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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Skałki Stoleckie 

Kod obszaru PLH020012 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego 

SDF Plik PDF SDF stanowiący załącznik nr 1 

Położenie województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gmina Ząbkowice Śląskie 

Powierzchnia obszaru (w ha) 6,3 

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 

26.10.2010r. 

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. Rezerwat przyrody 

„Skałki Stoleckie”  

W 2000 r. został przygotowany plan ochrony rezerwatu 

przyrody Skałki Stoleckie (Furmankiewicz  

i in. 2000), ale nie został zatwierdzony. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

wydał dotychczas trzy zarządzenia dotyczące rezerwatu 

„Skałki Stoleckie”. 

 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu nr 2 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie 

ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody 

„Błyszcz”, „Brzeźnik”, „Buczyna Piotrowicka”, „Cisy”, 

„Cisowa Góra”, „Jeziorko Daisy”, „Jodłowice”, „Krokusy w 

Górzyńcu”, „Skałki Stoleckie”, „Wąwóz Myśliborski” i 

„Wąwóz Siedmicki”. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego nr 166,  poz. 

3039: 19750-19757. 

 

Zarządzenie Nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012r. w 

sprawie rezerwatu przyrody „Skałki Stoleckie” 

(Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 2319). 

 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu z dnia 10 lipca 2012r w sprawie ustanowienia 

zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Skałki Stoleckie” 

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; 

 

31,7% 
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na okres pięciu lat. 

 

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

Założeniem sporządzenia Planu jest analiza stanu przedmiotów ochrony oraz wypracowanie i realizacja (w ciągu 10 lat) działań ochronnych w 

obszarze Natura 2000 Skałki Stoleckie. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia  

21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), transponowanych do prawodawstwa polskiego (Ustawa 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami). Podczas sporządzania planu zadań ochronnych zebrano, i w miarę 

potrzeby uzupełniono oraz zweryfikowano dane o gatunkach i siedliskach będących przedmiotem ochrony w Obszarze. Wykonano także 

analizę dokumentów planistycznych, strategii rozwoju i prognoz oddziaływania na środowisko dotyczących obszaru, na terenie którego 

położona jest ostoja Natura 2000. Analiza ta posłużyła: 

- ocenie stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków i na tej podstawie weryfikacji danych zawartych w Standardowym Formularzu 

Danych oraz weryfikacji granic Obszaru, 

- określeniu zagrożeń, stanu ochrony i szczegółowych działań ochronnych dla przedmiotów ochrony w Obszarze, 

- ustaleniu niezbędnych wskazań do studiów i planów umożliwiających zachowanie na wskazanym poziomie powierzchni i stanu siedlisk 

przyrodniczych oraz populacji gatunków. Zmiany te zaproponowano tylko wówczas, gdy zapisy mogłyby negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru Natura 2000.  

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

ochronnych i tym samym ochronę Obszaru i przedmiotów jego ochrony. Jest to dokument dotyczący całego obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie, a jego ustalenia powinny być zrealizowane w ciągu 10 lat. Ponieważ do zimowiska nietoperze mogą przylatywać z dużego obszaru, 

gdzie znajdują schronienia letnie, niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich czynników stanowiących zagrożenie dla gatunków nietoperzy 

stanowiących przedmioty ochrony Obszaru. Dlatego spadek liczebności w Obszarze przy jednoczesnym, właściwym stanie zimowiska może 

wskazywać na zły stan populacji w tej części kraju. 

Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie ustanawia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w formie 

zarządzenia. W chwili zatwierdzenia planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 i wydania zarządzenia, 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. 

Obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie położony jest w pobliżu miejscowości Stolec, w gminie Ząbkowice Śląskie, w powiecie Ząbkowice 

Śląskie, w województwie dolnośląskim. Fizjograficznie obszar ten należy do Wzgórz Dobrzenieckich, wchodzących w skład mezoregionu 

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i makroregionu Przedgórze Sudeckie (Kondracki 2001). Obszar obejmuje fragment zalesionego wzgórza 

Góra Wapienna (395 m n.p.m.), która stanowi izolowane kopulaste wypiętrzenie, otoczone polami. W południowej części wzgórza w latach 
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1780 – 1912 istniał kamieniołom wapienia, po którym pozostały częściowo zarośnięte ściany skalne i podziemne wyrobiska – sztolnie.  

Obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie położony jest na działce ewidencyjnej nr 1121, obrębu Stolec gminy Ząbkowice Śląskie. Biorąc pod 

uwagę wydzielenia leśne, Obszar obejmuje część wydzielenia nr 332A Nadleśnictwa Henryków, która to instytucja prowadzi gospodarkę na 

tym terenie. Tak więc Obszar ten nie ma złożonej struktury własności gruntów co powinno sprzyjać podejmowaniu skutecznych działań 

ochronnych. 

Obszar częściowo pokrywa się z faunistycznym rezerwatem przyrody „Skałki Stoleckie”. Przedmiotami ochrony Obszaru są nietoperze z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej zasiedlające podziemia ostoi: mopek Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis i nocek 

Bechsteina Myotis bechsteinii. Obszar Skałki Stoleckie pełni kluczową rolę w zachowaniu lokalnych populacji tych gatunków. Sztolnia w 

Skałkach Stoleckich jest jednym z największych i najważniejszych zimowisk nietoperzy na Dolnym Śląsku. Co roku zimuje w niej od około 

100 do 360 nietoperzy z 12 gatunków. Najliczniejsze są mopki (zał. II DS) i nocki Natterera Myotis nattereri. Średnioliczne gacki brunatne 

Plecotus auritus, nocki rude Myotis daubentonii i nocki duże Myotis myotis (zał. II DS), a najrzadsze pojedynczo występujące nocki Brandta 

Myotis brandtii, nocki wąsatki Myotis mystacinus, nocki Bechsteina (zał. II DS), nocki orzęsione Myotis emarginatus (zał. II DS), gacki szare 

Plecotus austriacus, mroczki późne Eptesicus serotinus i karliki malutkie Pipistrellus pipistrellus. Sztolnia w Skałkach Stoleckich jest też 

ważnym w województwie dolnośląskim miejscem jesiennego (sierpień – październik) i wiosennego (marzec – kwiecień) rojenia nietoperzy 

podczas okresu godowego. Najliczniej rojącymi się gatunkami są mopek, gacek brunatny, nocek Natterera i nocek rudy. Podczas rojenia 

obserwuje się także nocka Bechsteina, nocka dużego, nocka Brandta, nocka wąsatka i mroczka późnego. Ponadto na terenie obszaru Natura 

2000 Skałki Stoleckie stwierdzono pojedyncze osobniki borowca wielkiego Nyctalus noctula i mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii. 

W 2002 r. otwór wejściowy sztolni został zamknięty podwójną kratą w celu zabezpieczenia podziemia przed zimową eksploracją i płoszeniem 

hibernujących zwierząt. Zdarzają się jednak zimowe wejścia do sztolni przez podkopy pod kratami. Dużym zagrożeniem jest także 

odwiedzanie sztolni wiosną oraz późnym latem i jesienią w godzinach nocnych i używanie pochodni oraz innego rodzaju otwartego ognia, 

stwarzające zagrożenie dla rojących się nietoperzy. 

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 

% 

pokry

-cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Pop. 

Migrują

-ca 

Ocena 

Stopień 

Reprez. 

