimowiska oceniono jako niewłaściwy (U1), 

podobnie jak w Sztolni Lisiej. Oprócz tych obiektów pojedyncze osobniki sporadycznie pojawiają się również w sztolni Książęcej i Czarnej. W 

przypadku sztolni Lisiej obniżona ocena wynika z częstych obwałów w początkowym odcinku sztolni powodujących odcięcie dużej części 

sztolni i zmiany mikroklimatu. Natomiast populacja w sztolni Gertruda mimo fluktuacji liczebności utrzymuje się na stałym poziomie, mimo 

utrudnionego wlotu górnym wejściem nieużytkowanym turystycznie. Obecności ruchu turystycznego zimą w przypadku mopka w tym 

obiekcie nie ma dużego wpływu ze względu na wykorzystywanie szczelin w ścianach i zajmowanie chodnika przy górnym wejściu, gdzie nie 

jest prowadzony ruch turystyczny. W obiekcie tym stwierdzono również gody tego gatunku na przełomie sierpnia i września. W tym okresie 

pojawiać się tutaj może od 30 do 50 osobników. Jest to jedyne stanowisko godowe tego gatunku w Sudetach Wschodnich. Pojedyncze osobniki 

wykorzystują również sztolnie w pobliskim Kłodzkim Wąwozie. 

Głównym zagrożeniem jest wandalizm, jak również zawalenie się chodników lub wejść do sztolni. Brak odpowiedniego zabezpieczenia części 

obiektów nie zapewnia zimującym nietoperzom ochrony przed przypadkowym lub celowym płoszeniem lub zabijaniem. Do potencjalnych 

zagrożeń zaliczyć należy też zmiany w otoczeniu zimowisk, zwłaszcza mające wpływ na stan drzewostanów w wokół wejść do sztolni. 

Również inwestycje liniowe lub powodujące zwiększoną śmiertelność (np. farmy wiatrowe) mogą utrudniać migrację nietoperzy do zimowisk 

i stanowisk godowych. 

 

1321 Nocek orzęsiony 

1. Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Na czerwonej liście IUCN (2012.2) gatunek 

najmniejszej troski (LC). 

2. Krótka charakterystyka ekologiczna 

Gatunek południowy występujący zarówno na nizinach jak i wyżynach preferujący tereny lesiste z wychodniami skalnymi i jaskiniami lub ich 

odpowiednikami w postaci kamieniołomów i sztolni. Kolonie rozrodcze liczące od kilkunastu do około 200 samic wykorzystują w naszym 

klimacie jako schronienia ciepłe strychy, natomiast pojedyncze osobniki chronią się również w dziuplach. Na zimowiska wybiera cieplejsze 

partie sztolni, jaskiń lub fortów o dużej wilgotności. Żeruje przede wszystkim w lasach, rzadziej w parkach i ogrodach polując głównie na 

błonkówki i pajęczaki. Gatunek osiadły, odbywający sezonowe krótkodystansowe wędrówki do 40 km, wyjątkowo pokonuje dłuższe dystanse. 

3. Występowanie w Polsce 

W Polsce zasięg nocka orzęsionego obejmuje Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Karpaty (włącznie z niższymi partiami Tatr) i Sudety 

Wschodnie (Furmankiewicz, Postawa 2004). Należy do najrzadszych rozmnażających się w kraju nietoperzy, o ograniczonym obszarze 

występowania i niskiej liczebności. 

4. Stan zachowania w sieci Natura 2000 

Do monitoringu wybrano 6 stanowisk: 2 w regionie alpejskim i 4 w kontynentalnym. Na wszystkich badanych stanowiskach zarówno stan 
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populacji (wszędzie stwierdzono wzrost lub utrzymanie liczebności przez kilka lat) jak i siedliska oceniono jako właściwy (FV). Ze względu 

na brak aktualnych negatywnych zagrożeń ogólny stan ochrony gatunku również określono jako właściwy (FV). 

5. Stan zachowania w Obszarze i zagrożenia 

Gatunek ten regularnie jest obserwowany tylko w sztolni Czarnej. Stan zachowania zarówno populacji jak i perspektyw zachowania gatunku 

określono jako właściwy. Tylko ze względu na obecność ruchu turystycznego w okresie zimy siedlisko oceniono niżej (U1). Sporadycznie ten 

gatunek był też obserwowany w Sztolni Gertruda. Jednak jest to niewielka część populacji zimującej w sztolniach w Złotym Stoku. W sztolni 

Barbara i sztolni pod Drogą zimowało w 2012 roku 10 osobników. Dlatego włączenie tych obiektów do drugiego obszaru sztucznie podzieliło 

populację i tym samym utrudnia prawidłową ocenę. Zwłaszcza, iż osobniki przemieszczają się między tymi obiektami w poszczególnych 

latach.  

Zagrożeniem może być ruch turystyczny w okresie zimowym w miejscach większej liczby hibernujących osobników. Do potencjalnych 

zagrożeń zaliczyć należy też zmiany w otoczeniu zimowisk, zwłaszcza mające wpływ na stan drzewostanów w wokół wejść do sztolni. 

Również inwestycje liniowe stanowiące barierę mogą utrudniać migrację nietoperzy do zimowisk. 

 

1324 Nocek duży 

1. Status ochronny 

Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. Na czerwonej liście IUCN (2012.2) gatunek 

najmniejszej troski (LC). 

2. Krótka charakterystyka ekologiczna 

Jest gatunkiem synantropijnym, a jego żerowiska zlokalizowane są najczęściej na obszarach leśnych, rzadziej na terenach otwartych. Poluje 

m.in. na owady poruszające się w leśnej ściółce np. chrząszcze biegaczowate (Carabidae). Jego głównymi zimowiskami są sztolnie i innego 

rodzaju podziemia. Jako gatunek ciepłolubny najczęściej spotykany jest w dużych kubaturowo schronieniach o stabilnym mikroklimacie. 

Pojedyncze osobniki zimują również w małych, przydomowych piwniczkach, przepustach wodnych, szczelinach mostów i dziuplach. Letnie 

schronienia kolonii rozrodczych to najczęściej ciepłe strychy budynków, sporadycznie jaskinie lub inne duże podziemia. Kolonie rozrodcze 

mogą być bardzo duże, liczące nawet do dwóch tysięcy osobników. Najczęściej jednak spotyka się takie, w których liczba dorosłych samic nie 

przekracza kilkudziesięciu. Migruje na średnie dystanse od 60 do 80 km, choć obserwowane są również dalsze przeloty – ponad 250 km. 

3. Występowanie w Polsce 

Występuje prawie w całym kraju, a zwarty zasięg geograficzny nocka dużego obejmuje południową, częściowo zachodnią i centralną Polskę. 

Obecnie populacja krajowa wydaje się stabilna (Kowalski, Wojtowicz 2004). 

4. Stan zachowania w sieci Natura 2000 

Na podstawie ogólnopolskiego monitoringu w 2008 roku w 11 spośród 12 badanych zimowisk w Polsce stan ochrony gatunku oceniono jako 

właściwy (FV) z uwagi zarówno na stabilną (a nawet wzrastającą w niektórych przypadkach) liczbę zimujących osobników, a także dobrą 

dostępność i właściwe zabezpieczenie schronień przed niepowołaną penetracją. Jednak ogólny stan populacji w regionie kontynentalnym 
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oceniono jako niezadowalający (U1). 

 

   
Fot. 10. Nocek orzęsiony w sztolni Czarnej, 

30.01.2012,fot. Iwona Gottfried. 

Fot. 10. Nocki orzęsione i nocek Natterera w 

pobliskiej sztolni Barbara, 30.01.2012,  

fot. Iwona Gottfried. 

Fot. 11. Podkowiec mały w sztolni Lisiej, 

30.01.2012, fot. Tomasz Gottfried. 
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5. Stan zachowania w Obszarze i zagrożenia 

Stan zachowania zarówno populacji, jak i perspektyw zachowania gatunku określono jako właściwy. Wynika to ze wzrostu populacji jak i 

braku zmian lub czynników mogących jej zagrażać. Tylko w przypadku sztolni Lisiej trzy wskaźniki siedliska gatunku oraz perspektywy 

zachowania gatunku uznano jako niezadowalające (U1). Wynika to z częstych obwałów w początkowym odcinku sztolni powodujących 

odcięcie dużej części sztolni, zmiany mikroklimatu. Potwierdza to spadek liczebności na tym stanowisku. To w powiązaniu z brakiem 

zabezpieczeń powoduje, iż szanse przetrwania gatunku na tym stanowisku są niepewne. Również liczebność populacji w sztolni Czarna spadła, 

co może być wynikiem ruchu turystycznego lub zmian w mikroklimacie, co spowodowało przeniesie się osobników do innych obiektów. 

Natomiast w przypadku sztolni Książęcej o ocenie U1 zadecydował brak zabezpieczeń sztolni w okresie zimowym. Należy pamiętać, iż jest to 

tylko część populacji, gdyż większość nocków dużych hibernuje w zabezpieczonej sztolni Barbara w pobliskim Kłodzkim Wąwozie. Obiekt 

ten został włączony w skład drugiego obszaru Natura 2000 Góry Złote, dzieląc sztucznie populację.  

Głównym zagrożeniem jest wandalizm, jak również zawalenie się chodników lub wejść do sztolni. Brak odpowiedniego zabezpieczenia części 

obiektów nie zapewnia zimującym nietoperzom ochrony przed przypadkowym lub celowym płoszeniem lub zabijaniem. Wpływ może mieć 

również ruch turystyczny w okresie zimowym w miejscach większej liczby hibernujących osobników. Do potencjalnych zagrożeń zaliczyć 

należy też zmiany w otoczeniu zimowisk, zwłaszcza mające wpływ na stan drzewostanów w wokół wejść do sztolni. Również inwestycje 

liniowe stanowiące barierę lub powodujące zwiększoną śmiertelność (np. farmy wiatrowe) mogą utrudniać migrację nietoperzy do zimowisk. 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Podana poniżej waloryzacja wskaźników stanu populacji, stanu siedliska oraz perspektyw zachowania gatunków w Obszarze została 

przeprowadzona według wskaźników monitoringu opracowanych przez GIOŚ.  

Oceny stanu wszystkich typów siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie badań terenowych wykonanych w maju i lipcu 2011 roku we 

wszystkich płatach tych siedlisk występujących w obszarze (dane kompletne, stopień zbadania bardzo dobry). Dla badanych w terenie płatów 

siedlisk przyrodniczych nie określano szczegółowo wszystkich wskaźników struktury i funkcji, a jedynie wskaźniki kardynalne (zgodne z 

wytycznymi monitoringu GIOŚ – Świerkosz 2011– wstępna wersja metodyki dla siedliska 8220) oraz na ich podstawie parametry stanu i ocenę 

ogólną. Dla kwaśnych i żyznych buczyn brak jest jak dotąd opracowanej metodyki monitoringu GIOŚ, dla siedlisk tych przyjęto następujące 

wskaźniki kardynalne struktury i funkcji: gatunki charakterystyczne, martwe drewno (łączne zasoby), inwazyjne gatunki obce, struktura 

drzewostanu (dla zwiększenia porównywalności takie same wskaźniki przyjęto w innych PZO wykonywanych dotychczas na terenie Dolnego 

Śląska, gdzie siedliska te były przedmiotami ochrony). 

Na obszarze Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku znajduje się siedem schronień gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony 

Obszaru. Jednak tylko część z nich spełnia odpowiednie warunki, aby być regularnie wykorzystywana przez nietoperze. Część obiektów jest zbyt 

krótka, aby utrzymywać w miarę stały mikroklimat lub z innych względów nie są preferowane przez poszczególne gatunki. Dlatego do oceny 

stanu ochrony nietoperzy wzięto pod uwagę tylko te obiekty, w których w okresie ostatnich 10 lat regularnie stwierdzano dany gatunek podczas 

co najmniej połowy kontroli. To umożliwi wytypowanie do oceny kluczowych dla zachowania przedmiotów ochrony obiektów. Badania 

dotyczące zimowego monitoringu nietoperzy przeprowadzono zgodnie ze standardową metodyką 30 stycznia 2012 roku. Szczególną uwagę 

zwracano na wskaźniki określone w metodyce monitoringu gatunków realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 

Instytut Ochrony Przyrody PAN z Krakowa. Dokonano oceny szeregu wskaźników, pozwalających ocenić stan zachowania gatunku i jego 

siedliska. Każdy z uwzględnionych wskaźników oceniany był w trójstopniowej skali (FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, 

niezadowalający, U2 – stan zły). 

Nie podano wskaźników parametru „perspektywy zachowania gatunku”, gdyż w przypadku nietoperzy ocena tego parametru jest oceną 

ekspercką, będącą wypadkową aktualnego stanu populacji i siedliska, aktualnych oddziaływań i spodziewanych zagrożeń gatunku na stanowisku. 

Dla tego parametru nie są określone osobno wskaźniki waloryzacji i tym samym nie jest możliwa ocena tych wskaźników. W przypadku nocka 

dużego nie oceniono wskaźników „udział terenów zalesionych w otoczeniu schronienia” i „elementy liniowe w otoczeniu mające połączenie z 

lasami”. Dla tego gatunku wskaźniki te nie są wymieniane w „Monitoringu gatunków zwierząt. Poradnik metodyczny. Część I” (Makomaska-

Juchiewicz 2010), nie mają też decydującego znaczenia dla zachowania stanowiska. W przypadku podkowca małego i nocka orzęsionego nie 

przygotowano metodyki prowadzenia monitoringu stanowisk zimowych w ramach GIOŚ. Z tego względu posłużono się metodyką opracowaną 

dla mopka, gdyż w przypadku tych gatunków decydujący wpływ będą mieć te same wskaźniki. 
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Tab. 1. Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym 

Stoku według kryteriów i wskaźników przyjętych dla siedliska/gatunku w ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ. FV – stan właściwy, U1 – 

stan niewłaściwy, niezadowalający, U2 – stan zły, XX –brak danych lub niemożność określenia wskaźnika / parametru. 

Siedliska 

przyrodnicze 

gatunki 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, U1, U2 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, U1, U2 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, U1, U2 

Uwagi 

Siedliska przyrodnicze 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

8220 1 {94f26a87-

39cb-43af-

b4dd-

bf513d8548c0} 

Powierzchnia siedliska  XX U1 

U1 

Postać inicjalna siedliska 

na zalesionej wychodni 

skalnej. 
Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX U1 

U1 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

 

 

 

 

8220 2 {38731930-

05ad-4a1f-

b7ed-

577978b283a0

} 

Powierzchnia siedliska  XX U1 

U1 

Postać częściowo 

odsłonięta z Asplenium 

septentrionale. 
Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX U1 

U1 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

8220 3 {3a121e62-

b534-45de-

b363-

65911c357229} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Inicjalna postać siedliska 

na śródleśnej wychodni 

skalnej, znikomy udział 

paproci. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX U1 

U1 Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX U1 
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z Androsacion 

vandelii 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

8220 4 {14cb289a-

d743-421b-

bf8f-

989bac1994f4} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Śródleśna wychodnia 

skalna z roślinnością 

mszysto-paprociową, 

Polypodium vulgare. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

8220 5 {081c59fe-

11cc-4507-

b1ea-

6a8ce780776e} 

Powierzchnia siedliska  XX U1 

U1 

Mała zalesiona wychodnia 

skalna z postacią inicjalną 

siedliska. 
Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX U1 

U1 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX U1 

Perspektywy ochrony  XX U1 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

 

 

 

 

 

 

8220 6 {638bbdac-

f258-4e48-

90e6-

93712596b981

} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Inicjalna postać siedliska 

na wychodni skalnej przy 

drodze leśnej, niewielki 

udział paproci, ławka 

turystyczna z miejscem 

odpoczynku. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX U1 

U1 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX U1 

Perspektywy ochrony  
XX U1 
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Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

8220 7 {3fb343d0-

f018-440b-

921e-

c06c0d2ff39b} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Śródleśna wychodnia 

skalna z roślinnością 

mszysto-paprociową, 

Polypodium vulgare, na 

pasie drogi granicznej. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX U1 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

8220 8 {a6dda280-

d622-48ae-

8d8a-

6a1eba35d562} 

Powierzchnia siedliska  XX U1 

U1 

Mała zalesiona wychodnia 

skalna w buczynie z 

postacią inicjalną siedliska, 

niewielkie pokrycie 

roślinności. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX U1 

U1 

Ślady wspinaczki lub wydeptywania XX FV 

Pokrycie przez gatunki traw XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Występowanie jeżyn, malin, dzikiego 

bzu czarnego i bzu koralowego 
XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Kwaśne 

buczyny 

9110 1 {48116084-

1c2d-4948-

8156-

21fb315602a3} 

Powierzchnia 

siedliska 

 
XX FV 

U1 

W wyniku inwentaryzacji 

LP w 2007 

zaklasyfikowane na części 

powierzchni jako siedlisko 

9180,. W trakcie prac nad 

planem nie stwierdzono 

cech diagnostycznych ani 

gatunków wskaźnikowych 

dla siedliska 9180, 

pomyłka w klasyfikacji. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Inwazyjne gatunki obce  XX U1 

Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX U1 

Kwaśne 

buczyny 

9110 2 {d06e1585-

e97b-474f-

99a4-

b08c7e050114} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Duży kompleks kwaśnych 

buczyn, miejscami dobrze 

zachowanych, małe 

enklawy żyźniejszych i 

wilgotniejszych postaci. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 
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Kwaśne 

buczyny 

9110 3 {47fdf852-

5d80-42d5-

8e52-

20435158ea44} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U2 

Postać zdegenerowana 

świerkiem z mniejszym 

udziałem Bk w d-stanie 

(około 40%). 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U2 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX U2 

Perspektywy ochrony  XX U1 

Kwaśne 

buczyny 

9110 4 {ffbe4a7c-

80ec-4388-

9e4c-

7537da959a8f} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Degeneracja świerkiem. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX FV 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Kwaśne 

buczyny 

9110 5 {85e92727-

7de9-4973-

9481-

57224e913c6e} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U2 

Postać zdegenerowana 

świerkiem z mniejszym 

udziałem buka w 

drzewostanie (około 50%). 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U2 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX U2 

Perspektywy ochrony  XX U1 

Kwaśne 

buczyny 

9110 6 {7a278944-

e202-4647-

b2df-

8357a2c21967} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U2 

Postać zdegenerowana 

świerkiem z mniejszym 

udziałem buka w 

drzewostanie (około 40%). 

Nie oceniano wskaźnika 

dotyczącego zasobów 

martwego drewna. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U2 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX U2 

Perspektywy ochrony  XX U1 

Kwaśne 

buczyny 

9110 7 {16b9d56e-

7c5c-4f39-

8813-

1fcb6cf0ec48} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Duży kompleks kwaśnych 

buczyn na prawym zboczu 

Złotego Jaru. Nie oceniano 

wskaźnika dotyczącego 

zasobów martwego drewna. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 Martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 
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Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Kwaśne 

buczyny 

9110 8 {0a730dbd-

23e9-4c12-

b127-

8078655f903d} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Duży kompleks kwaśnych 

buczyn na lewym zboczu 

Złotego Jaru, miejscami 

zwiększony udział świerka 

w drzewostanie. Nie 

oceniano wskaźnika 

dotyczącego zasobów 

martwego drewna. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX XX 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Żyzne buczyny 9130 1 {f2591f89-

4d06-4aa2-

ad0c-

b4b54ac4996a} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Wilgotniejszy i żyźniejszy 

płat w stosunku do 

otaczających go, strome 

zbocze; Galium odoratum, 

Mercurialis perennis. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX U1 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX FV 

Inwazyjne gatunki obce  XX U1 

Struktura drzewostanu XX FV 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Żyzne buczyny 9130 2 {39267c74-

4c1c-4cdd-

b03c-

8dfb0f0cf0c3} 

Powierzchnia siedliska  XX U1 

U1 

Bardzo mały płat, 

klasyfikacja do typu 

siedliska 9130 

prowizoryczna. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX U1 

Żyzne buczyny 9130 3 {4731157b-

b310-42f5-

bbe8-

26c67520abb0} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Ślady górnictwa, zmieniona 

struktura drzewostanu 

(miejscami świerk). 
Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX FV 

Inwazyjne gatunki obce  XX U1 

Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Żyzne buczyny 9130 4 {c61e34c4-

c2e2-4eb6-

Powierzchnia siedliska  XX U1 
U1 

Mały płat -enklawa 

żyźniejsza i wilgotniejsza. 
Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV U1 
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b444-

082d33615142

} 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Inwazyjne gatunki obce  XX FV 

Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Żyzne buczyny 9130 5 {eb82a0d7-

75ed-4c6c-

848d-

627a0e60cab9} 

Powierzchnia siedliska  XX FV 

U1 

Część większego 

kompleksu żyznych buczyn 

w granicach Obszaru (także 

przechodzi na czeską stronę 

granicy), wydzielenie 190d 

rębnia Bk KO z 

odnowieniem naturalnym 

bukowym. 

Struktura i funkcje Gatunki charakterystyczne XX FV 

U1 
Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Inwazyjne gatunki obce  XX U1 

Struktura drzewostanu XX U1 

Perspektywy ochrony  XX FV 

Gatunki         

Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

1303 Sztolnia 

Gertruda  
Parametry populacji liczebność FV FV 

FV 

Ze względu, iż chodniki z 

odpowiednimi warunkami 

mikroklimatycznymi 

znajdują się poza trasą 

turystyczną, ruch osób nie 

powoduje płoszenia. Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

FV 

zabezpieczenie przed niepokojeniem FV FV 

dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV FV 

udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

elementy liniowe w otoczeniu schro-

nienia mające połączenie z lasami 
FV FV 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
FV FV 

Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

1303 Sztolnia 

Czarna 
Parametry populacji liczebność FV FV 

U1 

Ze względu, iż gatunek 

ten nie szczelinuje się, 

jest narażony na płoszenie 

w wyniku ruchu 

turystycznego. 

Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem U1 U1 

dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV FV 

udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

elementy liniowe w otoczeniu schro-

nienia mające połączenie z lasami 
FV FV 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
FV FV 
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Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

1303 Sztolnia Lisia Parametry populacji liczebność FV U1 

U1 

Ze względu na zawał w 

początkowej części 

obiektu drastycznie 

zmniejszyła się dostępna 

powierzchnia zimowiska 

oraz mikroklimat. 

Spowodowało to 

zmniejszenie liczby 

zimujących osobników. 

Obiekt nie jest też 

zabezpieczony. 

Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV U1 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem U1 U1 

dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV U1 

udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

elementy liniowe w otoczeniu schro-

nienia mające połączenie z lasami 
FV FV 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
FV U1 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1308 Sztolnia 

Gertruda 
Parametry populacji liczebność FV FV 

U1 

Większość schronień 

znajduje się w miejscach 

niedostępnych dla ruchu 

turystycznego lub w 

szczelinach co w dużym 

stopniu zabezpiecza 

gatunek przed 

płoszeniem. 

Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem FV FV 

dostępność wlotów dla nietoperzy U1 U1 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV FV 

udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

elementy liniowe w otoczeniu schro-

nienia mające połączenie z lasami 
FV FV 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
FV FV 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1308 Sztolnia Lisia Parametry populacji liczebność FV FV 

U1 

Ze względu na zawał w 

początkowej części 

obiektu drastycznie 

zmniejszyła się dostępna 

powierzchnia zimowiska 

oraz mikroklimat. Obiekt 

nie jest też zabezpieczony 

przed penetracją. 

Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV U1 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem U1 U1 

dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV U1 

udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

elementy liniowe w otoczeniu schro-

nienia mające połączenie z lasami 
FV FV 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

 

 

- 

FV FV 
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Nocek 

orzęsiony 

Myotis 

emarginatus 

1321 Sztolnia 

Czarna 
Parametry populacji liczebność FV FV 

U1 

Ze względu, iż gatunek 

ten nie szczelinuje się, 

jest narażony na płoszenie 

w wyniku ruchu 

turystycznego. 

Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem U1 U1 

dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV FV 

udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

elementy liniowe w otoczeniu schro-

nienia mające połączenie z lasami 
FV FV 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
FV FV 

Nocek duży 

Myotis myotis 

1324 Sztolnia 

Czarna 
Parametry populacji liczebność FV U1 

U1 

Ze względu, iż gatunek 

ten nie szczelinuje się, 

jest narażony na płoszenie 

w wyniku ruchu 

turystycznego. 
Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV U1 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem U1 U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV U1 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
FV U1 

Nocek duży 

Myotis myotis 

1324 Sztolnia 

Książęca 

Parametry populacji liczebność FV FV 

U1 

Obiekt nie jest 

zabezpieczony przed 

penetracją w okresie 

zimowym. Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem U1 U1 

dostępność wylotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
FV FV 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
FV FV 

Nocek duży 

Myotis myotis 

1324 Sztolnia Lisia Parametry populacji liczebność U1 U1 

U1 

Ze względu na zawał w 

początkowej części 

obiektu zmniejszyła się 

dostępna powierzchnia 

zimowiska i mikroklimat. 

Spowodowało to 

zmniejszenie liczby 

zimujących osobników. 

Obiekt nie jest też 

zabezpieczony. 

Parametry siedliska 

gatunku 

powierzchnia U1 U1 

U1 

zabezpieczenie przed niepokojeniem FV FV 

dostępność wylotów dla nietoperzy FV FV 

warunki mikroklimatyczne panujące 

w zimowisku 
U1 U1 

Perspektywy 

zachowania gatunku 

- 
U1 U1 
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Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 8220 

To siedlisko przyrodnicze jest zachowane w dobrym stanie w obszarze. Stan zachowania prawie wszystkich płatów siedliska określono na 

niewłaściwy (U1) – jest to spowodowane niewłaściwą oceną struktury i funkcji, na który wpływają następujące wskaźniki kardynalne 

(Świerkosz 2011): pokrycie traw na wychodniach skalnych lub w niektórych przypadkach udział gatunku obcego w płatach siedliska – 

niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora (pojedyncze osobniki). Trzy spośród stwierdzonych płatów siedliska reprezentują postać 

inicjalną siedliska z małym udziałem paproci. Płaty przeważnie nie są narażone na bezpośrednią antropopresję, gdyż są to izolowane wychodnie 

skalne w mało uczęszczanych miejscach lub trudno dostępnych. Perspektywy ochrony siedliska są bardzo dobre. Głównym zagrożeniem dla 

struktury i funkcji siedliska wydaje się możliwość ekspansji traw. 

 

Kwaśne buczyny 9110 

Siedlisko przyrodnicze w postaci dużego kompleksu buczyn kwaśnych na obu zboczach Złotego Jaru zachowane jest w stanie dobrym. Stan 

ochrony większości płatów oceniono na niewłaściwy (U1) z powodu niewłaściwego stanu jednego lub więcej wskaźników kardynalnych: 

miejscami udział niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora (gatunek obcy), niewielkie zasoby martwego drewna lub uproszczona 

struktura drzewostanu (zmniejszony udział buka). Stan trzech płatów ze znacznym udziałem świerka w drzewostanie oceniono jako zły (U2). 

 

Żyzne buczyny 9130 

Siedlisko przyrodnicze zachowane w stanie dobrym zarówno we fragmentach zajętych przez żyzne buczyny, jak i otaczających je płatach 

kwaśnych buczyn na obu zboczach Złotego Jaru. Stan ochrony wszystkich płatów oceniono na niewłaściwy (U1) z powodu niewłaściwego stanu 

tych samych wskaźników kardynalnych, co w przypadku kwaśnych buczyn (małe zasoby martwego drewna, gatunki obce w runie i zaburzona 

struktura drzewostanu). 

 

Podkowiec mały 1303 

Ocenie poddano stan ochrony trzech zimowisk regularnie wykorzystywanych przez ten gatunek. Tylko w jednym przypadku stan oceniono jako 

właściwy (FV), co wynikało z zajmowania korytarzy w sztolni Gertruda poza trasą turystyczną, gdyż tylko tam panują odpowiednie dlatego 

gatunki warunki mikroklimatyczne. W przypadku sztolni Czarnej tylko wskaźnik zabezpieczenie przed płoszeniem oceniony został na U1. 

Jednak w tym obiekcie liczba osobników stopniowo rośnie dlatego wszystkie pozostałe wskaźniki oceniono jako właściwe (FV). Najgorszy stan 

zachowania wskazuje sztolnia Lisia ze względu na regularne obrywy odcinające dostęp do znacznej części sztolni i zmieniające mikroklimat co 

spowodowało spadek liczby hibernujących podkowców małych. W tym wypadku również perspektywy ochrony oceniono jako niewłaściwe. W 

sumie mimo wzrostu populacji w Obszarze stan ochrony gatunku oceniono jako niewłaściwy. 
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Mopek 1308 

Ocenie poddano stan ochrony dwóch zimowisk regularnie wykorzystywanych przez ten gatunek. W przypadku sztolni Gertruda oceniono go jako 

niewłaściwy (U1) ze względu na utrudniony wlot przez nie udostępnione dla turystów wejście. Jest ono wykorzystywane przez gatunek 

szczególnie w okresie godów. Pozostałe wskaźniki oceniono jako właściwe, gdyż gatunek ten wykorzystuje szczeliny i chodniki wyłączone z 

ruchu turystycznego co ogranicza możliwość płoszenia. Natomiast stan zachowania sztolni Lisiej ze względu na regularne obrywy odcinające 

dostęp do znacznej części sztolni i zmieniające mikroklimat oceniono na niewłaściwy (U1). Jednak ze względu, iż jest to gatunek zimnolubny i 

wykorzystuje głównie odcinek wejściowy, to perspektywy zachowania gatunku na tym stanowisku oceniono na (FV). W sumie mimo stabilizacji 

liczebności populacji stan ochrony gatunku oceniono jako niewłaściwy. 

 

Nocek orzęsiony 1321 

Gatunek stale wykorzystuje tylko sztolnię Czarną i tylko ten obiekt poddano ocenie. Jedynie wskaźnik zabezpieczenie przed płoszeniem 

oceniony został na U1. Ponieważ liczebność utrzymuje się od kilku lat na stałym choć niskim poziomie i pozostałe wskaźniki są prawidłowe, to 

również szanse zachowania gatunku w tym zimowisku oceniono na FV. Jednak ogólna ocena stanu ochrony jest niezadowalająca (U1). 

 

Nocek duży 1324 

Ocenie poddano stan ochrony trzech zimowisk regularnie wykorzystywanych przez ten gatunek. We wszystkich przypadkach stan oceniono jako 

niewłaściwy (U1). Wynikało to braku zabezpieczenia przed płoszeniem, a w przypadku sztolni Czarnej wyraźnego spadku liczebności. 

Najgorszy stan zachowania wskazuje sztolnia Lisia ze względu na regularne obrywy odcinające dostęp do znacznej części sztolni i zmieniające 

mikroklimat, co spowodowało spadek liczby zimujących nocków dużych. W tym wypadku również perspektywy ochrony oceniono jako 

niewłaściwe, gdyż część sztolni wykorzystywana przez ten gatunek wcześniej jest obecnie niedostępna. W sumie mimo utrzymywania się 

populacji ocena ogólna stanu ochrony gatunku jest niezadowalająca (U1). 

 

W przypadku wskaźnika liczebność w ocenie ogólnej należy pamiętać, iż część zimowisk, w tym najważniejsze znajdujące się w sztolni Barbara 

zostały włączone w granice obszaru Natura 2000 Góry Złote. Natomiast nietoperze mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy nimi i w 

zależności od panujących warunków pogodowych w danym sezonie, wybierać obiekty o bardziej odpowiednim mikroklimacie. 

 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

64 
 

 

  
Rys.2. Zmiany liczebności nietoperzy zimujących na obszarze 

Kopalnie w Złotym Stoku w ostatnim dziesięcioleciu. 

Rys.3. Zmiany liczebności w okresie hibernacji gatunków będących 

przedmiotem ochrony w ostatnim dziesięcioleciu na obszarze Kopalnie w 

Złotym Stoku. 
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Tab. 2. Waloryzacja wskaźników kardynalnych siedliska przyrodniczego (8220) ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii według kryteriów i wskaźników przyjętych dla siedliska w ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ (Świerkosz 2012 w 

opracowaniu). FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadowalający, U2 – stan zły, XX – brak danych. 

Parametr/Wskaźnik FV U1 U2 XX 

Powierzchnia siedliska Nie podlega zmianom lub 

zwiększa się. 

Inne kombinacje. Wyraźny spadek powierzchni 

siedliska w porównaniu ze 

wcześniejszymi badaniami lub 

danymi podawanymi w 

literaturze. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne Występowanie gatunków 

charakterystycznych we 

wszystkich płatach, z pokryciem 

min. 5%. 

Sporadyczne występowanie 

gatunków charakterystycznych 

lub występowanie tylko w 

części płatów. 

Brak gatunków 

charakterystycznych lub też ich 

wyraźny zanik w płatach 

siedliska. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Ślady wspinaczki lub 

wydeptywania 

Brak Ślady pojedyncze, wskazujące 

na sporadyczne wydeptywanie 

płatów 

Ślady wskazujące na intensywne 

wydeptywanie płatów, 

zabezpieczenia w ścianach 

skalnych, ślady magnezji oraz 

czyszczenia chwytów. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Pokrycie przez gatunki traw Pokrycie 0-25% Pokrycie 26-40% Pokrycie > 40% Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Obce gatunki inwazyjne Brak Występowanie Impatiens 

parviflora w postaci 1-2 okazów 

w badanych powierzchniach. 

Inne gatunki inwazyjne w 

płatach siedliska oraz w 

otoczeniu (do 5 metrów) lub 

występowanie Impatiens 

parviflora >3 okazy w badanych 

powierzchniach. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Występowanie jeżyn, malin, 

dzikiego bzu czarnego i bzu 

koralowego. 

Brak nitrofilnych gatunków 

krzewów (z wyjątkiem maliny 

do 5% pokrycia). 

Pojedyncze wystąpienia (z 

wyjątkiem maliny 5-10% 

pokrycia). 

Gatunki występują z pokryciem 

powyżej 10% (malina właściwa 

– powyżej 20%). 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Perspektywy ochrony Perspektywy zachowania 

siedliska dobre lub doskonałe, 

nie przewiduje się znacznego 

oddziaływania czynników 

zagrażających. 

Inne kombinacje. Perspektywy zachowania 

siedliska złe, obserwowany silny 

wpływ czynników zagrażających 

(np. sukcesja wtórna), nie można 

zagwarantować przetrwania 

siedliska w dłuższej 

perspektywie czasowej. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 
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Tab. 3. Waloryzacja wskaźników siedliska przyrodniczego (9110) kwaśne buczyny brak opracowanej metodyki monitoringu w ramach GIOŚ. FV 

– stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadowalający, U2 – stan zły, XX – brak danych. 

Parametr/Wskaźnik FV U1 U2 XX 

Powierzchnia siedliska Nie podlega zmianom lub 

zwiększa się. 

Inne kombinacje. Wyraźny spadek powierzchni 

siedliska w porównaniu ze 

wcześniejszymi badaniami lub 

danymi podawanymi w 

literaturze. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne Występowanie >5 gatunków 

charakterystycznych. 

Występowanie 2-5 gatunków 

charakterystycznych. 

Brak gatunków 

charakterystycznych lub tylko 

pojedyncze osobniki. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

Duże lub średnie zasoby 

odpowiadające strukturze 

drzewostanu. 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe leżące lub 

stojące >3 szt./ha, są obecne całe 

martwe drzewa, a nie tylko 

gałęzie. 

Małe zasoby. Martwe drewno 

wielkowymiarowe leżące lub 

stojące 1-3 szt./ha, są obecne 

całe martwe drzewa, a nie tylko 

gałęzie lub duża ilość gałęzi. 

Brak Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Obce gatunki inwazyjne Brak Pojedyncze osobniki, 1–2 

gatunków. 

Łanowo występujący gatunek 

lub kilka (>2) gatunków. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Struktura drzewostanu Drzewostan zróżnicowany pod 

względem wysokości i pierśnicy 

drzew. Dominacja buka w 

drzewostanie, inne gatunki tylko 

domieszkowo, brak gatunków 

obcych w drzewostanie. 

Drzewostan jednowiekowy, ale 

obecny podrost lub wyraźnie 

zmniejszony udział buka w 

drzewostanie, ale wciąż 

dominacja. Co najwyżej jeden 

gatunek obcy w drzewostanie i z 

niewielkim zwarciem. 

Drzewostan jednowiekowy, 

niezróżnicowany pod względem 

wysokości i pierśnicy. Brak 

dominacji buka w drzewostanie. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Perspektywy ochrony Perspektywy zachowania 

siedliska dobre lub doskonałe, 

nie przewiduje się znacznego 

oddziaływania czynników 

zagrażających. 

Inne kombinacje. Perspektywy zachowania 

siedliska złe, obserwowany silny 

wpływ czynników 

zagrażających, nie można 

zagwarantować przetrwania 

siedliska w dłuższej 

perspektywie czasowej. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 
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Tab. 4. Waloryzacja wskaźników siedliska przyrodniczego (9130) żyzne buczyny brak opracowanej metodyki monitoringu w ramach GIOŚ. FV 

– stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadowalający, U2 – stan zły, XX – brak danych. 

Parametr/Wskaźnik FV U1 U2 XX 

Powierzchnia siedliska Nie podlega zmianom lub 

zwiększa się. 

Inne kombinacje. Wyraźny spadek powierzchni 

siedliska w porównaniu ze 

wcześniejszymi badaniami lub 

danymi podawanymi w 

literaturze. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Specyficzna struktura i funkcje 

Gatunki charakterystyczne Występowanie >5 gatunków 

charakterystycznych. 

Występowanie 2-5 gatunków 

charakterystycznych. 

Brak gatunków 

charakterystycznych lub tylko 

pojedyncze osobniki. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

Duże lub średnie zasoby 

odpowiadające strukturze 

drzewostanu. 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe leżące lub 

stojące >3 szt./ha, są obecne całe 

martwe drzewa, a nie tylko 

gałęzie. 

Małe zasoby. Martwe drewno 

wielkowymiarowe leżące lub 

stojące 1-3 szt./ha, są obecne 

całe martwe drzewa, a nie tylko 

gałęzie lub duża ilość gałęzi. 

Brak Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Obce gatunki inwazyjne Brak Pojedyncze osobniki, 1–2 

gatunków. 

Łanowo występujący gatunek 

lub kilka (>2) gatunków. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Struktura drzewostanu Drzewostan zróżnicowany pod 

względem wysokości i pierśnicy 

drzew. Dominacja buka w 

drzewostanie, inne gatunki tylko 

domieszkowo, brak gatunków 

obcych w drzewostanie. 

Drzewostan jednowiekowy, ale 

obecny podrost lub wyraźnie 

zmniejszony udział buka w 

drzewostanie, ale wciąż 

dominacja. Co najwyżej jeden 

gatunek obcy w drzewostanie i z 

niewielkim zwarciem. 

Drzewostan jednowiekowy, 

niezróżnicowany pod względem 

wysokości i pierśnicy. Brak 

dominacji buka w drzewostanie. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 

Perspektywy ochrony Perspektywy zachowania 

siedliska dobre lub doskonałe, 

nie przewiduje się znacznego 

oddziaływania czynników 

zagrażających. 

Inne kombinacje. Perspektywy zachowania 

siedliska złe, obserwowany silny 

wpływ czynników 

zagrażających, nie można 

zagwarantować przetrwania 

siedliska w dłuższej 

perspektywie czasowej. 

Brak danych umożliwiających 

ocenę lub dane niewystarczające. 
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Tab. 5. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska (1308) mopka według kryteriów i wskaźników przyjętych dla gatunku w ramach 

monitoringu przyrodniczego GIOŚ (Gottfried 2012 w opracowaniu) – schronienia zimowe. FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, 

niezadowalający, U2 – stan zły, XX – brak danych. Ponieważ nie ma wskaźników pozwalających ocenić stan zimowisk (1303) podkowca małego 

oraz (1321) nocka orzęsionego w ich przypadku zastosowano te same wskaźniki co dla mopka. 

Wskaźnik/Ocena FV U1 U2 XX 

Populacja 

Liczebność Liczba osobników większa niż 

80% liczby z ubiegłego roku + 

jeśli dane dostępne, istotny 

statystycznie średni spadek 

liczebności z wielolecia nie 

większy niż 5% rocznie. 

Wyniki pośrednie między FV i 

U2 

Liczba osobników mniejsza niż 

50% liczby z ubiegłego roku lub 

jeśli dane dostępne, istotny 

statystycznie średni spadek 

liczebności z wielolecia większy 

niż 10% rocznie. 

Brak porównywalnych danych z 

ubiegłego roku i z wielolecia lub 

brak danych z tego roku, lub 

rodzaj obiektu uniemożliwia 

wiarygodne policzenie nietoperzy 

z dokładnością min. +/- 25%. 

Siedlisko 

Powierzchnia Powierzchnia zimowiska 

dostępna i wykorzystywana przez 

mopki nie uległa zmniejszeniu 

lub została powiększona w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), lub 

mimo iż uległa zmniejszeniu 

liczebność jest FV. 

Powierzchnia zimowiska 

dostępna i wykorzystywana przez 

mopki uległa zmniejszeniu, w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), jednak 

nie dotyczy to fragmentów o 

kluczowym znaczeniu dla 

mopków, a liczebność gatunku 

określono jako U1. 

Powierzchnia zimowiska 

dostępna i wykorzystywana przez 

mopki uległa zmniejszeniu w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), o 

fragmenty o kluczowym 

znaczeniu dla tego gatunku.  

Powierzchnia zimowiska dostępna 

i wykorzystywana przez mopki 

uległa zmniejszeniu w porównaniu 

z okresem referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), jednak 

nie wiadomo, czy wyłączone 

fragmenty miały znaczenie dla 

mopków. 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

Schronienie jest zabezpieczone i 

nietoperze nie są niepokojone 

przez ludzi w trakcie hibernacji. 

Dostęp ludzi do wnętrza 

schronienia jest utrudniony, 

jednak możliwy i zdarzają się 

przypadki niepokojenia lub 

dostęp nie jest zabezpieczony, 

jednak presja jest niewielka. 

Schronienie nie jest 

zabezpieczone lub jest 

zabezpieczone nieskutecznie i 

presja ze strony ludzi jest istotna 

lub potencjalnie istotna. 

Dostęp ludzi do wnętrza 

schronienia jest utrudniony lub 

trudny do określenia i brak 

danych umożliwiających ocenę 

istniejącej lub potencjalnej presji. 

Dostępność 

wlotów dla nietoperzy 

Wloty są stale dostępne w 

wystarczającej liczbie, w każdej 

z oddzielnych części zimowiska, 

i brak czynników utrudniających 

korzystanie z nich przez mopki. 

Znacząca część wlotów, w 

każdej z oddzielnych części 

zimowiska, przestała być 

drożna, ale pozostałe wloty są 

dostępne dla mopków. 

Znacząca część wlotów, w 

każdej z oddzielnych części 

zimowiska, przestała być 

drożna, ma utrudnienia lub 

stanowi zagrożenie (np. kontuzje 

lub presja drapieżników). 

Liczba wlotów w którejkolwiek z 

oddzielnych części zimowiska, 

jest niewielka i są one trudno 

dostępne, ale wciąż istnieją i 

trudno ocenić, czy stanowi to 

istotne utrudnienie dla mopków. 
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Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku  

We wszystkich oddzielnych 

części zimowiska, zajmowanych 

przez mopki warunki 

mikroklimatyczne są zbliżone 

lub lepsze w porównaniu z 

okresem referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu). 

Warunki mikroklimatyczne, w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), w 

części lub całości schronienia 

uległy pogorszeniu jednak nie 

zaobserwowano wpływu tej 

zmiany na liczebność 

nietoperzy. 

Warunki mikroklimatyczne, w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), we 

fragmentach kluczowych dla 

mopków lub w całości 

schronienia uległy znacznemu 

pogorszeniu co poskutkowało 

zmniejszeniem liczebność 

mopków. 

Brak informacji o wcześniejszych 

warunkach mikroklimatycznych 

w stanowisku lub pogorszenie 

warunków mikroklimatycznych 

nastąpiło na niewielkiej części 

stanowiska i trudno określić jego 

wpływ na liczebność mopków. 

Udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

schronienia (do 1 km) 

Udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia jest 

zbliżony do tego jaki 

występował w okresie 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), lub 

zmniejszył się o nie więcej niż 

10 %. 

Udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia jest 

zmniejszony o 10-50 % w 

porównaniu do tego jaki 

występował w okresie 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu). 

Udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia jest 

zmniejszony o więcej niż 50 % 

w porównaniu do tego jaki 

występował w okresie 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu). 

Brak informacji umożliwiających 

ocenę. 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z lasami 

Liczba nieprzerwanych 

(odległości nie większe niż 10m) 

liniowych elementów 

środowiska (aleje, krzewy, 

żywopłoty itp.) zapewniających 

bezpieczny przelot do lasów jest 

zbliżona do tej w okresie 

referencyjnym (roku 

rozpoczęcia monitoringu). 

Liczba nieprzerwanych 

(odległości nie większe niż 10m) 

liniowych elementów 

środowiska (aleje, krzewy, 

żywopłoty itp.) zapewniających 

bezpieczny przelot do lasów 

uległa zmniejszeniu do tej w 

okresie referencyjnym (roku 

rozpoczęcia monitoringu) o 10-

50 %. 

Liczba nieprzerwanych 

(odległości nie większe niż 10m) 

liniowych elementów 

środowiska (aleje, krzewy, 

żywopłoty itp.) zapewniających 

bezpieczny przelot do lasów 

uległa zmniejszeniu do tej w 

okresie referencyjnym (roku 

rozpoczęcia monitoringu) o 

ponad 50 %. 

Brak danych o elementach 

liniowych połączonych z lasami 

zapewniających bezpieczny 

przelot mopków. 

Perspektywy zachowania 

gatunku 

Perspektywy zachowania mopka według kryteriów i wskaźników przyjętych dla gatunku w ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ 

(Gottfried 2012, w opracowaniu) – schronienia zimowe. Jest to ocena ekspercka. Przy ocenie tego parametru bierzemy pod uwagę aktualny 

stan populacji i siedliska, aktualne oddziaływania i spodziewane zagrożenia gatunku na stanowisku (jak niepokojenie nietoperzy, wandalizm, 

planowane zmiany w użytkowaniu obiektu, jak np. plan zagospodarowania podziemi). Przydatne mogą być też wywiady z właścicielem 

obiektu i z lokalnymi mieszkańcami. 
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Tab. 6. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska (1324) nocka dużego według kryteriów i wskaźników przyjętych dla gatunku w 

ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ (Kepel 2010) – schronienia zimowe. FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadowalający, 

U2 – stan zły, XX – brak danych. 

Wskaźnik/Ocena* FV U1 U2 XX 

Populacja 

Liczebność Liczba osobników dorosłych 

większa niż 80% liczby z 

ubiegłego roku + jeśli dane 

dostępne, istotny statystycznie 

średni spadek liczebności z 

wielolecia nie większy niż 5 % 

rocznie. 

Wyniki pośrednie między FV i 

U2 

Liczba osobników dorosłych 

mniejsza niż 50% (w przypadku 

zimowisk o liczbie referencyjnej 

powyżej 1000 nocków dużych – 

mniejsza niż 75 %) liczby z 

ubiegłego roku lub jeśli dane 

dostępne, istotny statystycznie 

średni spadek liczebności z 

wielolecia większy niż 10% 

rocznie. 

Brak porównywalnych danych z 

ubiegłego roku i z wielolecia lub 

brak danych z tego roku, lub 

rodzaj obiektu uniemożliwia 

wiarygodne policzenie 

nietoperzy z dokładnością min. 

+/- 25%. 

Siedlisko 

Powierzchnia Powierzchnia zimowiska 

dostępna i wykorzystywana przez 

nocki duże i dostępna dla 

nietoperzy nie uległa 

zmniejszeniu w ciągu ostatnich  

5 lat, a jeśli uległa zmniejszeniu 

wcześniej, liczebność jest FV. 

Powierzchnia zimowiska 

wykorzystywana przez nocki 

duże i dostępna dla nietoperzy w 

ciągu ostatnich 5 lat uległa 

zmniejszeniu, jednak nie dotyczy 

to fragmentów o kluczowym 

znaczeniu dla nietoperzy, a jeśli 

uległa zmniejszeniu przed 5 

latami - liczebność jest U1 lub 

XX. 

W ciągu ostatnich 5 lat 

powierzchnia zimowiska 

wykorzystywana przez nocki 

duże i dostępna dla nietoperzy 

uległa uszczupleniu o fragmenty 

o kluczowym znaczeniu dla 

nocków dużych, a jeśli miało to 

miejsce przed 5 latami - 

liczebność jest U2. 

Powierzchnia schronienia 

dostępna dla nietoperzy w ciągu 

ostatnich 5 lat uległa 

zmniejszeniu, jednak nie 

wiadomo, czy wyłączone 

fragmenty miały znaczenie dla 

nocków dużych. 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

Stanowisko jest całkowicie 

zabezpieczone przynajmniej w 

okresie zimowym i nietoperze 

nie są niepokojone przez ludzi w 

trakcie hibernacji. 

Dostęp ludzi do najważniejszych 

dla nocków dużych części 

obiektu jest utrudniony co 

najmniej w okresie zimowym, 

jednak możliwy i zdarzają się 

przypadki wchodzenia osób 

niepowołanych lub dostęp nie 

jest zabezpieczony, jednak 

presja jest niewielka. 

Stanowisko lub jego 

najważniejsze dla nocków 

dużych części nie są 

zabezpieczone lub są 

zabezpieczone nieskutecznie i 

presja ze strony ludzi jest istotna 

lub potencjalnie istotna. 

Dostęp ludzi do najważniejszych 

dla nocków dużych części jest 

utrudniony lub trudny do 

określenia i brak danych 

umożliwiających ocenę 

istniejącej lub potencjalnej 

presji. 
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Dostępność wylotów dla 

nietoperzy 

Wyloty są stale dostępne w 

wystarczającej liczbie i brak 

czynników utrudniających 

korzystanie z nich przez 

nietoperze, lub ponad 3 lata 

temu część wylotów została 

zamknięta albo powstały w nich 

utrudnienia, ale obecnie 

liczebność nie jest mniejsza od 

tej sprzed powstania tej 

przeszkody.  

W przypadku którejkolwiek z 

oddzielnych części zimowiska 

wykorzystywanej regularnie 

przez nocki duże część ważnych 

wylotów z niej w ciągu ostatnich 

3 lat przestała być drożna, a 

pozostałe wyloty mają 

utrudnienia (np. kraty o gęsto 

pionowych prętach, krzewy) lub 

jest ich tak mało, że stanowi to 

utrudnienie lub zagrożenie dla 

nietoperzy. 

W przypadku którejkolwiek z 

oddzielnych części zimowiska 

wykorzystywanej regularnie 

przez nocki duże znacząca część 

wylotów wykorzystywanych 

niegdyś przez nietoperze 

przestała być drożna, ma 

utrudnienia lub stanowi 

zagrożenie (np. presja 

drapieżników) przy czym 

zagrożenie to zostało 

potwierdzone (np. znalezione 

ranne nietoperze lub wyraźny 

spadek liczebności w tej części 

zimowiska). 

Liczba dostępnych wylotów w 

którejkolwiek z oddzielnych 

części zimowiska 

wykorzystywanej regularnie 

przez nocki duże uległa 

zmniejszeniu lub powstały w 

nich utrudnienia, ale wciąż 

istnieją wyloty dostępne i trudno 

ocenić, czy stanowi to istotne 

utrudnienie dla nietoperzy, albo 

brak danych na temat zmian w 

dostępności wylotów w ciągu 

ostatnich 3 lat. 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w zimowisku  

We wszystkich oddzielnych 

częściach stanowiska regularnie 

zajmowanych przez nocki duże 

warunki mikroklimatyczne są 

zbliżone do tych w okresie 

referencyjnym lub lepsze, albo 

ponad 5 lat temu co najmniej w 

jednej części stanowiska uległy 

pogorszeniu, ale obecnie 

liczebność na całym stanowisku 

nie jest mniejsza od tej sprzed 

tego pogorszenia. 

W porównaniu z okresem 

referencyjnym co najmniej w 

jednej oddzielnej części 

stanowiska regularnie 

zajmowanej przez nietoperze w 

miejscu zimowania nocków 

dużych w ciągu ostatnich 5 lat 

parametry mikroklimatyczne 

(temperatura, wilgotność lub 

przewiew) uległy pogorszeniu w 

stosunku do optimum dla 

nocków dużych, ale wciąż 

pozostaje na tyle dużo miejsc o 

warunkach korzystnych, że nie 

zaobserwowano jeszcze 

negatywnego wpływu tej 

zmiany na liczebność tych 

nietoperzy. 

W przypadku którejkolwiek z 

oddzielnych częściach 

zimowiska wykorzystywanej 

regularnie przez nocki duże w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym w miejscu 

zimowania nocków dużych 

parametry mikroklimatyczne 

(temperatura, wilgotność lub 

przewiew) uległy pogorszeniu w 

stosunku do optimum dla 

nocków dużych przy tym 

dotyczy to albo większości 

miejsc, w których zimują nocki 

duże, albo wystąpił spadek 

liczebności na tym stanowisku 

wyraźnie związany z tą zmianą.  

Brak informacji o 

wcześniejszych warunkach 

mikroklimatycznych na tym 

stanowisku lub w ciągu 

ostatnich 5 lat zaszło 

pogorszenie w niewielkiej części 

stanowiska i trudno określić, czy 

mogło to mieć wpływ na 

liczebność nocków dużych. 

Perspektywy zachowania 

gatunku 

Perspektywy zachowania nocka dużego według kryteriów i wskaźników przyjętych dla gatunku w ramach monitoringu przyrodniczego 

GIOŚ (Kepel 2010) – schronienia zimowe. Jest to ocena ekspercka. Przy ocenie tego parametru bierzemy pod uwagę aktualny stan 

populacji i siedliska, aktualne oddziaływania i spodziewane zagrożenia gatunku na stanowisku (jak niepokojenie nietoperzy, wandalizm, 

planowane zmiany w użytkowaniu obiektu, jak np. plan zagospodarowania podziemi). Przydatne mogą być też wywiady z właścicielem 

obiektu i z lokalnymi mieszkańcami. 
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4. Analiza zagrożeń 

Tab. 1. Główne istniejące i potencjalne zagrożenia w odniesieniu do przedmiotów ochrony 

Lp. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1 8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

1 {94f26a87-39cb-43af-b4dd-

bf513d8548c0} 

Brak rozpoznanych zagrożeń 164 Wycinka lasu 

2 {38731930-05ad-4a1f-b7ed-

577978b283a0} 

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 301 Kamieniołomy 

3 {3a121e62-b534-45de-

b363-65911c357229} 

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 164 Wycinka lasu 

4 {14cb289a-d743-421b-bf8f-

989bac1994f4} 

Brak rozpoznanych zagrożeń 164 Wycinka lasu 

5 {081c59fe-11cc-4507-b1ea-

6a8ce780776e} 

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 164 Wycinka lasu 

6 {638bbdac-f258-4e48-90e6-

93712596b981} 

622 Turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 

164 Wycinka lasu 

7 {3fb343d0-f018-440b-921e-

c06c0d2ff39b} 

622 Turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 

164 Wycinka lasu 

8 {a6dda280-d622-48ae-8d8a-

6a1eba35d562} 

Brak rozpoznanych zagrożeń 164 Wycinka lasu 

2 9110 

Kwaśne buczyny 

1 {48116084-1c2d-4948-

8156-21fb315602a3} 

501 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe 

629 Inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku 

720 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie 

164 Wycinka lasu 

2 {d06e1585-e97b-474f-99a4-

b08c7e050114} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 

164 Wycinka lasu 

3 {47fdf852-5d80-42d5-8e52-

20435158ea44} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 

160 Gospodarka leśna - ogólnie  

164 Wycinka lasu 

4 {ffbe4a7c-80ec-4388-9e4c-

7537da959a8f} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 

160 Gospodarka leśna - ogólnie  

164 Wycinka lasu 

5 {85e92727-7de9-4973-

9481-57224e913c6e} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 

160 Gospodarka leśna - ogólnie  

164 Wycinka lasu  

6 {7a278944-e202-4647-b2df-166 Usuwanie martwych i umierających drzew  160 Gospodarka leśna - ogólnie  
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8357a2c21967} 970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 164 Wycinka lasu  

7 {16b9d56e-7c5c-4f39-8813-

1fcb6cf0ec48} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  

970 Międzygatunkowe interakcje wśród roślin 

160 Gospodarka leśna - ogólnie 

164 Wycinka lasu  

8 {0a730dbd-23e9-4c12-

b127-8078655f903d} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  160 Gospodarka leśna - ogólnie  

164 Wycinka lasu  

3 9130 

Żyzne buczyny 

1 {f2591f89-4d06-4aa2-ad0c-

b4b54ac4996a} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  

954 Inwazja gatunku 

160 Gospodarka leśna - ogólnie  

164 Wycinka lasu 

2 {39267c74-4c1c-4cdd-b03c-

8dfb0f0cf0c3} 

501 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe 

629 Inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku 

720 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie  

160 Gospodarka leśna - ogólnie  

3 {4731157b-b310-42f5-bbe8-

26c67520abb0} 

Brak rozpoznanych zagrożeń 160 Gospodarka leśna - ogólnie  

164 Wycinka lasu 

4 {c61e34c4-c2e2-4eb6-b444-

082d33615142} 

Brak rozpoznanych zagrożeń 160 Gospodarka leśna - ogólnie  

 

5 {eb82a0d7-75ed-4c6c-848d-

627a0e60cab9} 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew  

954 Inwazja gatunku 

160 Gospodarka leśna - ogólnie  

164 Wycinka lasu  

4 Podkowiec mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

Sztolnia Gertruda Brak rozpoznanych zagrożeń 164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Czarna 690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 

powyżej 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 

uprawiane w plenerze 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 
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rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko  

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Książęca 740 Wandalizm 164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 

uprawiane w plenerze 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko  

948 Pożar (naturalny) 

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Lisia 740 Wandalizm 

624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

965 Drapieżnictwo 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

948 Pożar (naturalny) 

Obszar leśny  166 Usuwanie martwych i umierających drzew  164 Wycinka lasu 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej 

 

 

  



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

75 
 

 

5 1308  

Mopek  

Barbastella 

barbastellus 

Sztolnia Gertruda Brak rozpoznanych zagrożeń 164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Książęca 740 Wandalizm 164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 

uprawiane w plenerze 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko  

948 Pożar (naturalny) 

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Lisia 740 Wandalizm 

624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

965 Drapieżnictwo 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  
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948 Pożar (naturalny) 

Obszar leśny 166 Usuwanie martwych i umierających drzew  164 Wycinka lasu 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

6 1321 

Nocek orzęsiony 

Myotis emarginatus 

Sztolnia Gertruda 690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 

powyżej  

 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Czarna 690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 

powyżej 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 

uprawiane w plenerze 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko  

948 Pożar (naturalny) 

965 Drapieżnictwo 

Obszar leśny 166 Usuwanie martwych i umierających drzew  164 Wycinka lasu 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

7 1324  

Nocek duży  

Myotis myotis 

Sztolnia Gertruda 690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 

powyżej 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  
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511 Linie elektryczne  

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

963 Zawleczenie choroby  

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Czarna 690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 

powyżej 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 

uprawiane w plenerze 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko  

948 Pożar (naturalny) 

963 Zawleczenie choroby  

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Książęca 740 Wandalizm 

 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 

uprawiane w plenerze 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko  

948 Pożar (naturalny) 

963 Zawleczenie choroby  
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965 Drapieżnictwo 

Sztolnia w Kamieniołomie I 740 Wandalizm 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, 

uprawiane w plenerze 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

963 Zawleczenie choroby  

948 Pożar (naturalny) 

965 Drapieżnictwo 

Sztolnia Lisia 740 Wandalizm 

624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

965 Drapieżnictwo 

164 Wycinka lasu 

240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie  

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.  

500 Sieć transportowa  

511 Linie elektryczne  

600 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  

963 Zawleczenie choroby  

948 Pożar (naturalny) 

Obszar leśny 166 Usuwanie martwych i umierających drzew  164 Wycinka lasu 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej  
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Tab. 2. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

siedliska przyrodniczego ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii (8220) w obszarze Natura 2000. 

Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – 

pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność oddziaływania: A – silna, B – umiarkowana, C – słaba. 

Istniejące zagrożenia 

Nr stanowiska Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

1 {94f26a87-39cb-

43af-b4dd-

bf513d8548c0} 

- -    Brak rozpoznanych zagrożeń. 

2 {38731930-05ad-

4a1f-b7ed-

577978b283a0} 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

B - Struktura i funkcje Ekspansja gatunków traw na ścianie dawnego 

kamieniołomu. 

3 {3a121e62-b534-

45de-b363-

65911c357229} 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

C - Struktura i funkcje Powolna ekspansja gatunków traw na wychodni 

skalnej. 

4 {14cb289a-d743-

421b-bf8f-

989bac1994f4} 

- -    Brak rozpoznanych zagrożeń. 

5 {081c59fe-11cc-

4507-b1ea-

6a8ce780776e} 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

C - Struktura i funkcje Powolna ekspansja gatunków traw oraz krzewów 

na wychodni skalnej. 

6 {638bbdac-f258-

4e48-90e6-

93712596b981} 

622 Turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

C - Struktura i funkcje Turystyka, przy skałce urządzono miejsce 

odpoczynku dla turystów (ławka, śmietnik). 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

C - Struktura i funkcje Powolna ekspansja gatunków traw oraz krzewów 

na wychodni skalnej. 

7 {3fb343d0-f018-

440b-921e-

c06c0d2ff39b} 

622 Turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

C - Struktura i funkcje Turystyka, przez wychodnię przechodzi szlak 

turystyczny biegnący drogą graniczną. 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

C - Struktura i funkcje Powolna ekspansja traw na wychodni skalnej 

(prześwietlenie na drodze granicznej). 

8 {a6dda280-d622-

48ae-8d8a-

6a1eba35d562} 

- -    Brak rozpoznanych zagrożeń. 
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Tab. 3. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

siedliska przyrodniczego kwaśne buczyny (9110) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego 

Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność 

oddziaływania: A – silna, B – umiarkowana, C – słaba. 

Istniejące zagrożenia 

Nr stanowiska Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

1 {48116084-1c2d-

4948-8156-

21fb315602a3} 

501 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

C - Struktura i funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Bliskość miasta i infrastruktury turystycznej 

powoduje duże natężenie ruchu turystycznego na 

drogach gruntowych i ścieżkach co skutkuje 

niszczeniem siedliska i zwiększoną erozję. 

629 Inne rodzaje sportu i 

aktywnego wypoczynku 

C - Struktura i funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Leśny park linowy „Skalisko” powoduje 

uszkodzenia drzew. 

720 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie 

C - Struktura i funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Ścieżki dojścia do parku linowego wytyczone w 

płacie siedliska i zwiększona koncentracja ludzi 

powodują wydeptywanie oraz erozję. 

2 {d06e1585-e97b-

474f-99a4-

b08c7e050114} 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

B - Struktura i funkcje Ekspansja gatunków tj. trzcinnika leśnego 

Calamagrostis arundinacea i jeżyny Rubus spp. w 

prześwietleniach (w tym wzdłuż dróg leśnych). 

3 {47fdf852-5d80-

42d5-8e52-

20435158ea44} 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

B - Struktura i funkcje Ekspansja gatunków tj. trzcinnika leśnego 

Calamagrostis arundinacea i jeżyny Rubus spp. w 

prześwietleniach. 

4 {ffbe4a7c-80ec-

4388-9e4c-

7537da959a8f} 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

B - Struktura i funkcje Ekspansja gatunków tj. trzcinnika leśnego 

Calamagrostis arundinacea i jeżyny Rubus spp. w 

prześwietleniach. 

5 {85e92727-7de9-

4973-9481-

 

166 

Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

81 
 

 

57224e913c6e} 970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

B - Struktura i funkcje Ekspansja gatunków tj. trzcinnika leśnego 

Calamagrostis arundinacea i jeżyny Rubus spp. w 

prześwietleniach. 

6 {7a278944-e202-

4647-b2df-

8357a2c21967} 

 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

B - Struktura i funkcje Ekspansja gatunków tj. trzcinnika leśnego 

Calamagrostis arundinacea i jeżyny Rubus spp. w 

prześwietleniach. 

7 {16b9d56e-7c5c-

4f39-8813-

1fcb6cf0ec48} 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 

970 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin 

B - Struktura i funkcje Ekspansja gatunków tj. trzcinnika leśnego 

Calamagrostis arundinacea i jeżyny Rubus spp. w 

prześwietleniach. 

8 {0a730dbd-23e9-

4c12-b127-

8078655f903d} 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 
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Tab. 4. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

siedliska przyrodniczego żyzne buczyny(9130) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego 

Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność 

oddziaływania: A – silna, B – umiarkowana, C – słaba. 

Istniejące zagrożenia 

Nr stanowiska Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

1 {f2591f89-4d06-

4aa2-ad0c-

b4b54ac4996a} 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 

954 Inwazja gatunku C - Struktura i funkcje Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora (niewielkie nasilenie). 

2 {39267c74-4c1c-

4cdd-b03c-

8dfb0f0cf0c3} 

501 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

B - Struktura i funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Bliskość miasta i infrastruktury turystycznej 

powoduje duże natężenie ruchu turystycznego na 

drogach gruntowych i ścieżkach co skutkuje 

niszczeniem siedliska i zwiększoną erozją. 

629 Inne rodzaje sportu i 

aktywnego wypoczynku 

C - Struktura i funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Leśny park linowy „Skalisko” powoduje 

uszkodzenia drzew. 

720 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie 

B - Struktura i funkcje, 

perspektywy 

ochrony 

Ścieżki dojścia do parku linowego wytyczone w 

płacie siedliska i zwiększona koncentracja ludzi 

powodują wydeptywanie oraz wzmożoną erozję. 

3 {4731157b-

b310-42f5-bbe8-

26c67520abb0} 

- - - - - 

Brak rozpoznanych zagrożeń. 

4 {c61e34c4-c2e2-

4eb6-b444-

082d33615142} 

- - - - - 

Brak rozpoznanych zagrożeń. 

5 {eb82a0d7-75ed-

4c6c-848d-

627a0e60cab9} 

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Struktura i funkcje Usuwanie martwego drewna. 

954 Inwazja gatunku C - Struktura i funkcje Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego 

Impatiens parviflora (niewielkie nasilenie). 
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Tab. 5. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

podkowca małego (1303) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla 

obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność oddziaływania: A – silna,  

B – umiarkowana, C – słaba. 

Istniejące zagrożenia 

Nr stanowiska Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

Sztolnia Gertruda - -    Brak rozpoznanych zagrożeń. 

Sztolnia Czarna 690 Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

C - Siedlisko Udostępnienie podziemi do zwiedzania w okresie 

zimowym nieuwzgledniające potrzeb zimujących 

nietoperzy (osuszanie, zmiana mikroklimatu, 

hałas) może powodować płoszenie nietoperzy. 

Sztolnia Książęca 740 Wandalizm B - Populacja Swobodny dostęp do obiektu w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

Sztolnia Lisia 740 Wandalizm A - Populacja Swobodny dostęp do obiektu w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

624 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

A - Populacja Eksploracja lub zwiedzanie sztolni w okresie 

zimy może powodować przepłaszanie osobników 

albo przypadkowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

943 Zapadnięcie się terenu, 

osuwisko 

A - Populacja, 

siedlisko 

Zawał w początkowej części sztolni ogranicza 

dostęp do części obiektu i zmienia mikroklimat. 

965 Drapieżnictwo B - Populacja Okresowo wykorzystujący obiekt lis może zjadać 

hibernujące nisko nietoperze.  

Obszar leśny  166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Populacja Ograniczenie bazy żerowiskowej. 
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Tab. 6. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

mopka (1308) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów 

Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność oddziaływania: A – silna,  

B – umiarkowana, C – słaba. 

Istniejące zagrożenia 

Nr stanowiska Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

Sztolnia Gertruda 690  Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

C - Siedlisko Udostępnienie podziemi do zwiedzania w okresie 

zimowym nieuwzgledniające potrzeb zimujących 

nietoperzy (osuszanie, zmiana mikroklimatu, 

hałas) może powodować płoszenie nietoperzy. 

Sztolnia Książęca 740  Wandalizm B - Populacja Swobodny dostęp do obiektu w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

Sztolnia Lisia 740  Wandalizm A - Populacja Swobodny dostęp do obiektu w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

624 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

A - Populacja Eksploracja lub zwiedzanie sztolni w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe zabijanie hibernujących nietoperzy. 

943 Zapadnięcie się terenu, 

osuwisko 

A - Populacja, siedlisko Zawał w początkowej części sztolni ogranicza 

dostęp do części obiektu i zmienia mikroklimat. 