Ocena 

Względ. 

Powierz. 

Ocena 

Pop 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. 

Ocena 

Ogólna 

Opinia dot. 

wpisu 

pS1 6210 Murawy 

kseroter-

miczne  

Festuco-

Brometea 

0,01    D -  -  - Siedlisko 

zajmuje 

niewielki 

obszar, a jego 

stan uznano za 

zły (U2). Nie 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

pS2 8210 Wapienne 

ściany 

skalne ze 

zbioro-

wiskami 

Potenti-

lletalia 

caulescentis 

 0,02    D -  -  - Siedlisko 

zajmuje 

niewielką 

powierzchnię 

(dwa płaty, z 

czego jeden to 

inicjalna faza 

rozwojowa), 

Brak istotnego 

znaczenia w 

skali kraju i 

regionu, stan 

zachowania 

określono jako 

niewłaściwy 

(U1), stąd nie 

uznano za 

przedmiot 

ochrony 

Z1 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

   

130-200 

os. pop. 

zimująca 

 

500-800 

os. pop. 

  

C B C B Gatunek 

regularnie 

stwierdzany w 

Obszarze w 

okresie zimy 

oraz godów, 
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przelotna uznany za 

przedmiot 

ochrony 

Z2 1321 Nocek 

orzęsiony 

Myotis 

emarginatus 

   

1 os. 

  

D - - - Gatunek nie 

uznany za 

przedmiot 

ochrony ze 

względu na 

niewielką 

liczebność oraz 

brak obserwacji 

z ostatnich lat 

Z3 1323 Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 

   1-2 os. 

pop. 

zimująca,  

 

30-50 os. 

pop. 

przelotna 

 

  C B C B Gatunek 

uznany za 

przedmiot 

ochrony choć 

nieliczny i 

nieregularny w 

okresie zimy, 

jednak średnio-

liczny i 

regularnie 

odwiedzający 

sztolnię w 

okresie godów 

Z4 1324 Nocek 

duży 

Myotis 

myotis 

   15-35 os. 

pop. 

zimująca, 

 

30-50 os. 

pop. 

przelotna 

  C B C B Gatunek 

regularnie 

stwierdzany w 

Obszarze, 

uznany za 

przedmiot 

ochrony 

 

Symbol: “S” oznacza siedliska, “Z” – zwierzęta. Siedliska nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a 

występujące w Obszarze, zaznaczono indeksem „p” w kolumnie Lp. i wyróżniono kursywą. 
 

 



  

  Plan zadań ochronnych dla obszaru Skałki Stoleckie PLH 020012 

12 
 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektów planów zadań ochronnych dla czterech projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony 

siedlisk Natura 2000, w tym dla Skałek Stoleckich, została zamieszczona 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 oraz osób będących 

właścicielami lub zarządzającymi działkami wchodzącymi w skład Obszaru lub graniczącymi z nim. Do listy tej dołączono przedstawicieli 

samorządu oraz wybranych instytucji działających lokalnie. Pierwsze spotkanie koordynatora prac nad projektem planu z zastępcą 

nadleśniczego Nadleśnictwa Henryków odbyło się w Henrykowie 18 stycznia 2012 r. Na spotkaniu omówiono przebieg granic Obszaru i 

planowaną ich zmianę, główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony Obszaru. Ustalono również datę kolejnego spotkania, w którym miało 

brać udział większe grono zainteresowanych osób i przedstawicieli potencjalnie zainteresowanych instytucji. Łącznie zaproszenia na drugie 

spotkanie Zespołu Stron Zainteresowanych skierowano do 10 instytucji, zarówno pocztą jak i telefonicznie. Ze względu na położenie Obszaru 

na terenie Nadleśnictwa Henryków spotkanie zaplanowano w siedzibie Nadleśnictwa 2 lutego 2012 roku. Celem spotkania było 

zweryfikowanie przebiegu granic Obszaru, ustalenie przedmiotów ochrony Obszaru oraz przedyskutowanie zagrożeń oraz zidentyfikowanie 

potencjalnych konfliktów. Spotkanie miało 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 10 osób reprezentujących 5 instytucji. Listy 

uczestników spotkań oraz notatki z ich przebiegu dostępne są w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu. Na spotkaniu brakło przedstawicieli Gminy 

Ząbkowice. Ze względu na to, że część zidentyfikowanych zagrożeń i działań ochronnych dotyczy terenu Gminy otaczającego Obszar Natura 

2000, po spotkaniu w Nadleśnictwie koordynator prac nad planem udał się do siedziby Gminy i przekazał prezentację, która była 

przedstawiona na spotkaniu. Omówiono również główne zagrożenia i związane z nimi proponowane zapisy, które miały zostać zawarte w 

planie zadań. Na spotkaniu 2 lutego 2012 r. w Nadleśnictwie Henryków obecny był dziennikarz powiatowej gazety „Echo Tygodnia”, w której 

informacja o przebiegu spotkania ukazała się 07.02.2012 r. 

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 zamieszczono 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 

tel.: (71) 776 90 00 

e-mail: umwd@dolnyslask.pl 

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. H. Sienkiewicza 11, 

57-200 Ząbkowice Śląskie  

tel.: (74) 816 28 00 

e-mail: 

starostwo@zabkowice-powiat.pl 

Gmina Ząbkowice Śląskie Planowanie przestrzenne i ochrona 

środowiska na obszarze gminy, zarządzanie 

gospodarką przestrzenną i planowanie 

przestrzenne, udostępnianie informacji, 

promowanie regionu. 

ul. 1 Maja 15, 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

tel.: (74) 815 18 81 

e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych 

Nadzór nad gospodarką leśną oraz 

prowadzenie działań w zakresie edukacji 

ekologicznej i ochrony przyrody. 

ul. Grunwaldzka 90, 

50-950 Wrocław 

tel.: (71) 377 17 00 

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

Nadleśnictwo Henryków - 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych 

Prowadzenie gospodarki leśnej oraz działań 

w zakresie edukacji ekologicznej  

i ochrony przyrody. 

ul. Polna 5,  

57-210 Henryków 

tel.: (74) 810 50 33 

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

Leśnictwo Bobolice - 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych 

Prowadzenie gospodarki leśnej. Muszkowice 49A  

57-210 Henryków  

tel.: 0603381627 

 

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 

tel.: (71) 340 68 07 

e-mail: sekretiat@rdos.wroclaw.pl 

Wydział Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Monitoring liczebności populacji 

nietoperzy, prowadzenie prac badawczych 

dotyczących flory i fauny rezerwatu. 

ul. Kuźnicza 35, 

50-138 Wrocław 

tel.: (71) 375 22 21 

e-mail: 
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Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody  

„pro Natura” 

Prowadzenie działań w zakresie czynnej 

ochrony nietoperzy oraz edukacji 

ekologicznej. 

ul. Podwale 75, 

50-449 Wrocław 

tel.: (71) 343 09 58 

e-mail: pronatura@pronatura.org.pl 

 

Oddział Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego 

w Ząbkowicach Śląskich 

Upowszechnianie krajoznawstwa i 

turystyki, wyznaczanie i nadzór nad 

szlakami turystycznymi. 

pl. Jana Pawła II 1,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 

tel.: (74) 815 17 70  

 

 

1.8. Zespół Stron Zainteresowanych 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy 

interesu, którą reprezentuje 

Kontakt 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl),  

tel.: 721468852 

Iwona Gottfried  Koordynator Planu Firma “Ekoznawca” Iwona 

Gottfried  

e-mail: iwona.gottfried@wp.pl 

tel.: 668 692 618 

Tomasz Gottfried Ekspert chiropterolog Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody „pro Natura” 

e-mail: gottfri@wp.pl 

tel.: 696 345 228 

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 

Wojciech Mazur Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu 

i Ochrony Przyrody  

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

e-mail: wojciech.mazur@wroclaw.lasy.gov.pl 

tel.: 505 190 805 

Piotr Bubniewicz Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwo Henryków tel.: (74) 810 50 33 

Wojciech Mizgała specjalista ds. zagospodarowania 

lasu 

Nadleśnictwo Henryków e-mail: wojciech.mizgala@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: 

605 238 476 
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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 

Schube T. 1915. Ergebnisse der Durchforschung 

der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 

1914. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Cultur 92: 43-61. 