965 Drapieżnictwo B - Populacja Okresowo wykorzystujący obiekt lis może zjadać 

hibernujące nisko nietoperze.  

Obszar leśny 166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Populacja Ograniczanie bazy żerowiskowej oraz dostępności 

schronień. 
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Tab. 7. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

nocka orzęsionego (1321) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla 

obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność oddziaływania: A – silna,  

B – umiarkowana, C – słaba. 

Istniejące zagrożenia 

Nr stanowiska Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

Sztolnia Gertruda 690  Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

C - Siedlisko Udostępnienie podziemi do zwiedzania w okresie 

zimowym nieuwzgledniające potrzeb zimujących 

nietoperzy (osuszanie, zmiana mikroklimatu, 

hałas) może powodować płoszenie nietoperzy. 

Sztolnia Czarna 690  Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

C - Siedlisko Udostępnienie podziemi do zwiedzania w okresie 

zimowym nieuwzgledniające potrzeb zimujących 

nietoperzy (osuszanie, zmiana mikroklimatu, 

hałas) może powodować płoszenie nietoperzy. 

Obszar leśny 166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Populacja Ograniczanie bazy żerowiskowej. 

Tab. 8. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

nocka dużego (1324) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla 

obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność oddziaływania: A – silna,  

B – umiarkowana, C – słaba. 

Istniejące zagrożenia 

Nr stanowiska Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

Sztolnia Gertruda 690  Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

C  Siedlisko Udostępnienie podziemi do zwiedzania w okresie 

zimowym nieuwzgledniające potrzeb zimujących 

nietoperzy (osuszanie, zmiana mikroklimatu, 

hałas) może powodować płoszenie nietoperzy. 
Sztolnia Czarna 690  Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

C - Siedlisko Udostępnienie podziemi do zwiedzania w okresie 

zimowym nieuwzgledniające potrzeb zimujących 

nietoperzy (osuszanie, zmiana mikroklimatu, 

hałas) może powodować płoszenie nietoperzy. 
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Sztolnia Książęca 740  Wandalizm B - Populacja Swobodny dostęp do obiektu w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

Sztolnia w 

Kamieniołomie 

740  Wandalizm B - Populacja Swobodny dostęp do obiektu w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

943 Zapadnięcie się terenu, 

osuwisko 

A - Populacja, siedlisko Zasypanie niewielkiego otworu wejściowego 

może uniemożliwić dostęp do obiektu i zmienić 

mikroklimat. 

Sztolnia Lisia 740  Wandalizm A - Populacja Swobodny dostęp do obiektu w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe czy celowe zabijanie hibernujących 

nietoperzy. 

624 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

A - Populacja Eksploracja lub zwiedzanie sztolni w okresie zimy 

może powodować przepłaszanie osobników albo 

przypadkowe zabijanie hibernujących nietoperzy. 

943 Zapadnięcie się terenu, 

osuwisko 

A - Populacja, siedlisko Zawał w początkowej części sztolni ogranicza 

dostęp do części obiektu i zmienia mikroklimat. 

965 Drapieżnictwo B - Populacja Okresowo wykorzystujący obiekt lis może zjadać 

hibernujące nisko nietoperze.  

Obszar leśny 166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

B - Populacja Ograniczanie bazy żerowiskowej. 
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Tab. 9. Ocena potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

siedliska przyrodniczego ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii (8220) w obszarze Natura 2000. 

Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – 

pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność oddziaływania: A – silna, B – umiarkowana, C – słaba 

Potencjalne zagrożenia 

Kod Nazwa 

działalności 

Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

164 Wycinka lasu  B - struktura i funkcja, 

perspektywy ochrony  

Zabiegi gospodarki leśnej niezgodne z wymogami siedliska – 

wycinka powodująca odsłonięcie płatu.  

301 Kamieniołomy A - struktura i funkcja, 

perspektywy ochrony 

Wznowienie eksploatacji kamieniołomu.  

 

Tab. 10. Ocena potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

siedliska przyrodniczego kwaśne buczyny (9110) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego 

Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność 

oddziaływania: A – silna, B – umiarkowana, C – słaba 

Potencjalne zagrożenia 

Kod Nazwa 

działalności 

Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

160 Gospodarka leśna 

- ogólnie 

B - struktura i funkcja  Nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna 

nieuwzględniająca wymogów siedliska i zapisów Planu 

Urządzenia Lasu, np. zmniejszanie udziału buka, 

wprowadzanie gatunków niezgodnych z siedliskiem. 

164 Wycinka lasu  B - struktura i funkcja, 

perspektywy ochrony 

Stosowanie zrębów zupełnych. 
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Tab. 11. Ocena potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

siedliska przyrodniczego żyzne buczyny (9130) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego 

Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – negatywny, „0” – neutralny; intensywność 

oddziaływania: A – silna, B – umiarkowana, C – słaba 

Potencjalne zagrożenia 

Kod Nazwa 

działalności 

Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

160 Gospodarka leśna 

- ogólnie 

B - struktura i funkcja  Nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna 

nieuwzględniająca wymogów siedliska i zapisów Planu 

Urządzenia Lasu, np. zmniejszanie udziału buka, 

wprowadzanie gatunków niezgodnych z siedliskiem, może 

wpływać na strukturę i funkcję siedliska.  

164 Wycinka lasu  B - struktura i funkcja, 

perspektywy ochrony 

Stosowanie zrębów zupełnych powoduje czasowe odsłonięcie 

runa i ekspansję trzcinnika leśnego i jeżyn, kosztem gatunków 

runa typowych dla siedliska. 

 

Tab. 12. Ocena potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan ochrony 

podkowca małego (1303), mopka (1308), nocka orzęsionego (1321) i nocka dużego (1324) w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń 

zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wpływ oddziaływania: „+” – pozytywny, „-” – 

negatywny, „0” – neutralny; intensywność oddziaływania: A – silna, B – umiarkowana, C – słaba 

Potencjalne zagrożenia 

Kod Nazwa 

działalności 

Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

164 Wycinka lasu C - siedlisko, perspektywy 

zachowania gatunków 

Wycinka drzew powodująca odsłonięcie otoczenia wejść do 

obiektów utrudnia dolot do zimowiska i może powodować 

wzrost presji drapieżników.  

240 Pozyskiwanie/ 

usuwanie zwierząt, 

ogólnie 

B - populacja, perspektywy 

zachowania gatunków 

Celowe pozyskiwanie w sposób legalny lub nielegalny np. do 

celów badawczych lub handlowych. 
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243 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

B - populacja, perspektywy 

zachowania gatunków 

Chwytanie lub zabijanie hibernujących osobników. 

490 Inne rodzaje akty-

wności człowieka 

związane z 

urbanizacją, 

przemysłem etc.  

B - populacja, perspektywy 

zachowania gatunków 

Lokalizacja farm wiatrowych w promieniu 3 km od sztolni 

może powodować zwiększoną śmiertelność wśród osobników 

migrujących do lub z zimowiska oraz na stanowiska godowe.  

500 Sieć transportowa C - populacja, perspektywy 

zachowania gatunków 

Budowa lub rozbudowa sieci dróg publicznych może 

powodować zwiększoną śmiertelność wśród osobników 

migrujących do lub z zimowiska oraz na stanowiska godowe.  

511 Linie elektryczne C - siedlisko, perspektywy 

zachowania gatunków 

Budowa lub rozbudowa linii elektrycznych na terenach 

leśnych może powodować fragmentację siedlisk leśnych, oraz 

korytarzy ekologicznych. 

600 Infrastruktura 

sportowa i 

rekreacyjna 

A - populacja, siedlisko, 

perspektywy zachowania 

gatunków 

Adaptacja niewykorzystywanych dotychczas sztolni do 

zwiedzania może powodować zmiany mikroklimatu (zmiany 

w przepływie powietrza, osuszanie), a udostępnienie 

niewielkich kubaturowo podziemi w okresie hibernacji 

wypłoszenie nietoperzy (1 listopad – 15 kwiecień). 

620 Sporty i różne 

formy czynnego 

wypoczynku, 

uprawiane w 

plenerze 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy zachowania 

gatunków 

Organizowanie infrastruktury związanej z aktywnymi 

formami wypoczynku w Obszarze np. torów 

motocrossowych, do jazdy quadami, parków linowych przy 

wejściach do sztolni może powodować pogorszenie stanu 

zarówno siedlisk, jak i populacji w wyniku np. oświetlenia, 

hałasu, niszczenia szaty roślinnej. 
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690 Inne możliwe 

oddziaływania 

aktywności rekre-

acyjnej i sportowej, 

nie wspomniane 

powyżej 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy zachowania 

gatunków 

Tworzenie przy otworach zimowisk na terenie Obszaru np. 

parkingów lub miejsc biwakowych może powodować 

pogorszenie stanu zarówno siedlisk, jak i populacji w wyniku 

zwiększonej penetracji Obszaru (zadeptywanie, płoszenie). 

943 Zapadnięcie się 

terenu, osuwisko 

A - populacja, siedlisko, 

perspektywy zachowania 

gatunków 

Zawalenie wejścia lub chodnika w sztolni uniemożliwi dostęp 

do obiektu nietoperzom lub ograniczy powierzchnię 

zimowiska. Nawet częściowe zasypanie otworu może 

spowodować znaczną zmianę mikroklimatu skutkującą 

opuszczeniem stanowiska. 

948 Pożar (naturalny) 

 

B - siedlisko, perspektywy 

zachowania gatunków 

Pożar powodując zmniejszenie powierzchni leśnej oraz 

odsłonięcie wejść do obiektów utrudni dolot do zimowiska, 

co może powodować wzrost presji drapieżników. 

963 Zawleczenie 

choroby 

B - populacja, perspektywy 

zachowania gatunków 

Spadek liczebności populacji np. w wyniku zarażania się 

osobników licznie zimujących w jednym obiekcie 

965 Drapieżnictwo B - populacja, perspektywy 

zachowania gatunków 

Liczne pojawianie się nietoperzy w okresie godów i 

zimowania może powodować specjalizację drapieżników. 
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Poniżej omówiono najważniejsze zagrożenia dla przedmiotów ochrony w Obszarze, rezygnując z opisu wszystkich wymienionych 

zagrożeń potencjalnych, ze względu na mniejsze ich prawdopodobieństwo wystąpienia i niewielką intensywność.  

 

Na strukturę i funkcję cieniolubnego podtypu siedliska przyrodniczego 8220 wpływać negatywnie może odsłanianie wychodni skalnych 

pokrytych przez płaty siedliska. Zwiększenie oświetlenia prawdopodobnie powodować będzie powolną ekspansję traw i/lub jeżyn kosztem 

gatunków charakterystycznych dla siedliska (paprotka, zanokcice). Niewielkie zagrożenie stanowi wnikanie w płaty siedliska gatunku obcego – 

niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora, obecnie są to tylko pojedyncze osobniki na niektórych stanowiskach przechodzące z runa 

otaczających buczyn. 

 

 

 

odsłonięcie wychodni skalnej i wzrost naświetlenia 

wzrost udziału traw i jeżyn w płatach kosztem gatunków 

charakterystycznych dla siedliska 

 

pogorszenie struktury i funkcji siedliska 

 

ekspansja niecierpka drobnokwiatowego 
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Na strukturę i funkcję siedlisk kwaśnych i żyznych buczyn (9110, 9130) negatywnie wpływać mogą zabiegi gospodarki leśnej niezgodne z 

wymogami ochrony siedliska i zapisami w Planie Urządzenia Lasu. Stosowanie zrębów zupełnych lub nawet nadmierne prześwietlenia powodują 

czasowe odsłonięcie runa i ekspansję trzcinnika leśnego i jeżyn, kosztem gatunków runa typowych dla siedliska. W niektórych płatach 

obserwowano niszczenie runa i nadmierne wydeptywanie oraz uszkadzanie drzew na skutek presji turystycznej (np. rejon Parku Leśnego 

„Skalisko”). W płatach o większej wilgotności obserwowano umiarkowaną ekspansję niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora. 

 

 

 

presja turystyczna, 

wydeptywanie 

 

zręby zupełne 

 

usuwanie martwych i 

obumierających drzew 

 

ekspansja niecierpka 

drobnokwiatowego 

ekspansja trzcinnika 

leśnego i jeżyny, w tym 

wzdłuż dróg leśnych 

 

pogorszenie struktury i funkcji siedliska 

 

 

zwiększony udział świerka 

na siedlisku buczyny 

 

niszczenie runa, erozja 
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Obecnie dwa spośród 7 obiektów są zabezpieczone przed nielegalną penetracją ludzi, jednak są wykorzystywane turystycznie jako całoroczne 

trasy podziemne. W przypadku pozostałych dostęp jest obecnie swobodny, ograniczany jedynie w przypadku roztopów przez gromadzącą się 

wodę lub w przypadku dwóch większe oddalenie od miasta i mniejsza popularność. Dotychczas nie stwierdzono celowego zabijania nietoperzy, 

jednak pozostawione w sztolniach śmieci i pochodnie wskazują na częstą obecność ludzi, w tym w okresie zimowym. Sama obecność osób w 

tych niewielkich podziemiach wywołuje niepokój u nietoperzy i prowadzi do wybudzenia z hibernacji. Nietoperze tracą więc niepotrzebnie 

energię, co może doprowadzić do wyczerpania zapasów i śmierci głodowej. W przypadku małych wąskich obiektów może dochodzić do 

przypadkowego zabijania w wyniku strącenia lub zgniecenia zimujących na ścianie nietoperzy. Dlatego wymagane jest zabezpieczenie części 

najważniejszych lub najbardziej zagrożonych obiektów na okres zimowy. Konieczny jest również system oznakowania wyjaśniający znaczenie 

tych obiektów, jak również informujący potencjalnych zainteresowanych o zarządcy, do którego należy się zgłosić w celu uzyskania dostępu w 

okresie letnim. Może to ograniczyć zniszczenia krat oraz liczbę nielegalnych wejść w okresie zimowym. Dotyczy to w szczególności szybko 

rozwijającego się w ostatnich latach ruchu związanego z eksploracją podziemi i historią górnictwa. 

 

 
 

brak odpowiednich zabezpieczeń lub 

uszkodzenie istniejących krat 

niekontrolowana penetracja przez ludzi 

w okresie zimowym 

przypadkowe lub celowe zabijanie, 

nielegalne pozyskiwanie 

 

płoszenie 

zmniejszenie liczebności populacji 

nietoperzy lub zniszczenie stanowisk 
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Ze względu na wykorzystanie turystyczne dwóch największych sztolni w Obszarze obiekty te są zabezpieczone przed nielegalną penetracją. 

Jednak ich wykorzystywanie w okresie zimowym (listopad – marzec) może powodować płoszenie nietoperzy. Może to wynikać z samego ruchu 

turystycznego, szczególnie w miejscach liczniejszego zimowania nietoperzy. Rezygnacja z prowadzenia ruchu turystycznego w tych fragmentach 

kopalni umożliwi ograniczenie tego wpływu. Największe niebezpieczeństwo może nieść z sobą organizacja w sztolniach w okresie hibernacji 

imprez związanych z zwiększonym ruchem i emitujących hałas, np. zawodów sportowych lub z imprez z wykorzystaniem otwartego ognia. 

Może to powodować wybudzanie znacznej liczby nietoperzy i szybsze zużycie ich zapasów energetycznych. Również prace związane z 

konserwacją lub naprawami powinny być planowane poza okresem zimowym w celu uniknięcia płoszenia nietoperzy lub wpływu na 

mikroklimat. W przypadku samej adaptacji sztolni też może dojść do zaburzenia cyrkulacji powietrza i zmiany mikroklimatu wskutek 

montowania krat, drzwi lub zamurowywania chodników. Dlatego przy tego rodzaju pracach wymagana jest konsultacja ze specjalistą 

chiropterologiem.  

 

udostępnienie turystyczne podziemi 

zmiana sposobu zamknięcia wejścia, 

zabudowa korytarzy 

remont lub konserwacja trasy podziemnej w 

okresie zimowym 
Organizacja imprez generujących hałas np. 

różnego rodzaju zawodów sportowych w 

okresie zimowym 

zmiana cyrkulacji powietrza powodująca 

zmianę mikroklimatu 

zwiększony hałas, zmiana mikroklimatu, 

zanieczyszczenia w postaci oparów farb i 

rozpuszczalników 
 

wybudzanie znacznej liczby nietoperzy 

opuszczenie zimowiska lub śmierć w wyniku 

wyczerpania zapasów, zmniejszenie 

liczebności populacji nietoperzy w obszarze 

płoszenie powodujące szybsze zużycie 

zapasów energetycznych 
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Ze względu na położenie obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku na terenach leśnych, jednym z potencjalnych zagrożeń dla gatunków 

nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony jest zmiana otoczenia sztolni. Las stanowi zarówno korytarz ekologiczny łączący zimowiska z 

innymi obszarami, dogodne żerowisko, jak i daje bezpieczeństwo przylatującym do schronienia nietoperzom – zapewnia osłonę przed 

drapieżnikami. Dla związanego z lasami bukowymi mopka jest też miejscem gdzie znajduje schronienia w okresie pozazimowym. Jego obecność 

jest szczególnie ważna dla gatunków posiadających krótki zasięg sygnału echolokacyjnego, zwłaszcza podkowca małego i mopka. Gatunki te 

unikają otwartej przestrzeni. Dlatego zagrożeniem może być wycinka lasu wokół sztolni, jak również pożary lasów jako czynnik naturalny lub 

wywołany przez człowieka. Las otaczający zimowiska stanowi również ważne żerowisko dla przylatujących lub opuszczających zimowisko 

nietoperzy. Dotyczy to również okresu godów na przełomie sierpnia i września. 

 

 

wycinka drzew w otoczeniu wlotów do 

zimowisk lub pożar lasu 

zmniejszenie bezpieczeństwa i wzrost presji 

drapieżników 

 

ubożenie żerowiska 

 

przerwanie korytarzy migracyjnych 

 

zwiększona śmiertelność 

ograniczenie możliwości żerowania poza 

okresem hibernacji 

utrudnienie lub uniemożliwienie dolotu do 

zimowiska 

 

zmniejszenie liczebności populacji 

nietoperzy w obszarze 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

96 
 

 

Na stan populacji nietoperzy silnie wpływać może rozwój infrastruktury komunikacyjnej i przemysłowej, również w większym oddaleniu od 

Obszaru. Dotyczyć to będzie głównie fragmentacji środowiska i tym samym przecięcia korytarzy ekologicznych, co może utrudnić migrację. 

Jeśli nie zostaną zapewnione w tych miejscach bezpieczne przejścia to może dochodzić również do zwiększonej śmiertelności z powodu kolizji z 

pojazdami. Dużym zagrożeniem będzie również budowa w promieniu do 3 km od stanowisk farm wiatrowych (Furmankiewicz, Gottfried 2009). 

Pracujące turbiny zabijają nietoperze, które giną w wyniku uderzenia łopatą wirnika bądź z powodu barotraumy (szoku ciśnieniowego - 

rozerwanie pęcherzyków płuc następuje w wyniku, dostania się w obszar obniżonego ciśnienia powstającego za obracającą się łopatą wirnika). 

Może to wpływać na liczebność nietoperzy, również populacji przylatującej na gody. 

rozwój infrastruktury komunikacyjnej i 

przemysłowej w otoczeniu obszaru 

 

budowa dróg i kolei 
 

budowa linii energetycznych 

budowa farm wiatrowych, w 

szczególności w promieniu 3 km 

 

kolizje ze śmigłami wirnika 
 

kolizje z pojazdami 

zmniejszenie liczebności populacji 

nietoperzy w obszarze 

fragmentacja siedlisk,  

efekt bariery 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

97 
 

 

W ostatnich latach coraz bardziej popularne są różne sporty uprawiane w terenie (np. motocross, jazda quadami, budowa parków linowych), 

które powodują zmiany w siedliskach, w nocy są oświetlane oraz generują hałas. Inwestycje zlokalizowane w pobliżu wejść do sztolni będą 

prowadzić do przepłaszania nietoperzy lub ubożenia ich siedliska. Również udostępnienie do ruchu turystycznego w okresie zimowym 

mniejszych sztolni będzie negatywnie wpływać na nietoperze, głównie w wyniku płoszenia lub zmian mikroklimatu w wyniku dostosowania do 

ruchu turystycznego nie uwzgledniające wymagań nietoperzy. W wyniku prac adaptacyjnych, w tym źle zaprojektowanych zabezpieczeń w 

wejściach, zmianie może ulec mikroklimat w obiekcie - osuszanie, zmiany w cyrkulacji powietrza. Utrudniony może być też dostęp nietoperzy 

do środka, zwłaszcza w przypadku mniejszych obiektów. Negatywny wpływ może mieć też złe rozplanowanie szlaków turystycznych, miejsc 

odpoczynku lub parkingów. Ich umiejscowienie w pobliżu otworów wejściowych do sztolni może powodować wzrost penetracji obiektów oraz 

niszczenia siedlisk w ich otoczeniu.  

  

 

uprawianie w najbliższym otoczeniu sztolni niektórych rodzajów sportów lub form 

rekreacji (adaptacje do celów turystycznych pozostałych sztolni, tory do jazdy quadami, 

motocross itp.) oraz tworzenie infrastruktury z tym związanej w granicach obszaru 

zmiany w siedlisku w wyniku 

wycinania lub niszczenia drzew, 

krzewów i runa 

adaptacja pozostałych sztolni do 

ruchu turystycznego 

zwiększona penetracja Obszaru, 

hałas, zanieczyszczenie 

 

oświetlenie terenu 

przepłaszanie lub przypadkowe 

zabijanie nietoperzy 

przepłaszanie nietoperzy, 

zwiększona presja drapieżników 

niszczenie siedlisk i stanowisk 

oraz płoszenie 

zmiany mikroklimatu, płoszenie 

nietoperzy, w okresie hibernacji 

zmniejszenie liczebności populacji 

nietoperzy w obszarze 
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Dużym zagrożenie zarówno dla populacji, jak i istnienia zimowisk są zawały w sztolniach jak również osuwiska ziemi na otwory wejściowe. 

Mogą one mieć pochodzenie naturalne (w wyniku wiatrowału lub ulewnych deszczy), jak również antropogeniczne (np. w wyniku prac leśnych 

lub budowlanych prowadzonych nad obiektami oraz ruchu pojazdów). Oberwanie stropu sztolni może ograniczyć dostępną część zimowiska, a 

jeśli nastąpi w okresie zimowym, również może spowodować śmierć nietoperzy. W przypadku osunięcia się ziemi i skał na otwór sztolni, może 

dojść do zmiany mikroklimatu lub całkowitego uniemożliwienia wlotu lub wylotu nietoperzy z zimowiska. 

 

 

 

 

zawał w sztolni 

zmniejszenie się dostępnej powierzchni 

zimowiska, zmiana mikroklimatu  

wypłoszenie lub zabicie hibernujących 

nietoperzy 

zmiana mikroklimatu, brak lub 

utrudnienie wlotu  

opuszczenie zimowiska przez część lub 

całość populacji. 