Opis stanowiska rojownika Jovibarba 

sobolifera z okolic Stolca. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Seidel J. 1927. Zur Kenntnis schlesiescher 

Fledermäuse. Abhandlungen der naturforschenden 

Gesellschaft Görlitz, 30(1): 1-39. 

Pierwszy opis stanowiska – zimowiska 

nietoperzy w sztolni w Skałkach 

Stoleckich, w tym wykazanie nocka 

dużego (10-15 osobników) i mopka 

(około 100 os.). 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Macko S., Noskiewicz J. 1954. Stanowisko 

rozchodnika białego (Sedum album L.) na Górze 

Wapiennej koło Stolca pod Ząbkowicami. Próba 

charakterystyki florystycznej i faunistycznej. 

Ochrona Przyrody 22: 167-194. 

Opis stanowiska rozchodnika białego  

w kamieniołomie w Skałkach 

Stoleckich. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Wołoszyn B. W. 1968. Badania nietoperzy Dolnego 

Śląska. Przegląd Zoologiczny, 22(2): 108-119. 

Opis stanowisk nietoperzy na Dolnym 

Śląsku, w tym zimowiska w sztolni  

w Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Wołoszyn B. W. 1971. Nietoperze jaskiń Sudetów. 

Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego. 

Częstochowa: 129-135. 

Opis stanowisk nietoperzy na Dolnym 

Śląsku, w tym zimowiska w sztolni  

w Skałkach Stoleckich. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze Dolnego Śląska. 

Przegląd Zoologiczny 20, 1: 124-134. 

Opis stanowisk nietoperzy na Dolnym 

Śląsku, w tym zimowiska w sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 
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Materiały 

publikowane 

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. 

Wyniki zimowych liczeń nietoperzy w 

rożnych podziemnych obiektach w 

Polsce, w tym w sztolni w Skałkach 

Stoleckich. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Organiściak J., Dudziak T., Dziedzic M. 1997. 

Ząbkowickie opowieści, część 3. Okolice 

Ząbkowic Śląskich. Monografia krajoznawcza. 

Agencja Reklamowo-Handlowa "Wist", Ząbkowice 

Śląskie, str. 273. 

Historia powstania kamieniołomu  

i podziemnych wyrobisk (sztolni) oraz 

ogólny opis flory i fauny rezerwatu 

przyrody Skałki Stoleckie. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. Zimowe 

stanowiska rzadkich gatunków nietoperzy w 

Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów 

Zachodnich, 2: 83-88. 

Opis zimowania nocka Bechsteina  

w sztolni w Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2000. Stanowiska 

nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 

1806) w polskiej części Sudetów. Przyroda 

Sudetów Zachodnich, 3: 111-114. 

Opis zimowania nocka orzęsionego  

w sztolni w Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Górniak J., Furmankiewicz M. 2001. Nowe 

obserwacje nocka Bechsteina Myotis bechsteinii w 

Sudetach. Studia Chiropterologica, 2: 87-89. 

Opis zimowania oraz wiosennej  

i jesiennej aktywności noka Bechsteina  

w sztolni w Skałkach Stoleckich. 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J., Górniak J. 2002. Seasonal 

changes in number and diversity of bat species 

(Chiroptera) in the Stolec mine (SW Poland). 

Przyroda Sudetów Zachodnich, Suplement 2: 49-

70.  

Analiza całorocznej aktywności  

i liczebności nietoperzy rojących się  

i zimujących w sztolni w Skałkach 

Stoleckich. 

wysoka 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. 

Wykaz stanowisk nietoperzy  

w południowo-zachodniej Polsce, 

uwzględniający zimowisko kilku 

gatunków nietoperzy w sztolni  

w Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 
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Materiały 

publikowane 

Charaziak-Kovács A., Duma K., Furmankiewicz J., 

Furmankiewicz M., Gwóźdź M., Mielcarek K., 

Telatyński S., Urban R. 2004. Zimowe stanowiska 

nietoperzy na Przedgórzu Sudeckim. Str. 53-80. W: 

Proceedings of the 2nd Polish – Czech – German 

Conference Bats of the Sudety Mts. 

Wykaz i charakterystyka zimowisk 

nietoperzy na Przedgórzu Sudeckim, 

opisujące także zimowisko nietoperzy  

w sztolni w Skałkach Stoleckich. 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J. 2004. Social calls and vocal 

activity of the brown long-eared bat Plecotus 

auritus in SW Poland. Le Rhinolophe, 17: 101-120. 

Charakterystyka głosów i zachowań 

wokalnych gacka brunatnego podczas 

wiosennego i jesiennego rojenia w 

sztolni w Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Postawa T., Furmankiewicz J., Dudek I. 2004. 

Swarming behaviour of bats in southern Poland. 

Proceedings of the International Bat Research 

Conference, Mikołajki 2004, Poland. 

Analiza wyników badań dotyczących 

aktywności nietoperzy przy 

schronieniach podziemnych poza 

okresem zimowym m.in. przy sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik DPF 

Materiały 

publikowane 

Szczęśniak E. 2004. Flora roślin naczyniowych 

rezerwatu „Skałki Stoleckie”. Acta Botanica 

Silesiaca 1: 91-99. 

Opis stanowiska rozchodnika białego 

Sedum album w rezerwacie przyrody 

Skałki Stoleckie. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Dudek I., Furmankiewicz J., Kohyt J., Postawa T. 

2005. Sex albo jedzenie - wybór należy do ciebie: 

zależność między aktywnością nietoperzy podczas 

rojenia a zmianą ich masy ciała. Materiały XIX 

Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, 

Pokrzywna 2005: 14-15. 

Analiza aktywności i zmian masy ciała 

nietoperzy rojących się przy 

podziemiach, m. in. przy sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik DPF 

Materiały 

publikowane 

Postawa T., Furmankiewicz J., Dudek I. 2005. 

Fenologia i znaczenie rojenia nietoperzy w 

południowej Polsce. Materiały XIX Ogólnopolskiej 

Konferencji Chiropterologicznej, Pokrzywna: 23-

24. 

Analiza rojenia nietoperzy przy 

podziemiach, m. in. przy sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J., Altringham J. 2007. Genetic 

structure in a swarming brown long-eared bat 

(Plecotus auritus) population: evidence for mating 

Analiza struktury genetycznej 

populacji gacka brunatnego rojącej się 

w sztolni Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 
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at swarming sites. Conservation Genetics, 8 (4): 

913-928. 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz J. 2008. Population size, catchment 

area and sex-influenced differences in autumn and 

spring swarming of the brown long-eared bat 

Plecotus auritus. Canadian Journal of Zoology, 86: 

207-216. 

Analiza rozmieszczenia dziennych 

kryjówek i wielkości populacji gacków 

brunatnych rojących się w sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

średnia Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Gottfried I. 2009. Use of underground hibernacula 

by the barbastelle (Barbastella barbastellus) outside 

the hibernation season. Acta Chiropterologica, 11: 

363-373. 

Opracowanie wyników badań 

dotyczących wykorzystania podziemi 

(m.in. sztolni w Skałkach Stoleckich) 

przez mopka w okresie pozazimowym. 

wysoka Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Fabiszewski J. (red.) 2005. Przyroda Dolnego 

Śląska. Polska Akademia Nauk Oddział we 

Wrocławiu. Wrocław, str. 540. 

Charakterystyka przyrody ożywionej  

i nieożywionej Dolnego Śląska, w tym 

rezerwatu przyrody Skałki Stoleckie. 

niska Plik PDF 

Materiały 

publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2001. Stanowiska 

nietoperzy na terenie dawnego województwa 

wałbrzyskiego - wstępna waloryzacja dla potrzeb 

ochrony - wniosek o objęcie ochroną prawną. Urz. 

Wojew., Wrocław. (mscr.). 

Opracowanie podkreślające wagę 

sztolni w Skałkach Stoleckich, jako 

jednego z najważniejszych stanowisk 

nietoperzy w tym regionie. 

Wymienione są tu gatunki korzystające 

ze schronienia. 

średnia Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

Materiały 

publikowane 

Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa 

Dolnośląskiego. Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne 

we Wrocławiu. Wrocław, 2009, str. 268. 

Opracowanie określające przyrodnicze 

uwarunkowania dla zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

dolnośląskiego. 

wysoka http://eko.wbu.wroc.p

l/eko/index.php?optio

n=com_frontpage&It

emid=1 

Materiały 

niepublikowane 

Jaśkiewicz M., Furmankiewicz J., Płaczkowska D. 

2007. Inwentaryzacja nietoperzy na terenie 

Nadleśnictwa Henryków. (mscr). 

Przedstawienie wyników 

inwentaryzacji chiropterologicznej 

terenu nadleśnictwa Henryków, z 

uwzględnieniem sztolni  

w Skałkach Stoleckich. 

średnia Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych we 

Wrocławiu oraz 

Nadleśnictwa 

Henryków 
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Materiały 

niepublikowane 

Górniak J. 2002. Sezonowe zmiany liczebności i 

różnorodności gatunkowej nietoperzy (Chiroptera) 

w rezerwacie przyrody „Skałki Stoleckie” 

(Przedgórze Sudeckie). Praca magisterska 

wykonana w Instytucie Zoolo-gicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego. (mscr). 

Opis całorocznej aktywności i 

liczebności nietoperzy rojących się i 

zimujących w sztolni w Skałkach 

Stoleckich. 

wysoka Zasoby Katedry 

Biologii Ewolucyjnej  

i Ekologii Wydziału 

Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Materiały 

niepublikowane 

Furmankiewicz J. 2004. Zachowania godowe gacka 

brunatnego Plecotus auritus. Praca doktorska 

wykonana w Instytucie Zoologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego. (mscr). 

Opis zachowań gacka brunatnego 

podczas jesiennego i wiosennego 

rojenia w środowisku zieleni miejskiej 

i przy podziemiach, m.in. w sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

wysoka Zasoby Katedry 

Biologii Ewolucyjnej  

i Ekologii Wydziału 

Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Materiały 

niepublikowane 

Gottfried, I. 2008. Wykorzystanie zimowych, 

podziemnych schronień przez mopka Barbastella 

barbastellus (Schreber, 1774) poza okresem 

hibernacji. Praca doktorska wykonana w Zakładzie 

Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego. 

(mscr). 

Praca przedstawiająca wyniki badań 

pozahibernacyjnej aktywności 

mopków przy podziemiach, m. in. w 

sztolni w Skałkach Stoleckich. 

wysoka Zasoby Katedry 

Biologii Ewolucyjnej  

i Ekologii Wydziału 

Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Materiały 

niepublikowane 

Maryjowski A. 2009. Aktywność lokomotoryczna i 

wokalizacja nietoperzy rojących się w 

podziemiach. Praca magisterska wykonana w 

Zakładzie Zoologii Kręgowców Instytutu 

Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

(mscr). 

Praca opisująca zachowania 

lokomotoryczne i wokalizację 

nietoperzy podczas rojenia w sztolni w 

Skałkach Stoleckich i Jaskini 

Północnej Dużej w Połomie. 

wysoka Zasoby Katedry 

Biologii Ewolucyjnej  

i Ekologii Wydziału 

Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Materiały 

niepublikowane 

Standardowy Formularz Danych dla obszaru 

Natura2000 Skałki Stoleckie PLH 020012. 

Dokument przedstawiający opis 

obszaru Natura 2000. 

wysoka Plik PDF 

Plany/programy/st

rategie/projekty 

Furmankiewicz J., Pomorski R. J., Szczęśniak E. 

2000. Plan ochrony faunistycznego rezerwatu 

przyrody „Skałki Stoleckie”. Urząd Wojewódzki, 

Wrocław (mscr). 

Inwentaryzacja faunistyczno-

botaniczna rezerwatu przyrody Skałki 

Stoleckie wraz z analizą zagrożeń i 

zaleceniami ochronnymi. 

wysoka Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 

Wrocławiu 
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Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu nr 2 z dnia 23 września 

2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych 

dla rezerwatów przyrody „Błyszcz”, „Brzeźnik”, 

„Buczyna Piotrowicka”, „Cisy”, „Cisowa Góra”, 

„Jeziorko Daisy”, „Jodłowice”, „Krokusy w 

Górzyńcu”, „Skałki Stoleckie”, „Wąwóz 

Myśliborski” i „Wąwóz Siedmicki”. Dz. U. Woj. 

Dolnośląskiego 166 z 02.10.2009, poz. 3039: 

19750-19757. 

Dokument ustanawiający konieczność 

wykonania działań ochronnych w 

rezerwacie przyrody Skałki Stoleckie, 

tj. wycięcia drzew i krzewów 

porastających południowo-zachodnią 

ścianę dawnego kamieniołomu. 

niska http://edzienniki.duw.

pl/duw/WDU_D/200

9/166/3039/Akt.pdf 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015wraz z prognozą. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 

2009, str. 214 z późniejszą jego aktualizacją 

(Uchwała nr LIV/969/10 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.). 

Określenie polityki ekologicznej 

województwa, ustalenie celów, 

kierunków działań i zadań środowi-

skowych oraz zadania z zakresu 

ochrony środowiska na terenie 

województwa dolnośląskiego. Analiza 

potencjalnych skutków (pozytywnych i 

negatywnych) jakie mogą wystąpić w 

środowisku w związku z realizacją 

zadań sformuło-wanych w 

Wojewódzkim Programie Ochrony 

Środowiska Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015 oraz 

określenie zaleceń mających na celu 

ich ograniczenie lub zapobieżenie. 

niska http://bip.umwd.doln

yslask.pl/dokument.p

hp?iddok=10129&dst

r=1&txt=aktualizacja 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Stolec ustanowiony uchwałą nr 

II/4/2004 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 lutego 2004r. 