 

utrata stanowiska 

zmniejszenie liczebności populacji 

nietoperzy w Obszarze 

częściowe lub całkowite zasypanie 

wejścia 
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Potencjalne zagrożenie stanowi również możliwość zawleczenia choroby. Dotyczy to w szczególności nocka dużego, gdyż obecnie znana jest 

choroba grzybicza zwana syndromem białego nosa, którą wykryto w Stanach Zjednoczonych, a w roku 2010 potwierdzono u osobników tego 

gatunku w Czechach. Brak do tej pory doniesień, aby infekcja grzybem z rodzaju Geomyces mogła być przyczyną śmierci europejskich 

nietoperzy. Możliwe, że infekcja grzybicza jest oportunistyczna i wtórna do właściwej przyczyny choroby zwierząt. Infekcja sprawia, że podczas 

zimowego snu nietoperze szybciej spalają tkankę tłuszczową, co powoduje przedwczesne przerwanie hibernacji. W niskiej temperaturze nie są 

jednak w stanie zdobyć pożywienia, przez co umierają z głodu. 

 

 
 

Ponadto zagrożenie dla nietoperzy korzystających ze sztolni mogą stanowić drapieżniki. Dotychczas nie odnotowano dużej presji drapieżników 

na przebywające na Obszarze nietoperze. Jednak regularna obecność lisa w sztolni Lisiej może powodować zwiększoną śmiertelność nietoperzy, 

zwłaszcza podkowca małego i nocka dużego, które to gatunki nie ukrywają się w szczelinach. 

 

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

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

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

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

sugerujących zmianę sposobu wykorzystywania terenu Obszaru w sposób inny niż związany z gospodarką leśną. Jedynie plany rozwoju turystyki 

w gminie będą powodować zwiększony ruch w pobliżu sztolni stanowiących atrakcje turystyczną. Jednak będzie to dotyczyć głównie okresu 

letniego, a odpowiednie przygotowanie tras i infrastruktury turystycznej może zniwelować potencjalny negatywny wpływ na nietoperze 

korzystające z podziemi.  

 

pojawienie się nowej choroby 

 

szybkie rozprzestrzenianie się ze względu na duże nagromadzenie osobników 

 

zwiększona śmiertelność i zmniejszenie liczby nietoperzy 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

100 
 

 

 

5. Cele działań ochronnych 

 

Proponowane działania ochronne dla obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku mają na celu: 

 utrzymanie lub poprawę stanu siedlisk przyrodniczych 8220, 9110, 9130 

 utrzymanie lub wzrost populacji gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony obszaru – podkowca małego, mopka, nocka 

orzęsionego i nocka dużego; 

 utrzymanie lub poprawę stanu zimowisk chronionych gatunków; 

 utrzymanie lub poprawę stanu obszaru leśnego otaczającego zimowiska, który m.in. stanowi żerowisko chronionych gatunków; 

 zachowanie drożności istniejących korytarzy ekologicznych; 

 podnoszenie wiedzy i świadomości lokalnego społeczeństwa o obszarze Natura 2000 leżącym na terenie ich gminy oraz przedmiotach 

jego ochrony. 

Realizacja wyznaczonych celów działań ochronnych umożliwi zachowanie siedlisk oraz utrzymanie liczebności gatunków w zimowiskach, a 

wręcz powinna doprowadzić do jej wzrostu. Dzięki działalności edukacyjnej powinno wzrosnąć bezpieczeństwo gatunków nietoperzy 

stanowiących przedmiot ochrony Obszaru.  
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Tab. 1 Cele proponowanych działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

Numer stanowiska Stan 

ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii 

1 {94f26a87-39cb-43af-b4dd-bf513d8548c0} 

2 {38731930-05ad-4a1f-b7ed-577978b283a0} 

3 {3a121e62-b534-45de-b363-65911c357229} 

4 {14cb289a-d743-421b-bf8f-989bac1994f4} 

5 {081c59fe-11cc-4507-b1ea-6a8ce780776e} 

6 {638bbdac-f258-4e48-90e6-93712596b981} 

7 {3fb343d0-f018-440b-921e-c06c0d2ff39b} 

8 {a6dda280-d622-48ae-8d8a-6a1eba35d562} 

U1 Zachowanie dotychczasowej lub 

zwiększenie powierzchni siedliska i 

utrzymanie w co najmniej 

niepogorszonym stanie ochrony i lepsze 

rozpoznanie siedliska w obszarze. 

10 lat 

9110 

Kwaśne 

buczyny 

1 {48116084-1c2d-4948-8156-21fb315602a3} 

2 {d06e1585-e97b-474f-99a4-b08c7e050114} 

3 {47fdf852-5d80-42d5-8e52-20435158ea44} 

4 {ffbe4a7c-80ec-4388-9e4c-7537da959a8f} 

5 {85e92727-7de9-4973-9481-57224e913c6e} 

6 {7a278944-e202-4647-b2df-8357a2c21967} 

7 {16b9d56e-7c5c-4f39-8813-1fcb6cf0ec48} 

8 {0a730dbd-23e9-4c12-b127-8078655f903d} 

U1-U2 Zachowanie dotychczasowej powierzchni 

siedliska i utrzymanie w co najmniej 

niepogorszonym stanie ochrony, najlepiej 

przez gospodarkę leśną zgodną z 

zasadami gospodarowania w 

ekosystemach rzadkich i zagrożonych w 

skali Europy: zgodność drzewostanu ze 

składem odpowiednim dla danego 

siedliska (tu: dominacja buka), 

niepomniejszanie udziału starodrzewi 

oraz martwego i grubego drewna (za 

wyjątkiem przewróconych drzew na 

stromych stokach bezpośrednio 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi), 

umiarkowane stosowanie cięć (za 

wyjątkiem jesionów w przypadku 

zamierania patogennego oraz zakażonych 

rakiem kory jaworów), odnowienia 

rębniami złożonymi. 

10 lat 
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9130 

Żyzne buczyny 

1 {f2591f89-4d06-4aa2-ad0c-b4b54ac4996a} 

2 {39267c74-4c1c-4cdd-b03c-8dfb0f0cf0c3} 

3 {4731157b-b310-42f5-bbe8-26c67520abb0} 

4 {c61e34c4-c2e2-4eb6-b444-082d33615142} 

5 {eb82a0d7-75ed-4c6c-848d-627a0e60cab9} 

U1 Zachowanie dotychczasowej powierzchni 

siedliska i utrzymanie w co najmniej 

niepogorszonym stanie ochrony, najlepiej 

przez gospodarkę leśną zgodną z 

zasadami gospodarowania w 

ekosystemach rzadkich i zagrożonych w 

skali Europy: zgodność drzewostanu ze 

składem odpowiednim dla danego 

siedliska (tu: dominacja buka), 

niepomniejszanie udziału starodrzewi 

oraz martwego i grubego drewna (za 

wyjątkiem przewróconych drzew na 

stromych stokach bezpośrednio 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi), 

umiarkowane stosowanie cięć (za 

wyjątkiem jesionów w przypadku 

zamierania patogennego oraz zakażonych 

rakiem kory jaworów), odnowienia 

rębniami złożonymi. 

10 lat 

1303 

Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

 

Sztolnia Czarna 

Sztolnia Książęca 

Sztolnia Lisia 

Siedliska leśne Obszaru 

U1 • utrzymanie lub wzrost liczebności 

gatunku w zimowiskach 

• utrzymanie lub poprawa stanu głównych 

zimowisk i ich otoczenia 

• zachowanie drożności istniejących 

korytarzy ekologicznych 

• wzrost wiedzy i świadomości lokalnego 

społeczeństwa o obszarze Natura 2000 i 

przedmiotach jego ochrony 

10 lat 
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1308  

Mopek  

Barbastella 

barbastellus  

Sztolnia Gertruda 

Sztolnia Książęca 

Sztolnia Lisia 

Siedliska leśne Obszaru 

U1 • utrzymanie lub wzrost liczebności 

gatunku w zimowiskach 

• utrzymanie lub poprawa stanu głównych 

zimowisk i ich otoczenia 

• zachowanie drożności istniejących 

korytarzy ekologicznych 

• wzrost wiedzy i świadomości lokalnego 

społeczeństwa o obszarze Natura 2000 i 

przedmiotach jego ochrony 

10 lat 

1321 

Nocek 

orzęsiony 

Myotis 

emarginatus 

 

Sztolnia Gertruda 

Sztolnia Czarna 

Siedliska leśne Obszaru 

 

U1 • utrzymanie lub wzrost liczebności 

gatunku w zimowiskach 

• utrzymanie lub poprawa stanu głównych 

zimowisk i ich otoczenia 

• zachowanie drożności istniejących 

korytarzy ekologicznych 

• wzrost wiedzy i świadomości lokalnego 

społeczeństwa o obszarze Natura 2000 i 

przedmiotach jego ochrony 

10 lat 

1324  

Nocek duży  

Myotis myotis 

Sztolnia Gertruda 

Sztolnia Czarna 

Sztolnia Książęca 

Sztolnia w Kamieniołomie I 

Sztolnia Lisia 

Siedliska leśne Obszaru 

U1 • utrzymanie lub wzrost liczebności 

gatunku w zimowiskach 

• utrzymanie lub poprawa stanu głównych 

zimowisk i ich otoczenia 

• zachowanie drożności istniejących 

korytarzy ekologicznych 

• wzrost wiedzy i świadomości lokalnego 

społeczeństwa o obszarze Natura 2000 i 

przedmiotach jego ochrony 

10 lat 
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Moduł C 

 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

8220 

Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
 - - - - - - 

Nr Działania związane z ochroną bierną 
 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrzymanie 

struktury i funkcji 

siedliska i 

polepszenie stanu 

zachowania 

siedliska. 

W miarę możliwości 

utrzymanie ocienienia w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

płatów zbiorowiskiem 

leśnym (w przypadku 

wycinki zostawianie grup 

drzew wokół wychodni 

skalnych). 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie, wydzielenia 

186c, 187c, 187f, 189a, 

189h, 190a, 200a 

stale - Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring stanu 

zachowania 

siedliska 8220 w 

Obszarze. 

Monitoring zgodny z 

metodyką monitoringu 

GIOŚ dla siedliska 8220 

wykonany przez specjalistę 

botanika/fitosocjologia. 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie, płaty w 

wydzieleniach 186c, 

187c, 187f, 189a, 189h, 

190a, 200a oraz płat w 

starym kamieniołomie na 

działce ewidencyjnej nr 

867 obręb Złoty Stok. 

Jednorazowo po 5 

latach 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, w 

sezonie 

wegetacyjnym 

(kwiecień-

listopad). 
 

4 Placówki 

naukowe oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Zweryfikowanie i 

uzupełnienie 

danych o 

występowaniu 

siedliska w 

obszarze 

Poszukiwanie w terenie i 

weryfikacja występowania 

siedliska w wydzieleniach 

leśnych, w których 

wykazano siedlisko w 

ramach inwentaryzacji 

leśnej w 2007 roku, a nie 

odnaleziono w trakcie prac 

nad planem. 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie, wschodnie części 

wydzieleń 188f i 189h 

w czasie 

obowiązywania 

PZO 

1 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

placówki 

naukowe. 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 
 - - - - - - 

9110 

Kwaśne buczyny 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 
Nr Działania związane z ochroną bierną 
 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrzymanie 

struktury i funkcji 

siedliska i 

polepszenie stanu 

zachowania 

siedliska. 

Gospodarka leśna zgodna z 

zasadami gospodarowania w 

ekosystemach rzadkich i 

zagrożonych w skali Euro-

py: zgodność drzewostanu 

ze składem odpowiednim 

dla danego siedliska (tu: 

dominacja buka, protegować 

buka, docelowo świerk co 

najwyżej domieszkowo), 

niepomniejszanie udziału 

starodrzewi oraz utrzymanie 

lub zwiększenie ilości 

martwego drewna (za 

wyjątkiem drzew na 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie, wydzielenia 

186a, 189h, 190d, 198d, 

w częściach 

odpowiadających 

wyróżnionym płatom 

siedliska, całe 

wydzielenia: 186c, 186f, 

187b, 187c, 187d, 187f, 

187g, 187h, 187i, 187j, 

188b, 188c, 188d, 188f, 

188g, 189b, 189c, 189d, 

189f, 190b, 190c, 190f, 

198a, 198f, 199c, 199d, 

200b, 200g, 200h, 201a 

stale - Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie 
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stromych stokach 

bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi), 

umiarkowane stosowanie 

cięć (za wyjątkiem jesionów 

w przypadku zamierania 

patogennego oraz 

zakażonych rakiem kory 

jaworów), odnowienia 

rębniami złożonymi. 

2 Ograniczenie 

niszczenia 

siedliska przez 

wydeptywanie i 

erozję. 

Ukierunkować ruch 

turystyczny przez 

zastosowanie barierek i 

oznakowania, w miejscach 

najbardziej narażonych na 

erozję stosować kładki i 

podesty. 

Cały obszar Natura 2000 stale - Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Gmina Złoty 

Stok, Kopalnia 

Złota w Złotym 

Stoku, Park 

linowy Skalisko. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring stanu 

zachowania 

siedliska 9130 w 

Obszarze. 

Monitoring zgodny z 

metodyką monitoringu 

GIOŚ dla siedliska 9110 

(jeśli zostanie opracowana) 

lub metodyką zastosowaną 

w tym PZO (Moduł B, 

tabela 3), wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia. 

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie: 

płat 1 – wydzielenie 188f 

N50.43090, E16.87572, 

płat 2 – wydzielenie 190b, 

N50.42577, E16.87025, 

płat 3 – wydzielenie 201a, 

N50.42808, E16.86411,  

płat 4 – wydzielenie 186f, 

N50.43862, E16.87446 

Jednorazowo po 5 

latach 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, w 

sezonie 

wegetacyjnym 

(maj-wrzesień). 

2 Placówki 

naukowe oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 - - - - - - 
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9130 

Żyzne buczyny 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 
Nr Działania związane z ochroną bierną 
 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Utrzymanie 

struktury i funkcji 

siedliska i 

polepszenie stanu 

zachowania 

siedliska. 

Gospodarka leśna zgodna z 

zasadami gospodarowania w 

ekosystemach rzadkich i 

zagrożonych w skali Euro-

py: zgodność drzewostanu 

ze składem odpowiednim 

dla danego siedliska (tu: 

dominacja buka, protegować 

buka, świerk co najwyżej 

domieszkowo), 

niepomniejszanie udziału 

starodrzewi oraz utrzymanie 

lub zwiększenie ilości 

martwego drewna (za 

wyjątkiem drzew na 

stromych stokach 

bezpośrednio zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi), 

umiarkowane stosowanie 

cięć (za wyjątkiem jesionów 

w przypadku zamierania 

patogennego oraz 

zakażonych rakiem kory 

jaworów), odnowienia 

rębniami złożonymi.  

Nadleśnictwo Bardo 

Śląskie, wydzielenia 

189h, 199a (w częściach 

odpowiadających 

wyróżnionym płatom 

siedliska), całe 

wydzielenia: 186g, 187k, 

187l, 190d, 190g, 190h, 

198g  

stale - Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring stanu Monitoring zgodny z Nadleśnictwo Bardo Jednorazowo po 5 1 Placówki 
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zachowania 

siedliska 9130 w 

Obszarze. 

metodyką monitoringu 

GIOŚ dla siedliska 9130 

(jeśli zostanie opracowana) 

lub metodyką zastosowaną 

w tym PZO (Moduł B, 

tabela 4), wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia. 

Śląskie: 

płat 1 – wydzielenie 198g 

N50.43454, E16.86811 

płat 2 – wydzielenie 190h, 

N50.42429, E16.86423 

latach 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, w 

sezonie 

wegetacyjnym 

(maj-wrzesień). 

naukowe oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

 - - - - - - 

1303 

Podkowiec mały 

  

 1308  

 Mopek  

  

1321 

Nocek orzęsiony  

 

1324  

Nocek duży  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1 Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

Zabezpieczenie wejść do 

zimowisk odpowiedniej 

konstrukcji kratą umożli-

wiającą bezpieczny wlot 

nietoperzom, zachowującą 

cyrkulację powietrza oraz 

posiadającą otwierany 

element pozwalający na 

wejście, w tym przeprowa-

dzenie monitoringu 

zimujących nietoperzy. 

Kraty muszą być wykonane 

z gładkich rur bez ostrych 

elementów. Odstępy 

pomiędzy elementami 

pionowymi muszą wynosić 

co najmniej 50 cm, a 

poziomymi min. 11 cm 

(najlepiej 13-15 cm). 

Sztolnia Książęca, 

Sztolnia w 

Kamieniołomie I,  

Sztolnia Lisia, 

 

Działanie 

przeprowadzić w 

terminie 1 maj-31 

lipiec.  

50 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Gmina Złoty 

Stok, Kopalnia 

Złota w Złotym 

Stoku i 

organizacje 

ekologiczne. 
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Należy również zapewnić 

możliwość ich otwarcia w 

celu skontrolowania 

obiektu. 

 2 Poprawa stanu 

wlotu do 

zimowiska i 

stanowiska 

godowego. 

Wymiana uszkodzonych 

krat na zabezpieczenia 

umożliwiające bezpieczny 

wlot nietoperzom, 

zachowanie cyrkulacji 

powietrza oraz posiadającą 

otwierany element 

pozwalający na wejście, w 

tym na przeprowadzenie 

monitoringu zimujących 

nietoperzy. 

Sztolnia Gertruda 

(wejście górne - do 

szybu)  

Działanie 

przeprowadzić w 

terminie 1 maj-31 

lipiec. 

15 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Kopalnia Złota 

w Złotym Stoku 

i organizacje 

ekologiczne. 

 3 Zachowanie 

powierzchni i 

odpowiednich 

warunków 

mikroklimaty-

cznych 

zimowiska. 

Zabezpieczenie 4-5 

metrowego odcinka sztolni 

przed dalszymi zawałami 

oraz udrożnienie korytarza. 

Sztolnia Lisia Działanie 

przeprowadzić w 

terminie 1 maj-31 

lipiec. 

30 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Kopalnia Złota 

w Złotym Stoku 

i organizacje 

ekologiczne. 

 4 Oznakowanie 

obiektów 

Zamontowanie tablic 

informacyjnych o funkcji 

obiektów i informacją o 

instytucji zarządzającej 

obiektami. 

Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna,  

Sztolnia Książęca, 

Sztolnia w 

Kamieniołomie I,  

Sztolnia Lisia, 

 

Działanie 

przeprowadzić w 

terminie 1 maj-31 

lipiec. 

8 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Gmina Złoty 

Stok, Kopalnia 

Złota w Złotym 
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Stoku i 

organizacje 

ekologiczne. 

 5 Konserwacja 

zabezpieczeń 

zimowisk i tablic 

informacyjnych. 

Naprawa uszkodzonych 

elementów, powłok 

antykorozyjnych 

zabezpieczeń wejść do 

zimowisk i tablic 

informacyjnych. 

 

Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna,  

Sztolnia Książęca, 

Sztolnia w 

Kamieniołomie I,  

Sztolnia Lisia; 

 

W miarę potrzeb, 

w terminie 1 maj-

31 lipiec. 

10 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Gmina Złoty 

Stok, Kopalnia 

Złota w Złotym 

Stoku i 

organizacje 

ekologiczne. 

  6 Prowadzenie 

działalności 

edukacyjnej 

lokalnej 

społeczności. 

Przeprowadzenie 

prelekcji/warsztatów w 

szkołach podstawowych i 

gimnazjach na terenie 

Miasta i Gminy Złoty Stok. 

 

 

Wydanie materiałów 

informacyjnych. 

Obszar Miasta i Gminy 

Złoty Stok 

Raz w roku 

 

 

 

 

 

 

Jednorazowo 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Gmina Złoty 

Stok, Kopalnia 

Złota w Złotym 

Stoku i organiza-

cje ekologiczne. 
 Nr Działania związane z ochroną bierną 
  - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 1 Ograniczenie 

ruchu 

turystycznego w 

okresie listopad-

marzec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie 

ruchu 

turystycznego w 

okresie listopad-

marzec. 

W sztolni Czarna wyłączyć 

z ruchu turystycznego w 

okresie zimy prawy boczny 

korytarz na poziomie 

dolnym i na górnym 

poziomie lewy chodnik z 

pochylnią. Nie dotyczy to 

przypadków związanych z 

awaryjnym 

wyprowadzeniem ludzi 

związanym z ich zdrowiem 

lub bezpieczeństwem. 

 

Ograniczenie w okresie 

zimowym organizacji w 

sztolniach imprez 

związanych ze 

zwiększonym ruchem i 

emitujących hałas, np. 

zawodów lub 

okolicznościowych zabaw, 

zwłaszcza z 

wykorzystaniem otwartego 

ognia. Wyjątek stanowi 

organizowana dotychczas 

jedna cykliczna impreza 

sportowa w listopadzie.  

Sztolnia Czarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna 

Co roku od 

listopada do końca 

marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co roku od 

listopada do końca 

marca. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Kopalnia Złota 

w Złotym Stoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopalnia Złota 

w Złotym Stoku 
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 2 Ograniczenie 

planowanych 

remontów i prac 

związanych z 

konserwacją w 

okresie listopad-

marzec. 

Działania związane z 

remontem, konserwacją lub 

przebudową tras 

turystycznych prowadzić 

poza okresem zimowym. 

Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna 

 

Co roku od 

listopada do końca 

marca. 

- Kopalnia Złota 

w Złotym Stoku 

 3 Utrzymanie 

obecnego sposobu 

gospodarowania 

terenem. 

Utrzymanie obecnego 

sposobu gospodarowania w 

Obszarze i nie wyznaczanie 

miejsc biwakowych, miejsc 

na ogniska czy parkingi w 

promieniu 50 m od 

otworów sztolni, 

utrzymanie obecnego 

przeznaczenia gruntu. 

Cały obszar Natura 2000 Stale - Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Gmina Złoty 

Stok 

 

 4 Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

zgodnie z planem 

urządzania lasu. 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej preferującej rębnie 

złożone oraz w promieniu 

50 m od sztolni stosowanie 

odnowień pod osłona 

drzewostanu. Ograniczyć 

usuwanie obumierającego i 

martwego drewna do 

niezbędnego minimum 

wynikającego z zachowania 

bezpieczeństwa życia i 

mienia ludzi lub konieczno-

ści usuwania jesionów w 

przypadku zamierania 

patogennego oraz zakaż-

onych rakiem kory jaworów. 

Cały obszar Natura 2000 Stale - Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie. 
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 5 Zachowanie 

drożności 

korytarzy 

ekologicznych 

Zachowanie lub poprawa 

stanu struktur liniowych 

(alei, szpalerów drzew). 

Obszar Miasta i Gminy 

Złoty Stok 

Stale - Gmina Złoty 

Stok 

 6 Utrzymanie 

ocienienia 

otworów 

wlotowych z 

zimowisk. 

Co najmniej jeden otwór 

wejściowy powinien być 

nieoświetlony. Źródła 

światła instalować co 

najmniej 20 m od wejść do 

sztolni. Lampy powinny 

emitować rozproszone 

światło i skierowane 

bezpośrednio w dół. 