Określenie sposobu zagospodarowania 

terenu określonego działką nr 246/2. 

niska http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/2

008/Z/2010/o020611.

doc 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Kurpiewski A., Czcińska M. 2008. Opracowanie 

ekofizjograficzne dla gminy Ząbkowice Śląskie. 

Dokumentacja przyrodnicza dla 

potrzeb prac planistycznych w zakresie 

średnia http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/2
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Karkonoskie Centrum Ochrony Środowiska. 

Zakład Ochrony Środowiska Decybel, Jelenia 

Góra, str. 134. 

zagospodarowania przestrzennego, 

stanowiąca podstawę do zapewnienia 

realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju w formułowaniu ustaleń 

dotyczących przeznaczenia terenów na 

określone cele oraz zasad ich 

zagospodarowania. 

005/M/e260609.pdf 

 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Ząbkowice Śląskie zatwierdzony uchwałą nr 

I/1/2001 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z 

dnia 26 stycznia 2001 r. i zmienione uchwałą nr 

VI/19/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  

z dnia 02 czerwca 2010 r.  

Kiełtyka E., Korpal W., Chołepniuk K., Korpal K., 

Kurpiewski A., Raczyńska A. 2010. Zmiana 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Ząbkowice Śląskie. Tekst zmiany studium. 

Załącznik nr 1 do uchwały nr vi/19/2010 Rady 

Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 02.06.2010 

roku. Ząbkowice Śląskie, str. 119. 

Określenie celów polityki 

przestrzennej gminy. 

wysoka http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/2

005/D/u1506103.pdf 

 

http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/2

008/Z/2010/zs020611

.pdf 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Plan odnowy wsi Stolec z 2005 r. Przedstawienie wizji zrównoważonego 

rozwoju sołectwa, prowadzącego do 

poprawy jakości życia lokalnej 

społeczności. 

niska http://zabkowiceslask

ie.pl/BIP/2005/D/p27

11071.doc 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie 2008 

– 2015 zatwierdzona uchwałą nr IV/12/2010 Rady 

Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 marca 2010 

roku wraz z prognozą. 

Kobielska K., Moroń D., Dobrowolska – 

Kaniewska H., Wojcieszak P., Kieruzal P. 2010. 

Dokument wyznaczający długofalowe 

cele rozwoju gminy w obszarach: 

społecznym, infratechnicznym, 

gospodarczym oraz w zakresie 

prowadzonej przez gminę gospodarki 

finansowej. 

niska http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/s

tr010410.pdf 

 

http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/p
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Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie 2008 

– 2015. DCRL, Wrocław, str. 155. 

Ocena skutków oddziaływania na 

środowisko działań proponowanych w 

Strategii Rozwoju Gminy Ząbkowice 

Śląskie.  

s220110.doc 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Program Ochrony Środowiska Gminy Ząbkowice 

Śląskie zatwierdzony uchwałą nr XI/44/2004 Rady 

Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 

listopada 2004 r. 

Szczepaniak W., Czemarmazowicz M., Szpadt R., 

Lubieniecki W., Górnikowski W., Kacperczyk K., 

Konopacki D., Kubiczek A., Mikuła M., 

Stefańczyk P., Wojciechowska-Świergoń A., 

Woldan K., Żurańska M. 2004. Program Ochrony 

Środowiska Gminy  Ząbkowice Śląskie. BMT 

Polska Sp. z o.o. Wrocław, str. 144. 

Analiza i ocena aktualnego stanu 

środowiska oraz określenie zadań 

ochrony środowiska na terenie gminy. 

średnia http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/i

ndex31.php 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ząbkowice 

Śląskie na lata 2004 – 2006 z perspektywą na lata 

2007 – 2013 zatwierdzony uchwalą nr XI/46/2004 

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 

października 2004 r.  

Maciejczyk I., Maciejczyk S. 2004. Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2004 

– 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2013. 

Ząbkowice Śląskie, str. 66. 

Określenie zadań, których realizacja 

przyczyni się do rozwoju lokalnego 

gminy. 

niska http://archiwum.zabk

owiceslaskie.pl/BIP/i

ndex31.php 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Liszczyk J. 2010. Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na okres od  

1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. Opis 

ogólny lasów nadleśnictwa elaborat. Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w 

Brzegu, Brzeg, str. 255. 

Określenie zakresu działań gospodarki 

leśnej realizowanej na terenie 

Nadleśnictwa Henryków. 

średnia http://bip.lasy.gov.pl/

pl/bip/px_dg~rdlp_wr

oclaw~nadl_henryko

w~elaborat_2010.pdf 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Rzońca H. 2010. Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na okres od 1 stycznia 

Inwentaryzacja walorów 

przyrodniczych, identyfikacja zagrożeń 

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

pl/bip/px_dg~rdlp_wr
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2010 r. do 31 grudnia 2019 r. Program ochrony 

przyrody. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu, Brzeg, str. 274. 

i propozycje działań ochronnych na 

terenie Nadleśnictwa Henryków. 

oclaw~nadl_henryko

w~program_ochrony

_przyrody_2010r.pdf 

Plany/programy/ 

strategie/projekty 

Rzońca H. 2010. Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na okres od 1 stycznia 

2010 r. do 31 grudnia 2019 r. Prognoza 

oddziaływania na środowisko i obszary Natura 

2000. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Brzegu, Brzeg, str. 186. 

Analiza wpływu zapisów planu 

urządzenia lasu i programu ochrony 

przyrody Nadleśnictwa Henryków na 

stan środowiska. 

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

pl/bip/px_dg~rdlp_wr

oclaw~pos_henrykow

.pdf 

Ekspertyzy Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 

energetyki wiatrowej  

w województwie dolnośląskim. Wojewódzkie 

Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. Wrocław 

2009, str. 121. 

Ocena przyrodniczo-przestrzennych, 

prawnych i technicznych 

uwarunkowań związanych z 

możliwymi lokalizacjami farm 

wiatrowych na terenie województwa 

dolnośląskiego. 

wysoka http://www.wbu.wroc

.pl/pliki/Tekst%20Stu

dium.pdf 

Ekspertyzy Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. Ekspertyza 

chiropterologiczna  

dla określenia przyrodniczych uwarunkowań  

lokalizacji elektrowni wiatrowych  

w województwie dolnośląskim. Wojewódzkie 

Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław, str. 

86. 

Wyznaczenie obszarów 

nieodpowiednich lub konfliktowych do 

lokalizacji farm wiatrowych w 

województwie dolnośląskim ze 

względu na ich znaczenie dla 

chiropterofauny. 

wysoka http://www.wbu.wroc

.pl/pliki/SEW_eksper

tyza%20Chiro.pdf 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

gminy 

Gottfried I., Gottfried T. 2009. Nietoperze. [W:] 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa 

dolnośląskiego. Miasto i gmina Ząbkowice Śląskie. 

EkoPrzestrzeń, Beata Kastunowicz, Wrocław. mscr. 

Inwentaryzacja chiropterologiczna 

gminy Ząbkowice Śląskie 

uwzględniająca stanowisko nietoperzy 

w sztolni w Skałkach Stoleckich. 

średnia Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza 

gminy 

Smoczyk M. 2008. Rośliny, grzyby, siedliska 

przyrodnicze. [W:] Inwentaryzacja przyrodnicza 

województwa dolnośląskiego. Miasto i gmina 

Ząbkowice Śląskie „EkoPrzestrzeń” Beata 

Kastunowicz, Wrocław. mscr.  