Dotyczy to również 

oświetlenia montowanego 

na drogach lub ścieżkach 

prowadzonych przez Obszar 

lub wzdłuż jego granic.  

Cały obszar Natura 2000 Stale - Gmina Złoty 

Stok, Kopalnia 

Złota w Złotym 

Stoku. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring 

liczebności. 

Zimowe liczenia nietoperzy 

we wszystkich sztolniach na 

terenie Obszaru. 

Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna,  

Sztolnia w Książęca, 

Sztolnia w 

Kamieniołomie I, 

Sztolnia Lisia, 

Sztolnia w Złotym Potoku 

Corocznie jedna 

kontrola w 

styczniu 

10 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne. 

 2  Monitoring stanu 

zimowiska oraz 

otoczenia sztolni. 

Kontrola w celu 

zweryfikowania stanu 

obiektów i otoczenia. 

Podczas kontroli należy 

sprawdzić zabezpieczenia 

obiektów i drożność wlotów 

Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna,  

Sztolnia w Książęca, 

Sztolnia w 

Kamieniołomie I, 

Sztolnia Lisia, 

 Raz w roku. 

Kontrola 

zimowiska w 

okresie wrzesień – 

październik. 

3 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, 

Gmina Złoty 
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dla nietoperzy. Sztolnia w Złotym Potoku Stok, Kopalnia 

Złota w Złotym 

Stoku i 

organizacje 

ekologiczne. 

 3 Sprawdzenie 

skuteczności 

działalności 

edukacyjnej 

wśród lokalnej 

społeczności. 

Przeprowadzenie ankiety 

wśród społeczności lokalnej 

sprawdzającej poziom 

wiedzy na temat obszaru 

Natura 2000 i przedmiotach 

ochrony. 

Miasto i Gmina Złoty 

Stok 

Co najmniej raz w 

okresie 5 lat  

1,5 Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uszczegółowienie 

informacji w 

zakresie 

wykorzystania 

zimowisk w 

okresie godów. 

Zbadanie populacji 

nietoperzy wykorzystującej 

Obszar w okresie godów. 

Sztolnia Gertruda, 

Sztolnia Czarna,  

Sztolnia Książęca, 

Sztolnia w 

Kamieniołomie I, 

Sztolnia Lisia, 

Sztolnia w Złotym Potoku  

Co najmniej 3-4 

kontrole nocne w 

okresie 15.08-

30.09 raz na 5 lat. 

3 Sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem, 

placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne. 

 Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

  - - - - - - 

 

Poniżej omówiono działania ochronne odnoszące się do głównych, stwierdzonych zagrożeń. 

W przypadku wpływu istniejącej infrastruktury turystycznej na stan zachowania siedliska przyrodniczego 8220 jest on niewielki i dotyczy tylko 

dwóch płatów (intensywność C). Ze względu na brak możliwości skutecznego wyeliminowania tego oddziaływania przy jednoczesnym 

niewielkim wpływie nie zagrażającym istnieniu siedliska nie zaproponowano działań ochronnych. Pozostałe płaty znajdują się w miejscach 

trudno dostępnych i rzadko uczęszczanych. W przypadku ekspansji roślin mogących zagrażać istnieniu poszczególnych płatów działaniami 

eliminującymi to zagrożenie będzie utrzymywanie zacienienia wychodni. 

W przypadku kwaśnych buczyn (9110) dla powstrzymania ekspansji trzcinnika leśnego i jeżyn konieczne jest ograniczanie okresowego 

prześwietlenia drzewostanu poprzez zastosowanie gospodarki leśnej zgodnej z zasadami gospodarowania w ekosystemach rzadkich i 

zagrożonych w skali Europy, a w szczególności prowadzenie odnowień rębniami złożonymi.  
Stwierdzona w dwóch płatach siedliska żyznej buczyny 9130 ekspansja niecierpka drobnokwiatowego ma obecnie niewielkie nasilenie 
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(prawdopodobnie wynika z mniejszej inwazyjności tego gatunku na terenach górskich) i na obecnym etapie ekspansji tego gatunku w Europie 

mechaniczne metody jego eliminacji z płatów buczyn w obszarze Kopalnie w Złotym Stoku nie gwarantują trwałego efektu, gdyż gatunek ten 

będzie się ponownie rozprzestrzeniał z przyległych terenów. 

 

Z punktu widzenia gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku kluczowe znaczenie 

w utrzymaniu lub wzroście stanu ich populacji ma zachowanie bądź poprawa stanu zimowisk i ich otoczenia. Należy poprawić lub zamontować 

zabezpieczenia na kluczowych lub najbardziej zagrożonych obiektach. Sposób zabezpieczeń musi zapewniać nietoperzom swobodny i 

bezpieczny dolot. Kraty muszą być wykonane z gładkich rur bez ostrych elementów. Odstępy pomiędzy elementami pionowymi muszą wynosić 

co najmniej 50 cm, a poziomymi min. 11 cm (najlepiej 13-15 cm). Kraty muszą zawierać element otwierający pozwalający na wejście do sztolni. 

W przypadku zabezpieczania sztolni należy zachować istniejący mikroklimat – nie zmniejszać otworu ani nie osuszać. W przypadku sztolni 

Lisiej konieczne jest zabezpieczenie 4-5 metrowego odcinka przed osypywaniem się stropu oraz częściowe udrożnienie zawału. Wszelkie 

działania zabezpieczające powinny być prowadzone pod nadzorem eksperta chiropterologa mającego doświadczenie przy prowadzeniu takich 

działań. Konieczne jest też regularne kontrolowanie stanu zabezpieczeń, sztolni oraz drożności otworów wlotowych. Przy otworach należy 

zamontować tablice informacyjne o funkcji sztolni oraz informacji o instytucji sprawującej nadzór nad obiektami. 

W przypadku sztolni Czarna zalecane jest wyłączenie odcinków chodników wykorzystywanych przez większą liczbę nietoperzy (prawy boczny 

korytarz na dolnym poziomie i na górnym poziomie lewy chodnik z pochylnią.) z ruchu turystycznego w okresie od listopada do końca marca. 

Nie dotyczy to przypadków związanych z awaryjnym wyprowadzeniem ludzi związanym ze zdrowiem lub bezpieczeństwem. Dla prawidłowej 

ochrony zimujących nietoperzy konieczna jest rezygnacja z organizacji w okresie zimowym w sztolniach imprez związanych ze zwiększonym 

ruchem i emitujących hałas, np. zawodów lub okolicznościowych zabaw, zwłaszcza z wykorzystaniem otwartego ognia. Wyjątek stanowi 

organizowana dotychczas jedna cykliczna impreza sportowa w listopadzie. Organizacja biegu odbywa się na początku listopada czyli w okresie 

pojawiania się dopiero pierwszych nietoperzy i na części jej trasy wykorzystane są główne chodniki o największym przekroju wykorzystywane 

stale jako trasa turystyczna. Dlatego nie przewiduje się przy obecnym stanie wiedzy aby impreza ta zagrażała wykorzystującym te podziemia 

nietoperzom. Również działania związane z remontem, konserwacją lub przebudową tras turystycznych należy prowadzić poza okresem 

zimowym. Wszystkie te ograniczenia dotyczą wyłącznie okresu hibernacji (od listopada do końca marca). Ważne jest również zachowanie w 

odpowiednim stanie otoczenia wejść do sztolni. Dlatego należy prowadzić gospodarkę leśną preferującą rębnie złożone oraz w promieniu 50 m 

od sztolni stosowanie odnowień pod osłona drzewostanu. Dla zachowania w odpowiednim stanie żerowisk oraz schronień w dziuplach i 

spękaniach drzew należy ograniczyć usuwanie obumierającego i martwego drewna do niezbędnego minimum wynikającego z zachowania 

bezpieczeństwa życia i mienia ludzi lub konieczności usuwania jesionów w przypadku zamierania patogennego oraz zakażonych rakiem kory 

jaworów. Również ewentualne źródła światła instalować co najmniej 20 m od wejść do sztolni, lampy powinny emitować rozproszone światło i 

skierowane bezpośrednio w dół. Dotyczy to również oświetlenia montowanego na drogach lub ścieżkach prowadzonych przez Obszar lub 

wzdłuż jego granic. Pozwoli to zapewnić nietoperzom bezpieczny dolot oraz zachować żerowiska w pobliżu zimowiska.  

Dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków stanowiących przedmiot ochrony ważne jest również utrzymanie obecnego sposobu 
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gospodarowania terenem. Zmiany mogą negatywnie wpływać na siedliska i funkcjonowanie zimowisk. Należy więc utrzymać obecny sposób 

gospodarowania w Obszarze i nie wyznaczać w granicach obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku nowych miejsc biwakowych, miejsc 

na ogniska czy parkingi w otoczeniu 50 m od wejść do sztolni. Nie prowadzić szlaków pod wejścia do sztolni oraz nie lokalizować przy nich 

miejsc odpoczynku. Należy również zadbać o zachowanie w odpowiednim stanie istniejących struktur liniowych (zadrzewienia, aleje, szpalery 

drzew i krzewów) łączących Obszar z sąsiednimi kompleksami leśnymi oraz obszarami chronionymi.  

Dla zapewnienia skutecznej ochrony w dłuższej perspektywie czasu niezbędne jest prowadzenie edukacji mieszkańców, podnoszące ich wiedzę o 

Obszarze i występujących w nim nietoperzach. Pomoże to nie tylko zaakceptować przez społeczność lokalną obecność nietoperzy w ich pobliżu, 

ale spowoduje również, by odczuwała dumę z walorów przyrodniczych występujących na terenie ich gminy i poczuła się odpowiedzialna za ich 

ochronę. 

Dodatkowo należy dokładniej rozpoznać znaczenie obszaru Kopalnie w Złotym Stoku jako stanowiska godowego dla nietoperzy będących 

przedmiotem ochrony.  

Lokalizacja działań ochronnych zestawionych w powyższej tabeli dołączona została w postaci pliku *.shp oraz przedstawiona w Załączniku 3 . 



 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 

117 
 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany koszt 

(w tys. zł) 

Określenie stanu 

zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

8220 w 

Obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchni

a siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektyw

y ochrony. 

Wskaźniki 

kardynalne 

przyjęte w PZO 

(gatunki 

charakterysty-

czne, ślady 

wspinaczki lub 

wydeptywania, 

pokrycie przez 

gatunki traw, 

obce gatunki 

inwazyjne, 

występowanie 

jeżyn, malin, 

dzikiego bzu 

czarnego i bzu 

koralowego). 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska 

we wszystkich płatach, 

zgodny z metodyką 

monitoringu GIOŚ dla 

siedliska 8220 i 

wykonany przez 

specjalistę 

botanika/fitosocjologia 

Jednorazowo pod 

koniec okresu 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, w 

sezonie 

wegetacyjnym 

(kwiecień-

listopad). 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie, płaty 

w wydzieleniach 

186c, 187c, 187f, 

189a, 189h, 190a, 

200a oraz płat w 

starym 

kamieniołomie na 

działce 

ewidencyjnej nr 867 

obręb Złoty Stok. 

Placówki 

naukowe oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

4 
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Określenie stanu 

zachowania 

siedliska 

przyrodniczego 

9110 w 

Obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchni

a siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektyw

y ochrony. 

Wskaźniki 

kardynalne 

przyjęte w PZO 

(gatunki 

charakterysty-

czne, martwe 

drewno - 

łączne zasoby, 

inwazyjne 

gatunki obce, 

struktura 

drzewostanu) 

lub zgodne z 

PMŚ GIOŚ 

(aktualnie brak 

metodyki dla 

tego typu 

siedliska). 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska w 

obu płatach zgodny z 

metodyką monitoringu 

GIOŚ dla siedliska 

9110 (jeśli zostanie 

opracowana) lub 

metodyką zastosowaną 

w tym PZO (Moduł B, 

tabela 3), wykonany 

przez specjalistę 

botanika/fitosocjologia.  

Jednorazowo 4 

płaty pod koniec 

okresu 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, w 

sezonie 

wegetacyjnym 

(maj-wrzesień). 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie: 

płat 1 – wydzielenie 

188f N50.43090, 

E16.87572, 

płat 2 – wydzielenie 

190b, N50.42577, 

E16.87025, 

płat 3 – wydzielenie 

201a, N50.42808, 

E16.86411,  

płat 4 – wydzielenie 

186f, N50.43862, 

E16.87446 

Placówki 

naukowe oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

2 
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Określenie stanu 

zachowania 

siedliska 9130 w 

Obszarze. 

Wszystkie 

podane w 

metodyce 

PMŚ: 

powierzchni

a siedliska, 

struktura i 

funkcje, 

perspektyw

y ochrony. 

Wskaźniki 

kardynalne 

przyjęte w PZO 

(gatunki 

charakterystycz

ne, martwe 

drewno - 

łączne zasoby, 

inwazyjne 

gatunki obce, 

struktura 

drzewostanu) 

lub zgodne z 

PMŚ GIOŚ 

(aktualnie brak 

metodyki dla 

tego typu 

siedliska). 

Monitoring stanu 

zachowania siedliska w 

obu płatach zgodny z 

metodyką monitoringu 

GIOŚ dla siedliska 

9130 (jeśli zostanie 

opracowana) lub 

metodyką zastosowaną 

w tym PZO (Moduł B, 

tabela 4), wykonany 

przez specjalistę 

botanika/fitosocjologia. 

Jednorazowo 2 

płaty pod koniec 

okresu 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych, w 

sezonie 

wegetacyjnym 

(maj-wrzesień). 

Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie: 

płat 1 –  

wydzielenie 198g, 

N50.43454, 

E16.86811 

płat 2 –  

wydzielenie 190h, 

N50.42429, 

E16.86423 

Placówki 

naukowe oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

1 

Utrzymanie lub 

wzrost 

liczebności 

gatunków 

nietoperzy w 

zimowiskach. 

Populacja Liczebność Określenie liczby 

zimujących podkowców 

małych, nocków 

dużych, nocków 

orzęsionych i mopków. 

Ocena zgodnie z PMŚ 

GIOŚ. W przypadku 

podkowca małego i 

nocka orzęsionego 

ocena zgodnie z PMŚ 

GIOŚ dla mopka przez 

specjalistę 

chiropterologa. 

Coroczna 

kontrola w 

styczniu. 

Wszystkie 

zimowiska w 

Obszarze Kopalnie 

w Złotym Stoku. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 
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Utrzymanie lub 

poprawa stanu 

zimowisk. 

Siedlisko Powierzchnia  Określenie powierzchni 

zimowiska dostępnej 

dla nietoperzy. Ocena 

zgodnie z PMŚ GIOŚ 

przez specjalistę 

chiropterologa. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy. 

Wszystkie 

zimowiska w 

Obszarze Kopalnie 

w Złotym Stoku. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 

 Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nietoperzy. 

Kontrola systemu 

zabezpieczeń obiektu. 

Ocena zgodnie z PMŚ 

GIOŚ przez specjalistę 

chiropterologa. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy. 

Wszystkie 

zimowiska w 

Obszarze Kopalnie 

w Złotym Stoku. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 

 Dostępność 

wlotów dla 

nietoperzy. 

Kontrola wlotów dla 

nietoperzy. Ocena 

zgodnie z PMŚ GIOŚ 

przez specjalistę 

chiropterologa. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy. 

Wszystkie 

zimowiska w 

Obszarze Kopalnie 

w Złotym Stoku. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 

 Warunki 

mikroklima-

tyczne 

panujące w 

zimowisku. 

Pomiar temperatury i 

wilgotności powietrza 

wewnątrz obiektu 

prowadzony zgodnie z 

PMŚ GIOŚ przez 

specjalistę 

chiropterologa. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy. 

Wszystkie 

zimowiska w 

Obszarze Kopalnie 

w Złotym Stoku. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 
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Utrzymanie lub 

poprawa stanu 

otoczenia 

zimowisk. 

Siedlisko Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

schronienia (do 

1 km) 

Ocena prowadzona 

zgodnie z PMŚ GIOŚ 

przez specjalistę 

chiropterologa. 

Raz w roku. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy. 

Obszar Natura 2000 

wraz z otoczeniem. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 

 Elementy 

liniowe w 

otoczeniu 

schronienia 

mające 

połączenie z 

lasami. 

Ocena prowadzona 

zgodnie z PMŚ GIOŚ 

przez specjalistę 

chiropterologa. 

Raz w roku. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy. 

Obszar Natura 2000 

wraz z otoczeniem. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 

Zachowanie 

siedliska i 

populacji w 

stanie 

niepogorszonym 

lub ich poprawa. 

Perspekty-

wy 

zachowania 

gatunku 

Stan populacji 

gatunku i jego 

siedliska 

Ocena stanu siedliska i 

populacji gatunku 

prowadzona zgodnie z 

PMŚ GIOŚ przez 

specjalistę 

chiropterologa. 

Raz w roku. 

Ocena podczas 

zimowego 

liczenia 

nietoperzy. 

Obszar Natura 

2000. 

Placówki 

naukowe i 

organizacje 

ekologiczne oraz 

sprawujący 

nadzór nad 

Obszarem. 

W czasie liczenia 

zimowego w 

ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych. 

 

Planowane działania w zakresie monitoringu dostarczą aktualnej wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 i pozwolą ocenić 

skuteczność realizowanych zabiegów ochronnych i ewentualnie modyfikować ich zakres w zależności od aktualnego stanu populacji gatunków 

nietoperzy i ich siedliska. Ze względu na brak opracowanej metodyki monitoringu stanu ochrony siedlisk buczyn kwaśnych i buczyn żyznych 

monitoring należy prowadzić w oparciu o wskaźniki kardynalne podane w aktualnym PZO (gatunki charakterystyczne, martwe drewno - łączne 

zasoby, inwazyjne gatunki obce, struktura drzewostanu) lub zgodnie z PMŚ GIOŚ w przypadku ich opracowania. Ponieważ dla podkowca 

małego i nocka orzęsionego nie przewidziano w ramach PMŚ GIOŚ monitoringu zimowisk, monitoring należy w przypadku tych gatunków 

wykonać w oparciu o parametry i wskaźniki monitoringu mopka. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

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

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

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego uchwalony Uchwałą nr 

XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym 

Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Złoty Stok 

Podczas aktualizacji istniejącego planu wprowadzić informację o granicach i przedmiotach ochrony 

obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku oraz uwzględnić zapisy zawarte w Planie zadań 

ochronnych Obszaru. Należy również wprowadzić informację o pozostawieniu w dotychczasowym 

sposobie gospodarowania terenu obszaru Natura 2000.  

Należy również utrzymać istniejące korytarze ekologiczne, pozwalające zachować spójność sieci Natura 

2000, których przebieg wskazano w Planie zadań ochronnych. W trakcie aktualizacji należy uwzględnić 

zachowanie takich struktur jak zadrzewienia, aleje i szpalery drzew oraz zakrzaczenia. Dotyczy to w 

szczególności ich ciągłości i ilościowych proporcji w pasie 300 m od przebiegu korytarza zaznaczonego 

w planie zadań ochronnych. Zachować też ich drożność, zwłaszcza w przypadku planowania inwestycji 

mogących stanowić barierę dla migrujących nietoperzy (np. inwestycje liniowe, elektrownie wiatrowe). 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Złoty Stok przyjęte uchwałą 

Rady Miejskiej nr XIX/145/2000 z dnia 

15 grudnia 2000r. 

Podczas aktualizacji istniejącego studium wprowadzić informację o granicach i przedmiotach ochrony 

obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku oraz uwzględnić zapisy zawarte w Planie zadań 

ochronnych Obszaru. Należy również wprowadzić informację o pozostawieniu w dotychczasowym 

sposobie gospodarowania terenu obszaru Natura 2000.  

Należy również utrzymać istniejące korytarze ekologiczne, pozwalające zachować spójność sieci Natura 

2000, których przebieg wskazano w Planie zadań ochronnych. W trakcie aktualizacji należy uwzględnić 

zachowanie takich struktur jak zadrzewienia, aleje i szpalery drzew oraz zakrzaczenia. Dotyczy to w 

szczególności ich ciągłości i ilościowych proporcji w pasie 300 m od przebiegu korytarza zaznaczonego 

w planie zadań ochronnych. Zachować też ich drożność, zwłaszcza w przypadku planowania inwestycji 

mogących stanowić barierę dla migrujących nietoperzy (np. inwestycje liniowe, elektrownie wiatrowe). 

Program ochrony Środowiska Gminy 

Złoty Stok, 2004 r 

Podczas aktualizacji programu ochrony środowiska wprowadzić aktualne informację o lokalizacji, 

granicach i przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku oraz o konieczności i 

sposobach ochrony stanowisk przedmiotów ochrony. Należy uwzględnić również istniejące korytarze 

ekologiczne pozwalające zachować spójność sieci Natura 2000 oraz zachować ich drożność, zwłaszcza 

w związku z planowanymi inwestycjami (np. inwestycje liniowe, elektrownie wiatrowe). 
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Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Bardo Śląskie na okres od 1 stycznia 

2009 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Podczas przygotowania nowego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie wprowadzić 

aktualne informacje o lokalizacji, granicach i przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Kopalnie w 

Złotym Stoku oraz o zaleceniach i sposobach ochrony stanowisk i przedmiotów ochrony. Uwzględnić 

zmiany w sposobie gospodarowania wynikające z wymagań ochrony stanowisk zimowych nietoperzy 

oraz siedlisk przyrodniczych we wskazanych w Planie zadań ochronnych wydzieleniach leśnych. 

 

Wskazania do dokumentów planistycznych są niezbędne dla utrzymania lub poprawy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków nietoperzy 

uznanych za przedmioty ochrony w Obszarze. Jedynie odpowiedni sposób gospodarowania w samym Obszarze zapewni utrzymanie siedliska 

wykształconego na ścianach skalnych oraz leśnych siedlisk przyrodniczych. Dla przetrwania populacji chronionych gatunków nietoperzy, 

niezbędne jest również odpowiednie planowanie przestrzenne na terenie gminy, gdyż stanowiska letnie tych zwierząt oraz korytarze ekologiczne 

znajdują się poza Obszarem. 

 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Sporządzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym 

narzędziem do zapewnienia ochrony gatunkom nietoperzy i siedlisk będących przedmiotami ochrony w Obszarze. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

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

1 Punkt 1.6 Instytucja lub osoba zbierająca 

informacje: 

K. Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze 

Uniwersytetu Wrocławskiego; R. 

Szkudlarek, Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody "pro Natura", Wrocław; Instytut 

Ochrony Przyrody PAN, Kraków; UNEP-

GRID W-wa. 

 

 

K. Świerkosz, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 

Wrocławskiego; R. Szkudlarek, Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody "pro Natura", ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław; 

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; UNEP-GRID W-wa., 

Iwona Gottfried „Ekoznawca”, Michał Smoczyk 

Należy uzupełnić wykaz o 

autorów wykonujących prace 

terenowe w ramach PZO. 