Wyniki inwentaryzacji gminy 

Ząbkowice Śląskie, uwzględnianej 

także obszar Skałki Stoleckie. 

średnia Zasoby Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie i ogólny opis obszaru 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie PLH020012 położony jest w całości na Wzgórzach 

Dobrzenieckich, w mezoregionie Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (332.14), w makroregionie Przedgórze Sudeckie (332.1), podprowincji 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim, prowincji Masyw Czeski i megaregionie Pozaalpejska Europa Środkowa (Kondracki 2001). 

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

(1997) omawiany Obszar położony jest na terenie podokręgu Niemczańsko-Strzelińskiego (7.1.8.), okręgu Pogórze i Przedgórze Sudeckie 

(7.1.), działu Sudeckiego, podprowincji Hercyńsko-Sudeckiej, prowincji Górskiej, obszaru Euro-Syberyjskiego i państwa Holarktyka. Z kolei 

przy zastosowaniu podziału geobotanicznego przyjętego przez Matuszkiewicza (2008) obszar położony jest w granicach podokręgu Wzgórz 

Niemczańskich (G.2.1.d), w obrębie okręgu Strzegomsko-Strzelińskiego (9.2.1), w krainie Przedgórza Sudeckiego (G2), w dziale Sudeckim, w 

podprowincji Hercyńsko-Czeskiej i w prowincji Subatlantyckiej Górskiej. 

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Obszar zlokalizowany jest w Krainie Śląskiej (V), Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego i Płaskowyżu 

Głubczyckiego (V.3) (Trampler i in. 1990). 

 

Obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie obejmuje część wyrobiska nadziemnego (Fot. 1 i 2) i podziemnego kamieniołomu powstałego podczas 

eksploatacji wapienia w latach 1780 – 1912. Łączna długość ścian skalnych kamieniołomu wynosi 300 m, a ich wysokość dochodzi do 30 m. 

Uległy one częściowemu zacienieniu krzewami i zbiorowiskiem leśnym na skutek sukcesji wtórnej w wyrobisku kamieniołomu. Na 

zacienionych ścianach skalnych, w południowej części Obszaru na terenie zarośniętego wyrobiska kamieniołomu (w części Obszaru 

pokrywającej się z  rezerwatem przyrody „Skałki Stoleckie”), wykształciły się zbiorowiska z rzędu Potentilletalia caulescentis reprezentowane 

tutaj przez fitocenozy zespołu Asplenietum trichomano-rutae-murariae. Ponadto w granicach Obszaru znajduje się fragment jednego płatu 

kwietnej murawy kserotermicznej (podtyp 6210-3 siedliska) o trudnej do bliższego określenia klasyfikacji fitosocjologicznej. Większość 

Obszaru porasta wtórny las mieszany, zregenerowany na terenie próbnych poszukiwań wapienia lub sztuczne nasadzenia sosnowe na obrzeżach 

kompleksu. Zbiorowisk tych nie można przypisać do żadnego typu siedliska przyrodniczego z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Małe 

fragmenty tego kompleksu leśnego, zwłaszcza w szczytowej partii Góry Wapiennej (Fot. 3) nawiązują jednak zarówno składem drzewostanu 

(grab, klon, lipa, dąb, brzoza), jak i runa do grądu środkowoeuropejskiego i reprezentują prawdopodobnie jego fazy degeneracyjno-

regeneracyjne. Runo charakteryzuje duży udział traw (głównie wiechlina gajowa Poa nemoralis) i gatunków nitrofilnych ziół, np. 

podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, świerząbek gajowy Chaerophyllum temulum, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, poza tym także jeżyny Rubus spp. i miejscami silna neofityzacja niecierpkiem drobnokwiatowym 

Impatiens parviflora. W prześwietleniach rozwinęły się płaty nitrofilnego zespołu okrajkowego Alliario-Chaerophylletum temuli. 
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Fot. 1. Fragment kamieniołomu w Skałkach Stoleckich odsłonięty w wyniku działań ochronnych polegających na wycince drzew i krzewów porastających 

ściany i ich podnóże, wykonanych w latach 2009-2010, 27.03.2009, fot. Joanna. Furmankiewicz. 
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Fot. 2. Odrost, głównie robinii akacjowej Robinia pseudoacacia, obserwowany w kamieniołomie, w granicach obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie, po 

przeprowadzonej w latach 2009-2010 wycince drzew i krzewów, 14.10.2011, fot. Iwona. Gottfried. 
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Fot. 3. Zbiorowisko leśne porastające szczytowe partie Góry Wapiennej, 09.07.2011, fot. Michał Smoczyk. 

 

Obszar Natura 2000 obejmuje największą w kamieniołomie sztolnię (Organiściak i in. 1997) oraz jej najbliższe otoczenie. Otwór wejściowy do 

podziemia znajduje się w północno – wschodnim zboczu góry Wapiennej, na wysokości 367 m n.p.m. Sztolnia stanowi duży system 

podziemnych korytarzy i hal (wysokości około 3–10 m) o łącznej długości około 600 metrów (Ryc. 1, Fot. 4). W niżej położonej części sztolni 

znajdują się dwa zbiorniki wodne. Średnia temperatura wewnątrz sztolni, mierzona podczas dwóch sezonów zimowych (2000/01 i 2001/02) 

wynosiła: +2,7ºC w sali wejściowej, +3,3ºC w pobliżu zbiorników wodnych i +4, 8ºC w sali końcowej. W czasie kontroli 09.01.2012 r. 

temperatura wynosiła: : +3,0ºC w sali wejściowej, +5,2ºC w pobliżu zbiorników wodnych i +7,6ºC w sali końcowej. Obszar wokół otworu 

sztolni porośnięty jest młodymi drzewami liściastymi (głównie robinia akacjowa) i iglastymi (głównie sosna) oraz krzewami. 
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Ryc. 1. Schematyczny plan sztolni w Skałkach Stoleckich.  

 

Fot. 4. Sale wewnątrz sztolni w Skałkach Stoleckich, czerwiec 2009,  

fot. Joanna Furmankiewicz. 
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Sztolnia w Skałkach Stoleckich, będąca w Obszarze głównym miejscem koncentracji gatunków z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, 

jest jednym z największych i najważniejszych zimowisk oraz miejsc godów nietoperzy na Dolnym Śląsku. Co roku zimuje w niej od około 100 

do 360 nietoperzy z 12 gatunków. W okresie letnio-jesiennym spotykanych jest tutaj 13 gatunków. Jest to ważne stanowisko zwłaszcza dla 

mopka, nocka Natterera i gacka brunatnego. Pozostałe stwierdzone w Obszarze gatunki to: nocek rudy, nocek Brandta, nocek wąsatek, nocek 

duży, nocek Bechsteina, nocek orzęsiony, mroczek późny, mroczek pozłocisty, karlik malutki, borowiec wielki i gacek szary (Tabela 1). 

Mopek, nocek Bechsteina, nocek duży i nocek orzęsiony wpisane są do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Pozostałe gatunki wymienione 

są w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Wszystkie gatunki są chronione także według Konwencji Bońskiej (załącznik II) o ochronie 

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

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

Za wyjątkiem borowca wielkiego i mroczka pozłocistego wszystkie wymienione gatunki obserwowane były podczas hibernacji w Obszarze. 