2 Punkt 3.1.a Typy siedlisk. 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-

Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z 

istotnymi stanowiskami storczyków % 

pokrycia 1,00, B, C, A, B. 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii % 

pokrycia 2,00, A, C, A, A. 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

% pokrycia 25,00, C, C, C, C. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) % pokrycia 20,00, C, C, C, C. 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) % pokrycia 3,00, A, 

C, B, B. 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris), % pokrycia 3,13, D 

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia 

caulescentis, % pokrycia 0,14, D 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii, % pokrycia 0,07, B, C, B, B 

9110 Kwaśne buczyny % pokrycia 58,75, A, C, B, B  

9130 Żyzne buczyny, % pokrycia 7,00, B, C, B, B 

9190 Kwaśne dąbrowy, % pokrycia 0,35, D 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe), % pokrycia 1,30, D  

Uwzględnienie nowych 

danych uzyskanych w 

wyniku badań terenowych w 

2011 roku (M. Smoczyk, 

dane niepublikowane), 

zweryfikowanie informacji 

zawartych w SDF, które 

odnosiły się do znacznie 

większego obszaru, do 

którego pierwotnie miały 

wchodzić pozostałe sztolnie 

będące zimowiskami 

nietoperzy. Potwierdzają to 

zapisy z punktu 4.1 i 4.2. 

sporządzonego w 2008 roku 

SDF-u mówiące o kilkunastu 

obiektach i liczbie 

zimujących tu nietoperzy 

100-150 osobników. Błędnie 

poprowadzone granice 

spowodowały, iż część 
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siedlisk znalazła się po za 

Obszarem i obecnie znajdują 

się w obszarze Góry Złote. 

Siedliska 9170 i 9180 zostały 

błędnie sklasyfikowane i w 

rzeczywistości w tych płatach 

występują siedliska 9110 i 

9130. 

3 Punkt 3.2.c. Ssaki: 

1303 Rhinolophus hipposideros 10-20i, C, 

B, B, B 

1321 Myotis emarginatus 1-10i, C, B, C, C 

1323 Myotis bechsteinii 1-10i, C, B, C, C 

1324 Myotis myotis 20-40i, C, B, C, C 

1303 Rhinolophus hipposideros 10-20i, C, B, B, B 

1308 Barbastella barbastellus, populacja zimująca 5-15i, 

przelotna 30-50i, C, B, C, C 

1321 Myotis emarginatus, populacja zimująca: 2-5i, C, B, B,C 

1323 Myotis bechsteinii, populacja zimująca: 1i, D 

1324 Myotis myotis, populacja zimująca: 10-15i, C, B, C, C, 

Zmiany wynikają z analizy 

zmian liczebności gatunków 

z ostatnich 10 lat (Kartoteka 

stanowisk nietoperzy PTPP 

„pro Natura”) oraz 

zweryfikowania informacji 

zawartych w SDF, które 

odnosiły się do znacznie 

większego obszaru, do 

którego pierwotnie miały 

wchodzić pozostałe sztolnie 

będące zimowiskami 

nietoperzy. Potwierdzają to 

zapisy z punktu 4.1 i 4.2. 

mówiące o kilkunastu 

obiektach i liczbie 

zimujących tu nietoperzy 

100-150 osobników. Błędnie 

poprowadzone granice 

spowodowały, iż część 

zimowisk znalazła się po za 

Obszarem i obecnie znajdują 

się w obszarze Góry Złote. W 

przypadku zmiany oceny 
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izolacji nocka orzęsionego 

uwzględniono położenie 

Obszaru na północnej granicy 

występowania. W stosunku 

do nocka Bechsteina 

zmieniono ocenę populacji na 

D ze względu na nieregularne 

pojawienia pojedynczych 

osobników. 

4 Punkt 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i 

roślin. Ssaki: 

Eptesicus serotinus P C 

Glis glis VR C 

Myotis daubentonii P C 

Myotis mystacinus P C 

Myotis nattereri P C 

Plecotus auritus P C 

 

Myotis mystacinus, P, C 

Myotis nattereri, P, C 

Myotis daubentonii, P, C 

Vespertilio murinus, P, C 

Eptesicus nilssonii, P, C 

Eptesicus serotinus, P, C 

Pipistrellus pipistrellus, P, C 

Nyctalus noctula, P, C 

Plecotus auritus, P, C 

Glis glis, >15i, D 

Uwzględnienie danych z 

inwentaryzacji w 2011 roku 

(I. Gottfried, dane 

niepublikowane) i (L. Duduś, 

dane niepublikowane). 

5 Punkt 3.3 rośliny: 

Carlina acaulis C D 

Daphne mezereum C D 

Epipactis helleborine C D 

Frangula alnus VC D 

Gentianella amarella R D 

Gentianella ciliata C D 

Hedera helix C D 

Lilium martagon C D 

Orchis mascula C A 

Viola elatior VR A 

Allium ursinum C D 

Asarum europaeum R D 

Atropa belladonna <20i D 

Convallaria majalis R D 

Daphne mezereum <50i D 

Digitalis purpurea >1000i D 

Epipactis helleborine <100i D 

Galium odoratum C D 

Hedera helix C D 

Hylocomium splendens C D 

Lilium martagon <50i D 

Orchis mascula <10i A 

Polypodium vulgare <20i D 

Uwzględnienie aktualnych 

danych o występowaniu i 

liczebności/częstości w 

obszarze roślin prawnie 

chronionych i zagrożonych – 

dane pozyskane bezpośrednio 

w trakcie inwentaryzacji w 

2011 roku (M. Smoczyk, 

danie niepublikowane) oraz 

wykorzystane dane z 

inwentaryzacji przyrodniczej 

gminy Złoty Stok 

(zweryfikowane). 
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Primula elatior R D 

Viburnum opulus C D 

Vinca minor C D 

Usunięcie gatunków 

niewystępujących w 

granicach obszaru: Carlina 

acaulis, Gentianella 

amarella, Gentianella ciliata, 

lub podanych błędnie: Viola 

elatior. 

Z motywacją D podano 

gatunki podlegające ochronie 

prawnej. 

6 Punkt 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru 

Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, 

kopalnie, tereny przemysłowe) 1% 

Lasy liściaste 90% 

Lasy mieszane 9% 

Lasy mieszane, 89,45% 

Łąki, 6,95% 

Wody, 0,89% 

Tereny zabudowane, 0,33% 

Inne (drogi, kamieniołom), 2,41% 

Uszczegółowienie 

informacji. Uwzględnienie 

danych z inwentaryzacji w 

2011 roku. 

7 Punkt 4.1. Opis Obszaru:  

Sztolnie w Złotym Stoku są wyrobiskami po 

dawnej kopalni złota i arsenu. Jest to zespół 

kilkunastu obiektów, z których dwa są 

udostępnione do zwiedzania. 

Obszar Kopalnie w Złotym Stoku obejmuje tereny leśne przy 

południowej i wschodniej części miasta. Jest fragment dawnego 

obszaru górniczego związanego z wydobyciem złota i arsenu, 

którego pozostałościami są liczne wyrobiska i sztolnie. 

Działalność górniczą na tym terenie zakończono w latach 60-

tych. W granicach Obszaru zlokalizowanych jest 7 spośród 13 

obiektów tego typu występujących w okolicach Złotego Stoku. 

Pozostałe obiekty z powodu błędnie poprowadzonych granic 

zostały włączone do sąsiedniego Obszaru Góry Złote, w tym 

najważniejsze zimowisko w tym rejonie – sztolnia Barbara. 

Obecnie sztolnia Gertruda i sztolnia Czarna są wykorzystywane 

turystycznie. Pozostałe obiekty nie są w żaden sposób 

zabezpieczone. Znaczą część obszaru porastają lasy z dużym 

udziałem buka. 

Uszczegółowienie 

informacji. 

8 Punkt 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie 

Obszar pokryty jest głównie przez kwaśne 

buczyny i grądy w wysokim stopniu 

Kopalnie w Złotym Stoku stanowią ważne zimowisko 

nietoperzy. Zimuje tu łącznie ok. 130 osobników nietoperzy, z 

czego sztolnie w Obszarze wykorzystuje połowa z nich. 

Uszczegółowienie i 

uzupełnienie informacji.  
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przekształcone na skutek gospodarki leśnej. 

Ciepłolubne murawy i zbiorowiska naskalne 

występują w pobliżu starych sztolni. Ostoja 

ważna dla zachowania kolonii zimowych 4 

gatunków nietoperzy z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 5 innych 

bardziej pospolitych gatunków. Ogólna 

liczba zimujących tu nietoperzy to ok. 100-

150 osobników.  

Gatunkami dominującymi są: podkowiec mały, nocek duży, 

nocek rudy, gacek brunatny i mopek. Do najważniejszych 

zimowisk należą udostępnione turystycznie dwie największe 

sztolnie: Gertruda i Czarna. Sztolnie w Złotym Stoku są jednym 

z największych zimowisk podkowca małego i nocka 

orzęsionego w Sudetach. Poza okresem zimowym sztolnie 

wykorzystywane są jako miejsca godowe mopka. Łącznie w 

Obszarze stwierdzono 11 gatunków nietoperzy. Korzystające z 

zimowisk w Obszarze podkowce małe, nocki duże, nocki 

orzęsione i mopki stanowią mniej niż 1% znanej populacji 

krajowej. 

Podkowiec mały – ocena ogólna B, w tym:  

Populacja: 10-20 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji 

krajowej (Szkudlarek 2004) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – pomimo stałego wzrostu liczby 

osobników stan zachowania siedlisk nie można ocenić jako 

doskonały. Większość zimowisk z powodu braku zabezpieczeń 

przed niekontrolowaną penetracją ludzi lub wykorzystania 

turystycznego w okresie zimowym została oceniona tylko na 

stan dobry. W przypadku sztolni Lisiej istnieje również 

zagrożenie zniszczenia stanowiska w wyniku zawału na odcinku 

wejściowym.  

Możliwość odtworzenia nie oceniano. 

Izolacja: ocena B. Jest to stanowisko na skraju zasięgu 

populacji. 

 

Mopek – ocena ogólna C, w tym:  

Populacja zimująca: 5-15 osobników i przelotna 30-50 

osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji krajowej 

(Gottfried 2012 w opracowaniu) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  
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stopień zachowania siedliska: – dwa główne zimowiska 

(sztolnia Gertruda i Lisia) zostały ocenione tylko na stan dobry 

co wynika z wykorzystania turystycznego w okresie zimowym 

oraz w przypadku sztolni Lisiej zawału na odcinku wejściowym 

co pogorszyło mikroklimat obiektu. 

Możliwość odtworzenia nie oceniano.  

Izolacja: ocena C. 

 

Nocek orzęsiony – ocena ogólna C, w tym:  

Populacja: 2-5 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji 

krajowej (Furmankiewicz, Postawa 2004) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – regularnie wykorzystywane 

zimowisko (sztolnia Czarna) oceniono na stan dobry. Stan 

zachowania siedlisk nie oceniono jako doskonały z powodu 

możliwości niepokojenia osobników w wyniku wykorzystania 

turystycznego w okresie zimowym. 

możliwość odtworzenia: nie oceniano;  

Izolacja: ocena B. Jest to stanowisko na skraju zasięgu 

populacji. 

 

Nocek duży – ocena ogólna C, w tym:  

Populacja: 10-15 osobników, co stanowi mniej niż 0,5% 

populacji krajowej (Kowalski, Wojtowicz 2004) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – większość zimowisk została 

oceniona na stan dobry co wynika przede wszystkim z braku 

zabezpieczeń przed niekontrolowaną penetracją ludzi lub 

wykorzystania turystycznego w okresie zimowym. W 

przypadku sztolni Lisiej istnieje również zagrożenie zniszczenia 

stanowiska w wyniku zawału na odcinku wejściowym co 

znacząco ograniczy dostępność tego zimowiska dla nocka 
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dużego,  

możliwość odtworzenia: nie oceniano;  

Izolacja: ocena C. 

 

Nocek Bechsteina– gatunek stwierdzony dwukrotnie i 

wyłącznie w zimie (Gottfried i in. 2005). Ze względu na 

nieregularne stwierdzenia pojedynczych osobników w latach 

wcześniejszych i brak obserwacji w trakcie ostatnich lat 

(Kartoteka stanowisk nietoperzy PTPP „pro Natura”) gatunek 

ten nie został uznany za przedmiot ochrony.  

 

Siedlisko 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion vandelii Wystąpienia w Obszarze 

(0,12 ha) , mimo nieistotnej w skali kraju powierzchni 

względnej, są istotne w skali regionu (reprezentatywność B). Na 

opisywanym obszarze znajduje się 8 płatów (M. Smoczyk, dane 

niepublikowane) Zwykle są to dobrze wykształcone płaty z 

udziałem Polypodium vulgare lub Asplenium septentrionale i 

licznych gatunków acydofilnych mszaków tj. Hylocomium 

splendens, Hypnum cupressiforme, Dicranum scoparium. Do 

siedliska zaliczono także kilka płatów inicjalnych i wyraźnie 

zubożonych (brak paprotki zwyczajnej lub niewielki udział, 

nerecznica Dryopteris sp. i niewielkie pokrycie mszaków na 

ścianach wychodni skalnych) i to spowodowało głównie 

obniżenie ogólnego stanu zachowania siedliska w obszarze z 

doskonałego do dobrego (B). Obecny stan zachowania siedliska, 

a zwłaszcza niewielka ingerencja człowieka sprawia, iż 

występujące tutaj płaty siedliska mają istotne znaczenie w 

zachowaniu krajowych i lokalnych zasobów tego siedliska. Ich 

zachowaniu sprzyja również lokalizacja w płatach siedlisk 9110, 

9130, będących również przedmiotami ochrony. 
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Siedlisko: 9110 Kwaśne buczyny Luzulo luzuloidis-Fagetum 

(podtyp 9110-2 siedliska). 

Na opisywanym obszarze znajdują się duże dobrze zachowane 

fragmenty (M. Smoczyk, dane niepublikowane) Siedlisko to 

zajmuje powierzchnię 99,94 ha i jest wykształcone typowo jak 

na acydofilną buczynę górską z ubogim runem pokrywającym 

niewielką powierzchnię (reprezentatywność A). Stan 

zachowania jest dobry, miejscami stwierdzono większą ilość 

martwego leżącego drewna. Obniżona ocena ogólna wynika 

głównie ze zniekształcenia składu drzewostanu (duży udział 

świerka w wyniku gospodarki leśnej) w części płatów. Jednak 

duży potencjał siedliska sprawia, że dla poprawy jego stanu 

zachowania wystarczy stopniowa przebudowa drzewostanów. 

Obecny stan zachowania siedliska sprawia, iż występujące tutaj 

płaty siedliska mają istotne znaczenie w zachowaniu 

regionalnych zasobów tego siedliska. 

 

Siedlisko: 9130 Żyzne buczyny Dentario enneaphylli-Fagetum 

(podtyp 9130-3 siedliska). Na opisywanym obszarze znajdują 

się duże dobrze zachowane fragmenty (M. Smoczyk, dane 

niepublikowane) Siedlisko to zajmuje powierzchnię 11,90 ha i 

jest zachowane z dobrą reprezentatywnością, choć brak jest tu 

kilku typowych dla żyznych buczyn sudeckich gatunków co 

zadecydowało o obniżeniu oceny reprezentatywności do B. Stan 

zachowania jest dobry, choć płaty zajmują mniejsze 

powierzchnie i są bardziej rozproszone niż kwaśne buczyny. 

Najlepiej zachowane są większe płaty w południowej części 

obszaru. Obniżona ocena ogólna wynika głównie ze 

zniekształcenia składu drzewostanu (zwiększony udział świerka 

w wyniku gospodarki leśnej) w części płatów. Obecny stan 

zachowania siedliska i wielkość zajętej powierzchni sprawia, iż 

wystąpienia w Obszarze są istotne dla zachowania regionalnych 
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i lokalnych zasobów tego siedliska. 

 

Siedlisko 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie. Wystąpienia w Obszarze o powierzchni 5,33 ha 

są nieistotne w skali kraju i regionu. Również stan zachowania 

siedliska jest zły co wynika z nieużytkowania części 

powierzchni i postępującej tam sukcesji wtórnej i wzrostu 

udziału gatunków nitrofilnych. Siedlisko nie zostało 

zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 

 

Siedlisko 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami 

Potentilletalia caulescentis. Wystąpienia w Obszarze o 

powierzchni 0,23 ha są nieistotne w skali kraju i regionu. 

Siedlisko występuje w rozproszeniu na całym obszarze w 

postaci drobnopowierzchniowych płatów na zacienionych 

zbiorowiskiem leśnym wychodniach skalnych przy czym 

niektóre płaty stanowią inicjalną postać siedliska ubogą 

gatunkowo i z niewielkim udziałem paproci. Siedlisko nie 

zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 

 

Siedlisko 9190 Kwaśne dąbrowy. Wystąpienia w Obszarze o 

niewielkiej powierzchni 0,6 ha są nieistotne w skali kraju i 

regionu. Tworzy je jeden płat lasu w północnej części obszaru, 

na urwistym zboczu o ekspozycji południowo-zachodniej. 

Siedlisko jest dobrze zachowane ze względu dużą stromość 

zbocza utrudniającą dostęp. Siedlisko nie zostało zdefiniowane 

jako przedmiot ochrony. 

 

Siedlisko 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe). Wystąpienia w Obszarze o powierzchni 2,21 

ha są nieistotne w skali kraju i regionu. Silnie zniekształcone 
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łęgi występują w postaci wąskich pasów wzdłuż potoku Trująca 

(Złoty Potok) na jego terasach zalewowych i nadzalewowych w 

warunkach silnie zmienionego reżimu hydrologicznego 

(głównie brak zalewów), na skutek trwającej od kilku wieków 

antropopresji w dolinie (zmiany koryta potoku, górnictwo złota 

i arsenu, hałdy arsenowe). Również drzewostan w części płatów 

charakteryzuje nietypowy dla łęgów skład gatunkowy: często 

zwiększony udział świerka Picea abies. Ze względu na 

nieznaczącą reprezentatywność siedlisko nie zostało 

zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 

9 Punkt 4.3. Zagrożenia 

Niekontrolowana turystyka w okresie 

zimowym. 

Wandalizm. Niszczenie zabezpieczeń obiektów powoduje 

pogorszenie warunków zimowania nietoperzy (swobodny 

dostęp do obiektu). Brak zabezpieczeń wejść do części 

obiektów w okresie zimy umożliwia łatwy dostęp i może 

powodować przepłaszanie osobników albo przypadkowe czy 

celowe zabijanie hibernujących nietoperzy. Rozpalanie ognisk w 

wejściu lub w środku sztolni również powoduje płoszenie oraz 

może prowadzić do śmierci nietoperzy. Intensywność tego 

negatywnego oddziaływania w przypadku wszystkich gatunków 

jest duża i będzie wpływać negatywnie na populację, siedlisko i 

perspektywy zachowania. 

Inne możliwe oddziaływania aktywności rekreacyjnej i 

sportowej, nie wspomniane powyżej. Udostępnienie podziemi 

do zwiedzania w okresie zimowym nie uwzględniające potrzeb 

zimujących nietoperzy (osuszanie, zmiana mikroklimatu, hałas) 

może powodować płoszenie nietoperzy. Intensywność tego 

negatywnego oddziaływania w przypadku podkowca małego 

jest umiarkowana, a dla pozostałych gatunków niska i będzie 

wpływać negatywnie na populację. 

Turystyka górska, wspinaczka, speleologia. Eksploracja lub 

zwiedzanie sztolni w okresie zimy może powoduje 

przepłaszanie osobników albo przypadkowe zabijanie 

Uwzględnienie aktualnych 

danych o zagrożeniach.  
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hibernujących nietoperzy. Intensywność tego negatywnego 

oddziaływania w przypadku wszystkich gatunków jest duża i 

będzie wpływać negatywnie na populację. 

Zapadnięcie się terenu, osuwisko. Zawał w początkowej części 

sztolni ogranicza dostęp do części obiektu i zmienia 

mikroklimat. Intensywność tego negatywnego oddziaływania w 

przypadku wszystkich gatunków jest duża i będzie wpływać 

negatywnie na populację, siedlisko. 

Drapieżnictwo. Okresowo wykorzystujący obiekt Sztolnię Lisią 

lis może zjadać hibernujące nisko nietoperze. Intensywność tego 

negatywnego oddziaływania w przypadku wszystkich gatunków 

jest umiarkowana i będzie wpływać negatywnie na populację. 

Usuwanie martwych i umierających drzew. Powoduje zubożenie 

bazy żerowiskowej, a w przypadku mopka ogranicza również 

liczbę dostępnych kryjówek. Intensywność tego negatywnego 

oddziaływania w przypadku wszystkich gatunków jest 

umiarkowana i będzie wpływać negatywnie na populację. 

 

Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach. Powoduje 

niszczenie tworzących siedlisko gatunków. 

Międzygatunkowe interakcje wśród roślin. Zwiększenie 

oświetlenia poprzez odsłanianie wychodni skalnych 

prawdopodobnie powodować będzie powolną ekspansję traw 

i/lub jeżyn kosztem gatunków charakterystycznych dla siedliska 

(paprotka, zanokcice). Intensywność tych negatywnych 

oddziaływań jest niska i wpływa na strukturę i funkcję siedliska. 

Potencjalnym zagrożeniem może być wycinka lasu oraz 

uruchomienie kamieniołomu. Obszar Kopalnie w Złotym Stoku 

obejmuje tereny leśne przy południowej i wschodniej części 

miasta. Jest fragment dawnego obszaru górniczego związanego 

z wydobyciem złota i arsenu, którego pozostałościami są liczne 

wyrobiska i sztolnie. Działalność górniczą na tym terenie 
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zakończono w latach 60-tych. W granicach Obszaru 

zlokalizowanych jest 7 spośród 13 obiektów tego typu 

występujących w okolicach Złotego Stoku. Pozostałe obiekty z 

powodu błędnie poprowadzonych granic zostały włączone do 

sąsiedniego Obszaru Góry Złote, w tym najważniejsze 

zimowisko w tym rejonie – sztolnia Barbara. Obecnie sztolnia 

Gertruda i sztolnia Czarna są wykorzystywane turystycznie. 

Pozostałe obiekty nie są w żaden sposób zabezpieczone. 

Znaczną część obszaru porastają lasy z dużym udziałem buka. 

10 Punkt 4.4. Status ochronny 

Obszar w całości na terenie Śnieżnickiego 

Parku Krajobrazowego (28 800 ha; 1981). 

Większość Obszaru (92% powierzchni) położona jest na terenie 

Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, data utworzenia 28.10. 

1981, pow. 28,800 ha.  

Uszczegółowienie 

informacji. 

11 Punkt 4.5. Struktura własności 

Skarb Państwa. Administracyjnie obiekt 

należy do Miasta Złoty Stok, Lasy 

Państwowe - Nadleśnictwo Bardo Śląskie.  

Skarb Państwa w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo 

Bardo Śląskie). 

Gmina Złoty Stok. 

Własność prywatna.  

Uwzględnienie aktualnych 

danych.  

12 Punkt 4.6. Dokumentacja – źródła danych: 
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Furmankiewicz J., Gottfried T., Telatyński 

S. 2001. Nowe stanowiska zimowania 

podkowca małego Rhinolophus 

hipposideros w Sudetach. Chrońmy Przyr. 