Najliczniej spotykany był mopek i nocek Natterera, najmniej licznie nocek wąsatek, nocek Brandta, nocek orzęsiony, mroczek późny, karlik 

malutki, gacek szary (Tabela 1). Liczebność zimującej populacji utrzymuje się na stałym poziomie od 1997r. (od momentu rozpoczęcia 

systematycznych badań), z wahaniami liczebności związanymi prawdopodobnie z warunkami pogodowymi panującymi podczas zimy. Szczyty 

liczebności całej zimującej populacji, zdominowanej przez mopki obserwowano w latach 2007-2009 (Ryc. 2, Tabela 1). W w/w latach 

odnotowano odpowiednio 301, 354 i 220 zimujących nietoperzy. 

Mopek, nocek Natterera, nocek rudy, nocek Bechsteina, nocek duży, nocek Brandta, nocek wąsatek i mroczek późny roją się w sztolni w 

okresie późnego lata i jesieni (połowa sierpnia – październik), a gacek brunatny również wiosną (marzec – kwiecień). Jesienią najliczniejsze są 

mopki, nocki Natterera i gacki brunatne, których rojące populacje szacuje się na co najmniej kilkaset osobników (Tabela 1). Najwyższą liczbę 

gatunków i liczebności rojących się osobników obserwuje się w sierpniu i we wrześniu (Ryc. 3). Zachowania podczas rojenia w Obszarze 

najlepiej zostały poznane u gacka brunatnego (Furmankiewicz 2004, 2005, Furmankiewicz i Altringham 2007, Furmankiewicz 2008). U 

pozostałych gatunków prowadzono obserwacje liczebności, zachowań i wokalizacji (Furmankiewicz i Górniak 2002, Gottfried 2009, 

Maryjowski 2009). Podczas rojenia w sztolni notuje się wysokie liczebności nietoperzy, zachowania socjalne, takie jak przeganianie się wielu 

osobników, wokalizację i kopulacje. Liczebności rojących się populacji każdego gatunku wynoszą co najmniej od kilkudziesięciu do kilkaset 

osobników. Badania gacka brunatnego (Furmankiewicz 2004, Furmankiewicz i Altringham 2007, Furmankiewicz 2008) wykazały, że podczas 

rojenia do sztolni w Skałkach Stoleckich przylatują osobniki z kolonii oddalonych o co najmniej 31,5 km. Kolonie rozrodcze oraz populacje 

rojących się nietoperzy wykazują wysokie zróżnicowanie genetyczne, które wynika z kojarzenia się osobników w podziemnych miejscach 

rojenia. Miejsca te pełnią funkcję stanowisk godowych, w których dochodzi do spotkania osobników z różnych przestrzennie izolowanych 

populacji / kolonii. Miejsca rojenia są więc ważne dla utrzymania przepływu genów i zróżnicowania genetycznego populacji na stosunkowo 

dużym obszarze (Furmankiewicz 2004, Furmankiewicz i Altringham 2007, Furmankiewicz 2008, Gottfried 2009). Utrata takich miejsc może 

mieć poważne konsekwencje dla przeżycia poszczególnych populacji. 
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Ryc. 2. Zmiany liczebności zimującej populacji nietoperzy w sztolni w Skałkach Stoleckich w latach 2001-2012. 
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liczba osobników liczba gatunków

 

Ryc. 3. Zmiany liczby gatunków i liczebności wszystkich nietoperzy odłowionych przy sztolni w Skałkach Stoleckich w okresie od wiosny do 

późnej jesieni, w latach 2000-2001. 
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Tabela 1. Maksymalne liczebności osobników zimujących i szacunkowe liczebności osobników rojących się w sztolni w Skałkach Stoleckich 

w latach 2000-2012. 

 

Gatunek Maksymalna liczebność 

podczas hibernacji (osobniki) 

Szacowana liczebność  

podczas godów - rojenia (osobniki) 

nocek duży Myotis myotis 31 co najmniej kilkadziesiąt 

nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 1 co najmniej kilkadziesiąt 

nocek orzęsiony Myotis emarginatus 1 nie obserwowany 

nocek Natterera Myotis nattereri 108 co najmniej kilkaset 

nocek rudy Myotis daubentonii 13 co najmniej kilkadziesiąt 

nocek wąsatek Myotis mystacinus 2 co najmniej kilkadziesiąt 

nocek Brandta Myotis brandtii 6 co najmniej kilkadziesiąt 

gacek brunatny Plecotus auritus 22 
265-1144, na podstawie szacowania z ponownych 

odłowień osobników obrączkowanych 

gacek szary Plecotus austriacus 2 pojedyncze osobniki latem (nie roi się w obszarze) 

mopek Barbastella barbastellus 195 co najmniej kilkaset 

mroczek późny Eptesicus serotinus 1 co najmniej kilkadziesiąt 

mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii - pojedyncze osobniki latem (nie roi się w obszarze) 

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 2 pojedyncze osobniki latem (nie roi się w obszarze) 

borowiec wielki Nyctalus noctula - pojedyncze osobniki latem (nie roi się w obszarze) 

 

Ze względu na istotną rolę, jaką sztolnia pełni dla nietoperzy a jednocześnie niekontrolowany ruch turystyczny i zdarzające się przypadki 

zabijania nietoperzy, w czerwcu 2002 roku wejście do sztolni zostało zamknięte dwoma kratami: mniejszą oraz usytuowaną przed nią większą 

kratą w odcinku wejściowym do sztolni (Fot. 5, Ryc. 1). Prace te zostały wykonane w ramach niemiecko–polsko–czeskiego projektu pn. 

„Zimowiska nietoperzy po obu stronach Odry” („Fledermausquartiere beiderseits der Oder“), koordynowanego w Polsce przez Stiftung 

Europäisches Naturerbe (European Nature Heritage Fund) EURONATUR z Bonn i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z 

Wrocławia (EURONATUR 2002). 
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Fot. 5. Zejście do sztolni leżącej w granicach obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie (po lewej, 05.01.2008) prowadzące do miejsc, w 

których założone są dwie kraty zabezpieczające główne wejście do sztolni: pośrodku – pierwsza główna krata za zejściem, po prawej 

– mniejsza krata usytuowana kilka metrów w głąb sztolni za kratą główną, wrzesień 2004, fot. Joanna i Marek Furmankiewicz.  

 

Geologia i gleby 

Obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie położony jest w obszarze metamorfiku kamieniecko-niemczańskiego, zbudowanego z łupków 

łyszczykowych, gnejsów leptytowych, łupków kwarcowo-grafitowych oraz gnejsów z soczewkami wapieni krystalicznych. Te ostatnie skały 

występują w tym rejonie tylko na Górze Wapiennej. Soczewki mają zróżnicowaną miąższość, od kilku milimetrów do kilkunastu metrów 

(Organiściak i in. 1997). 

Starsze skały osadowe podłoża Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, w których położona jest ostoja przykryte są młodszymi osadami. Na 

powierzchni występują lessy i utwory z nimi związane, na których rozwinęły się dobre gleby (głównie gleby brunatne) (Migoń w: Fabiszewski 
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2005, Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego 2009). Gleby obszaru Skałki Stoleckie nie były w całości objęte 

szczegółowymi badaniami, jednak Macko i Noskiewicz (1954) opisują gleby gliniasto – piaszczyste i gliniaste z podnóży ścian i półek 

skalnych kamieniołomu. 