Ojcz. 5(2): 111-116. 

Furmankiewicz J., Telatyński S. 2000. 
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Furmankiewicz J. Postawa T. 2004. Nocek orzęsiony. 
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Gottfried I. 2012. Mopek Barbastella barbastellus [W]: 

Uzupełnienie literatury o 

nowe pozycje oraz 

zrezygnowano z pozycji 

literaturowych nie 

zawierające informacji o 

Obszarze lub zawierające 

informacje bardzo ogólne. 
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na Dolnym Śląsku. Biul. CIC. 1(3): 3. 

Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B.W. 

1994. Wyniki zimowych spisów nietoperzy 

zebrane z pojedynczych stanowisk z 

różnych rejonów Polski. W: B.W. Wołoszyn 

(red.). Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 

1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. 

Publ. CIC ISEZ PAN, Kraków. 175-185. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2000. 

Stanowiska nocka orzęsionego Myotis 

emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej 

części Sudetów Zachodnich. Przyr. Sudet. 

Zach. 111-114. 3: 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2001. 

Stanowiska nietoperzy na terenie dawnego 

województwa wałbrzyskiego - wstępna 

waloryzacja dla potrzeb ochrony - wniosek 

o objęcie ochroną prawną. Arch. Urz. 
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Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Dudek I. 

2001. Występowanie nocka Bechsteina 

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) na terenie 
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Ogólnopolska Konferencja 

Chiropterologiczna, Gdańsk 2001. s. 52. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gottfried T. 
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 

1800) 

w południowo-zachodniej Polsce. 
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Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków 

zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II w przygotowaniu. 
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Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6: 363-367. 

Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B.W. 1994. Wyniki zimowych 

spisów nietoperzy zebrane z pojedynczych stanowisk z 

różnych rejonów Polski. [W]: B.W. Wołoszyn (red.). Zimowe 

spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena 

skuteczności. Publ. CIC ISEZ PAN, Kraków. 175-185. 

Szkudlarek R. 2004. Podkowiec mały. [W]:Adamski P., Bartel 

R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. 

Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6: 350-356. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2000. Stanowiska nocka 

orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej 

części Sudetów Zachodnich. Przyr. Sudet. Zach. 111-114. 3: 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2001. Stanowiska nietoperzy na 

terenie dawnego województwa wałbrzyskiego – wstępna 

waloryzacja dla potrzeb ochrony - wniosek o objęcie ochroną 

prawną. Arch. Urz. Wojew., Wrocław. Msc. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Dudek I. 2001. Występowanie 

nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) na terenie 
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Dudek I. 2002. Sprawozdanie z 

inwentaryzacji chiropterofauny na terenie 

gminy Lądek Zdrój. Arch. Urz. Wojew., 

Wrocław. Msc. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., 

Gottfried T., Cieślak M., Ruszlewicz A. 

2002. Atlas rozmieszczenie nietoperzy w 

południowo-zachodniej Polsce - stanowiska 

zimowe. (w druku). Nietoperze. 3: 

Wołoszyn B. W. 1968. Badania nietoperzy 

Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 12(2): 208-

220. 

południowo-zachodniej Polski . XV Ogólnopolska 

Konferencja Chiropterologiczna, Gdańsk 2001. s. 52. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gottfried T. 2001. Stanowiska 

podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 

1800) w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze. 2: 53-62. 

Jankowski W. (red.) Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Złoty Stok. T. I. Opracowanie tekstowe. 

Rośliny, grzyby, zwierzęta oraz zieleń wysoka - parki 

podworskie, cmentarze i aleje. Fulica Jankowski Wojciech. 

Wrocław, s. 67-80. Msc. 

Smoczyk M. 2011. Dane niepublikowane. 

13 Punkt 6.1. Wpływy i działalność na terenie 

obszaru: 

160 Gospodarka leśna – ogólnie, A, 70%, 0 

421 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych, C, 5%, 0 

624 Turystyka górska, wspinaczka, 

speleologia, C, 5%, 0 

954 Inwazja gatunku, C, 10%, 0 

160 Gospodarka leśna ogólnie C, 100%, (-) 

622 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych C, 100%, (-) 

740 Wandalizm A, 5%, (-) 

954 Inwazja gatunku, C, 10%, -Dopisać 

 

Uzupełnienie danych 

14 Punkt 6.1. Wpływy i działalność wokół 

obszaru: 

160 Gospodarka leśna ogólnie C, 50%, (0) 

490 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, 

przemysłem etc C, 20%, (-) 

500 Sieć transportowa C, 10%, (-) 

Uzupełnienie danych 

15 Punkt 7 Mapy obszaru, Mapy fizyczne 

obszaru. 

Mapa topograficzna z granicami obszaru w skali 1:13000 Wstawienie brakującej mapy. 

16 Punkt 7 Zdjęcia lotnicze obszaru. 

 

Zdjęcie lotnicze z granicami obszaru w skali 1:13000 Wstawienie brakującego 

zdjęcia lotniczego. 

17 Punkt 8 Zdjęcia obszaru. 

 

Zdjęcie siedliska 8220 i 9130 oraz sztolni Lisa i  Książęca. Dołączenie dokumentacji 

fotograficznej. 

Zaproponowane powyżej zmiany w SDF-ie dotyczą aktualnych granic obszaru Kopalnie w Złotym Stoku. 
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L.p. Proponowany przebieg granicy na 

tle istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

 Plik PDF mapy i wektorowa 

warstwa informacyjna GIS 

Konieczna zmiana granic polegająca na ich dociągnięciu do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, w tym również pojedynczych wydzieleń leśnych. Dodatkowo proponuje się włączenie 

do Obszaru dwóch pozostałych pododdziałów z wydzielenia 186, które będąc przedłużeniem obszaru 

leśnego w kierunku północnym, stanowią dogodny korytarz migracyjny nietoperzy. Wydzielenie 186a 

jest również siedliskiem przyrodniczym kwaśnej buczyny (9110). Dociągnięcie granic obszaru do 

istniejących granic działek mocno ułatwi zaplanowanie i wykonanie właściwych działań ochronnych 

poprzez ułatwienie lokalizacji w terenie i rozmaitych dokumentach planistycznych granic powierzchni 

realizacji docelowych działań. Szczególnie może to być ważne dla jednostek samorządowych i 

zarządców gruntów zobligowanych do realizacji wskazanych działań ochronnych, jak również dla 

organów nadzorujących ich przebieg i efekty. 

 

Punkty załamania granic dla proponowanych granic obszaru Kopalnie w Złotym Stoku. 

Nr Rzędna X Rzędna Y  Nr Rzędna X Rzędna Y  Nr Rzędna X Rzędna Y 

1 349440,82 288108,10  54 348758,69 286221,76  107 348980,56 287909,76 

2 349438,01 288089,01  55 348728,79 286175,94  108 348987,83 287924,00 

3 349446,86 288086,54  56 348715,99 286157,59  109 348997,85 287942,13 

4 349450,49 288053,34  57 348704,42 286140,16  110 349010,91 287968,02 

5 349437,50 287998,27  58 348687,71 286101,10  111 349023,60 287956,76 

6 349455,22 287991,63  59 348678,48 286045,53  112 349032,96 287946,78 

7 349463,77 287985,85  60 348677,35 286015,56  113 349056,98 287939,75 

8 349502,27 287954,89  61 348195,98 286337,07  114 349060,54 287953,81 

9 349512,96 287944,32  62 348192,23 286339,58  115 349060,41 287954,61 

10 349534,62 287922,21  63 348172,75 286352,59  116 349051,32 288006,49 

11 349532,59 287897,37  64 348167,98 286355,77  117 349038,51 288012,24 

12 349529,95 287871,96  65 348207,16 286434,04  118 349045,61 288024,36 

13 349512,23 287807,58  66 348229,36 286474,82  119 349057,44 288089,88 

14 349510,93 287803,73  67 348208,31 286479,48  120 349060,56 288096,53 

15 349515,04 287756,78  68 348181,96 286486,25  121 349068,38 288096,37 

16 349513,82 287726,52  69 348177,28 286502,62  122 349079,43 288096,26 
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17 349529,38 287654,75  70 348165,43 286510,04  123 349093,55 288096,09 

18 349547,76 287595,80  71 348151,71 286530,18  124 349115,85 288139,03 

19 349499,99 287541,28  72 348113,63 286563,02  125 349125,08 288088,87 

20 349467,04 287500,96  73 348073,64 286567,50  126 349117,40 288066,07 

21 349419,16 287454,95  74 348054,35 286570,26  127 349103,44 288041,95 

22 349387,22 287426,79  75 348029,51 286578,84  128 349091,49 288018,99 

23 349360,02 287405,58  76 348000,87 286606,86  129 349084,08 288013,19 

24 349305,72 287374,02  77 347987,78 286619,64  130 349099,41 287975,21 

25 349264,22 287356,62  78 347970,37 286636,71  131 349104,24 287964,88 

26 349240,02 287332,18  79 347954,90 286648,02  132 349104,75 287952,25 

27 349211,51 287279,04  80 347941,23 286649,70  133 349105,07 287944,58 

28 349183,65 287236,92  81 347889,56 286680,57  134 349105,27 287939,36 

29 349170,32 287214,11  82 348050,93 286901,73  135 349120,36 287936,63 

30 349172,20 287174,62  83 348038,08 286929,19  136 349127,63 287940,78 

31 349200,57 287147,83  84 348107,12 286979,99  137 349136,30 287945,75 

32 349222,41 287129,33  85 348131,60 287055,92  138 349156,12 287985,28 

33 349239,20 287083,87  86 348160,33 287212,68  139 349187,18 288034,40 

34 349240,59 287059,97  87 348170,88 287228,80  140 349191,92 288066,18 

35 349226,29 286970,11  88 348394,51 287423,47  141 349204,86 288104,44 

36 349219,17 286934,90  89 348400,09 287430,28  142 349248,06 288110,56 

37 349203,74 286863,72  90 348456,39 287499,20  143 349273,15 288104,53 

38 349197,98 286833,11  91 348464,51 287561,38  144 349275,19 288148,53 

39 349194,28 286798,81  92 348512,48 287586,55  145 349328,27 288222,93 

40 349185,74 286765,32  93 348628,41 287628,93  146 349308,98 288255,81 

41 349173,94 286719,03  94 348669,49 287639,36  147 349326,66 288305,14 

42 349156,96 286689,41  95 348695,55 287666,40  148 349393,69 288363,83 

43 349121,46 286644,79  96 348704,96 287686,04  149 349459,93 288411,54 

44 349090,85 286620,30  97 348717,60 287734,30  150 349474,51 288397,70 

45 349044,06 286567,56  98 348752,83 287792,11  151 349502,97 288374,48 

46 349024,75 286537,84  99 348808,34 287861,01  152 349511,21 288335,33 

47 348973,05 286480,71  100 348853,44 287904,44  153 349521,93 288292,80 
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48 348956,86 286469,33  101 348889,85 287878,95  154 349524,43 288286,70 

49 348944,59 286464,55  102 348931,61 287849,70  155 349485,88 288254,37 

50 348914,53 286427,62  103 348960,45 287822,73  156 349485,96 288219,76 

51 348841,65 286329,10  104 348969,84 287845,83  157 349459,46 288198,30 

52 348822,40 286296,02  105 348972,54 287861,60  158 349459,29 288161,63 

53 348794,57 286265,42  106 348978,81 287898,34  159 349440,82 288108,10 

 

 

 

W przypadku zmiany granic obszaru w nowym (zmodyfikowanym) SDF Obszaru należy zmienić następujące zapisy 

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

1 Punkt 2.2. Powierzchnia (ha): 

170,1 

 

175,5 

Zaktualizowanie powierzchni 

obszaru. 

2 Punkt 3.1.a Typy siedlisk. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris), % pokrycia 3,13, D 

8210 Wapienne ściany skalne ze 

zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 

% pokrycia 0,14, D 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, % 

pokrycia 0,07, B, C, B, B 

9110 Kwaśne buczyny % pokrycia 58,75, A, 

C, B, B  

9130 Żyzne buczyny, % pokrycia 7,00, B, 

C, B, B 

9190 Kwaśne dąbrowy, % pokrycia 0,35, D 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe), % pokrycia 1,30, D 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris), % pokrycia 4,70, D 

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia 

caulescentis, % pokrycia 0,13, D 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii, % pokrycia 0,07, B, C, B, B 

9110 Kwaśne buczyny % pokrycia 58,93, A, C, B, B  

9130 Żyzne buczyny, % pokrycia 6,80, B, C, B, B 

9190 Kwaśne dąbrowy, % pokrycia 0,35, D 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe), % pokrycia 1,26, D  

Zaktualizowanie powierzchni 

siedlisk w nowych granicach 

obszaru. 
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3 Punkt 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie 

Obszar pokryty jest głównie przez kwaśne 

buczyny i grądy w wysokim stopniu 

przekształcone na skutek gospodarki leśnej. 

Ciepłolubne murawy i zbiorowiska naskalne 

występują w pobliżu starych sztolni. Ostoja 

ważna dla zachowania kolonii zimowych 4 

gatunków nietoperzy z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 5 innych 

bardziej pospolitych gatunków. Ogólna 

liczba zimujących tu nietoperzy to ok. 100-

150 osobników.  

Kopalnie w Złotym Stoku stanowią ważne zimowisko 

nietoperzy. Zimuje tu łącznie ok. 130 osobników nietoperzy, z 

czego sztolnie w Obszarze wykorzystuje połowa z nich. 

Gatunkami dominującymi są: podkowiec mały, nocek duży, 

nocek rudy, gacek brunatny i mopek. Do najważniejszych 

zimowisk należą udostępnione turystycznie dwie największe 

sztolnie: Gertruda i Czarna Sztolnie w Złotym Stoku są jednym 

z największych zimowisk podkowca małego i nocka 

orzęsionego w Sudetach. Poza okresem zimowym sztolnie 

wykorzystywane są jako miejsca godowe mopka. Łącznie w 

Obszarze stwierdzono 11 gatunków nietoperzy. Korzystające z 

zimowisk w Obszarze podkowce małe, nocki duże, nocki 

orzęsione i mopki stanowią mniej niż 1% znanej populacji 

krajowej. 

Podkowiec mały – ocena ogólna B, w tym:  

Populacja: 10-20 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji 

krajowej (Szkudlarek 2004) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – pomimo stałego wzrostu liczby 

osobników stan zachowania siedlisk nie można ocenić jako 

znakomity. Większość zimowisk z powodu braku zabezpieczeń 

przed niekontrolowaną penetracją ludzi lub wykorzystania 

turystycznego w okresie zimowym została oceniona tylko na 

stan dobry. W przypadku sztolni Lisiej istnieje również 

zagrożenie zniszczenia stanowiska w wyniku zawału na odcinku 

wejściowym.  

Możliwość odtworzenia nie oceniano. 

Izolacja: ocena B. Jest to stanowisko na skraju zasięgu 

populacji. 

 

 

 

Uszczegółowienie i 

uzupełnienie informacji.  
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Mopek – ocena ogólna C, w tym:  

Populacja zimująca: 5-15 osobników i przelotna 30-50 

osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji krajowej 

(Gottfried 2012 w opracowaniu) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – dwa główne zimowiska 

(sztolnia Gertruda i Lisia) zostały ocenione tylko na stan dobry 

co wynika z wykorzystania turystycznego w okresie zimowym 

oraz w przypadku sztolni Lisiej zawału na odcinku wejściowym 

co pogorszyło mikroklimat obiektu. 

Możliwość odtworzenia nie oceniano.  

Izolacja: ocena C. 

 

Nocek orzęsiony – ocena ogólna C, w tym:  

Populacja: 2-5 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji 

krajowej (Furmankiewicz, Postawa 2004) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – regularnie wykorzystywane 

zimowisko (sztolnia Czarna) oceniono na stan dobry. Stan 

zachowania siedlisk nie oceniono jako doskonały z powodu 

możliwości niepokojenia osobników w wyniku wykorzystania 

turystycznego w okresie zimowym. 

możliwość odtworzenia: nie oceniano;  

Izolacja: ocena B. Jest to stanowisko na skraju zasięgu 

populacji. 

 

Nocek duży – ocena ogólna C, w tym:  

Populacja: 10-15 osobników, co stanowi mniej niż 0,5% 

populacji krajowej (Kowalski, Wojtowicz 2004) – ocena C;  

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – większość zimowisk została 

oceniona na stan dobry co wynika przede wszystkim z braku 
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zabezpieczeń przed niekontrolowaną penetracją ludzi lub 

wykorzystania turystycznego w okresie zimowym. W 

przypadku sztolni Lisiej istnieje również zagrożenie zniszczenia 

stanowiska w wyniku zawału na odcinku wejściowym co 

znacząco ograniczy dostępność tego zimowiska dla nocka 

dużego,  

możliwość odtworzenia: nie oceniano;  

Izolacja: ocena C. 

 

Nocek Bechsteina– gatunek stwierdzony dwukrotnie i 

wyłącznie w zimie (Gottfried i in. 2005). Ze względu na 

nieregularne stwierdzenia pojedynczych osobników w latach 

wcześniejszych i brak obserwacji w trakcie ostatnich lat 

(Kartoteka stanowisk nietoperzy PTPP „pro Natura”) gatunek 

ten nie został uznany za przedmiot ochrony.  

 

Siedlisko 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion vandelii Wystąpienia w Obszarze 

(0,12 ha) , mimo nieistotnej w skali kraju powierzchni 

względnej, są istotne w skali regionu (reprezentatywność B). Na 

opisywanym obszarze znajduje się 8 płatów (M. Smoczyk, dane 

niepublikowane) Zwykle są to dobrze wykształcone płaty z 

udziałem Polypodium vulgare lub Asplenium septentrionale i 

licznych gatunków acydofilnych mszaków tj. Hylocomium 

splendens, Hypnum cupressiforme, Dicranum scoparium. Do 

siedliska zaliczono także kilka płatów inicjalnych i wyraźnie 

zubożonych (brak paprotki zwyczajnej lub niewielki udział, 

nerecznica Dryopteris sp. i niewielkie pokrycie mszaków na 

ścianach wychodni skalnych) i to spowodowało głównie 

obniżenie ogólnego stanu zachowania siedliska w obszarze z 

doskonałego do dobrego (B). Obecny stan zachowania siedliska, 

a zwłaszcza niewielka ingerencja człowieka sprawia, iż 
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występujące tutaj płaty siedliska mają istotne znaczenie w 

zachowaniu krajowych i lokalnych zasobów tego siedliska. Ich 

zachowaniu sprzyja również lokalizacja w płatach siedlisk 9110, 

9130, będących również przedmiotami ochrony. 

 

Siedlisko: 9110 Kwaśne buczyny Luzulo luzuloidis-Fagetum 

(podtyp 9110-2 siedliska). 

Na opisywanym obszarze znajdują się duże dobrze zachowane 

fragmenty (M. Smoczyk, dane niepublikowane) Siedlisko to 

zajmuje powierzchnię 103,43 ha i jest wykształcone typowo jak 

na acydofilną buczynę górską z ubogim runem pokrywającym 

niewielką powierzchnię (reprezentatywność A). Stan 

zachowania jest dobry, miejscami stwierdzono większą ilość 

martwego leżącego drewna. Obniżona ocena ogólna wynika 

głównie ze zniekształcenia składu drzewostanu (duży udział 

świerka w wyniku gospodarki leśnej) w części płatów. Jednak 

duży potencjał siedliska sprawia, że dla poprawy jego stanu 

zachowania wystarczy stopniowa przebudowa drzewostanów. 

Obecny stan zachowania siedliska sprawia, iż występujące tutaj 

płaty siedliska mają istotne znaczenie w zachowaniu 

regionalnych zasobów tego siedliska. 

 

Siedlisko: 9130 Żyzne buczyny Dentario enneaphylli-Fagetum 

(podtyp 9130-3 siedliska). Na opisywanym obszarze znajdują 

się duże dobrze zachowane fragmenty (M. Smoczyk, dane 

niepublikowane) Siedlisko to zajmuje powierzchnię 11,93 ha i 

jest zachowane z dobrą reprezentatywnością, choć brak jest tu 

kilku typowych dla żyznych buczyn sudeckich gatunków co 

zadecydowało o obniżeniu oceny reprezentatywności do B. Stan 

zachowania jest dobry, choć płaty zajmują mniejsze 

powierzchnie i są bardziej rozproszone niż kwaśne buczyny. 

Najlepiej zachowane są większe płaty w południowej części 
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obszaru. Obniżona ocena ogólna wynika głównie ze 

zniekształcenia składu drzewostanu (zwiększony udział świerka 

w wyniku gospodarki leśnej) w części płatów. Obecny stan 

zachowania siedliska i wielkość zajętej powierzchni sprawia, iż 

wystąpienia w Obszarze są istotne dla zachowania regionalnych 

i lokalnych zasobów tego siedliska. 

 

Siedlisko 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie. Wystąpienia w Obszarze o powierzchni 8,25 ha 

są nieistotne w skali kraju i regionu. Również stan zachowania 

siedliska jest zły co wynika z nieużytkowania części 

powierzchni i postępującej tam sukcesji wtórnej i wzrostu 

udziału gatunków nitrofilnych. Siedlisko nie zostało 

zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 

 

Siedlisko 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami 

Potentilletalia caulescentis. Wystąpienia w Obszarze o 

powierzchni 0,23 ha są nieistotne w skali kraju i regionu. 

Siedlisko występuje w rozproszeniu na całym obszarze w 

postaci drobnopowierzchniowych płatów na zacienionych 

zbiorowiskiem leśnym wychodniach skalnych przy czym 

niektóre płaty stanowią inicjalną postać siedliska ubogą 

gatunkowo i z niewielkim udziałem paproci. Siedlisko nie 

zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 

 

Siedlisko 9190 Kwaśne dąbrowy. Wystąpienia w Obszarze o 

niewielkiej powierzchni 0,61 ha są nieistotne w skali kraju i 

regionu. Tworzy je jeden płat lasu w północnej części obszaru, 

na urwistym zboczu o ekspozycji południowo-zachodniej. 

Siedlisko jest dobrze zachowane ze względu dużą stromość 

zbocza utrudniającą dostęp. Siedlisko nie zostało zdefiniowane 

jako przedmiot ochrony. 
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Siedlisko 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe). Wystąpienia w Obszarze o powierzchni 2,21 

ha są nieistotne w skali kraju i regionu. Silnie zniekształcone 

łęgi występują w postaci wąskich pasów wzdłuż potoku Trująca 

(Złoty Potok) na jego terasach zalewowych i nadzalewowych w 

warunkach silnie zmienionego reżimu hydrologicznego 

(głównie brak zalewów), na skutek trwającej od kilku wieków 

antropopresji w dolinie (zmiany koryta potoku, górnictwo złota 

i arsenu, hałdy arsenowe). Również drzewostan w części płatów 

charakteryzuje nietypowy dla łęgów skład gatunkowy: często 

zwiększony udział świerka Picea abies. Ze względu na 

nieznaczącą reprezentatywność siedlisko nie zostało 

zdefiniowane jako przedmiot ochrony. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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