Hydrologia i klimat 

Teren ostoi pozbawiony jest cieków wodnych. Najbliższe cieki znajdują się w odległości około 500-1000 m i są to: na wschód od Obszaru 

Skorżyna (zlewnia Nysy Kłodzkiej) w miejscowości Stolec, na zachód Grabnik (zlewnia Nysy Kłodzkiej) otoczony pozostałościami lasu  

w postaci linowych zadrzewień wzdłuż cieku i od północy Czerna (zlewnia Oławy) przepływająca m. in. przez miejscowość Sieroszów.  

W sztolni wytworzyły się dwa podziemne jeziora. 

Obszar Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich leży na granicy klimatu podgórskiego i górskiego, w strefie tzw. klimatu przejściowego (Schmuck 

1957). Jest to klimat ciepły, łagodny o umiarkowanej wilgotności. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Średnia temperatura 

roczna wynosi tutaj od +7 do +8°C. Najniższe temperatury notuje się w styczniu, średnia stycznia waha się między –2,5 do –2°C. Najwyższe 

temperatury rejestrowane są w lipcu +17 do +17,5°C (Piasecki 1997a). Średnioroczne opady wynoszą około 700 mm, maksymalne opady 

notuje się w lipcu, minimalne w styczniu. Pokrywa śnieżna zalega około 60 dni w roku i zanika średnio około 30 marca (Dubicki 1997). 

Przedwiośnie rozpoczyna się między 25 lutym a 1 marca, wiosna między 1 a 5 kwietnia, jesień pomiędzy 5 a 10 października, a przedzimie 

między 5 a 10 listopada (Piasecki 1997b). Okres wegetacyjny wynosi około 220 dni i jest jednym z dłuższych w Polsce.  

W południowo-zachodniej części obszaru Skałki Stoleckie panuje specyficzny mikroklimat spowodowany istnieniem kamieniołomu. Otwarcie 

kamieniołomu na południe oraz osłonięciem terenu od północy umożliwia silne nasłonecznienie tego miejsca. Skąpa szata roślinna 

kamieniołomu nie wywiera łagodzącego wpływu na warunki mikroklimatyczne. W efekcie tego, w dzień temperatury są wyższe, a nad ranem 

niższe niż na sąsiednich obszarach. W porównaniu z terenami sąsiednimi, kamieniołom charakteryzuje się klimatem o wyraźniej zaznaczonych 

cechach kontynentalnych, co sprzyja rozwojowi fauny i flory kserotermicznej (Furmankiewicz i in. 2000).  

Struktura krajobrazu 

Obszar obejmuje fragment zalesionego wzgórza Góra Wapienna (395 m n.p.m.) wraz ze sztolnią oraz fragmentami częściowo zarośniętych 

krzewami i drzewami ścian skalnych dawnego kamieniołomu wapienia. Skałki Stoleckie oddalone są o około 500-600 m od najbliższej 

zabudowy wsi Stolec i otoczone polami uprawnymi ze stosunkowo gęsta siecią osadniczą (Fot. 6). Najbliższe kompleksy leśne położone są w 

odległości około 1 km w kierunku północnym i wschodnim. W najbliższym otoczeniu Obszaru brakuje linowych elementów krajobrazu w 

postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, mogących stanowić połączenie obszaru Natura 2000 z najbliższymi terenami leśnymi. 

 



  

  Plan zadań ochronnych dla obszaru Skałki Stoleckie PLH 020012 

35 
 

 

Fot. 6. Widok na Górę Wapienną od strony południowej, czerwiec 2009, fot. Joanna Furmankiewicz. 

 

Korytarze ekologiczne zapewniające łączność z innymi obszarami chronionymi lub kompleksami leśnymi 

Obszar położony jest w rozległym, silnie odlesionym krajobrazie rolniczym. Najbliższe duże korytarze ekologiczne znajdują się  

w odległości około 9-10 km (korytarz rzeczny Nysy Kłodzkiej oraz proponowane przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne łącznikowe odcinki 

korytarzy łączące Wzgórza Strzelińskie ze Wzgórzami Niemczańskimi oraz Góry Sowie ze Wzgórzami Niemczańskimi) i 12-13 km (korytarz 

ekologiczny Sudetów – fragment obejmujący Góry Sowie i Góry Bardzkie) (Jędrzejewski i in. 2006). Połączenie obszaru Skałki Stoleckie z 

w/w korytarzami i najbliższymi lasami oraz obszarami chronionymi możliwe jest tylko przez fragmenty zadrzewionych cieków wodnych lub 

fragmenty lasów zachowanych na kopułach wzniesień. W niniejszym dokumencie proponuje się wyznaczenie i ochronę korytarzy 

ekologicznych łączących Obszar z najbliższymi lasami lub ciekami wodnymi (Ryc. 4) i biegnących wzdłuż cieków wodnych, zadrzewień, 

fragmentów lasu i wiejskich zabudowań: 

- korytarz na zachód i południe od Obszaru, biegnący wzdłuż zadrzewionego potoku Grabnik i dalej na południe wzdłuż potoku Wydrzyna, do 

którego wpada Grabnik – korytarz łączący Obszar z lasami porastającymi Góry Złote (PLH020007 Kopalnie w Złotym Stoku i PLH020096 
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Góry Złote) i zlokalizowanymi tu stanowiskami godowymi i zimowiskami: 

- korytarz na południe od Obszaru wzdłuż zabudowań Stolca i potoku Skorżyna i dalej wzdłuż potoku Wydrzyna – korytarz łączący Obszar  

z lasami i zimowiskami nietoperzy w Górach Złotych oraz z terenami leśnymi okolic Kamieńca Ząbkowickiego; 

- korytarz na północ od Obszaru, biegnący wzdłuż potoku Skorżyna i następnie do lasu na Cierniowej Kopie (nad Bobolicami) i stamtąd do 

lasu w rejonie Rakowic lub do Muszkowickiego Lasu Bukowego (rezerwat przyrody i PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy) i następnie do 

lasów Wzgórz Strzelińskich (PLH020074 Wzgórza Strzelińskie), na terenie których znajdują się kryjówki i żerowiska nietoperzy; 

- korytarz północno-zachodni biegnący przez Niedźwiedzi Las, Sieroszów do Muszkowickiego Lasu Bukowego; 

- korytarz zachodni biegnący przez Niedźwiedzi Las, zadrzewienia śródpolne, Rososznicę do Wzgórz Strzelińskich (Ryc. 4). 

Powyższa propozycja zgodna jest z opracowaniem sieci korytarzy ekologicznych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionym  

w opracowaniu ekofizjograficznym gminy (Kurpiewski i Czcińska 2008) i pozwoli zachować połączenia między obszarami chronionymi. 

Wykorzystanie proponowanych korytarzy zostało udokumentowane podczas prowadzenia badań telemetrycznych gacków brunatnych 

odwiedzających sztolnię w okresie jesienno-wiosennego rojenia (Furmankiewicz 2004, Furmankiewicz 2008). Korytarze te są prawdopodobnie 

także wykorzystywane przez inne rojące się i zimujące w sztolni gatunki (np. mopka, nocka Natterera, nocka rudego, nocka Bechsteina). 

Struktury te zapewniają osłonę przed wiatrem, deszczem, drapieżnikami, dostarczają akustycznych wskazówek do orientacji przestrzennej i 

bazy pokarmowej. Nietoperze nie zawsze jednak korzystają z tych korytarzy, podążając do sztolni również przez otwartą przestrzeń nad polami 

uprawnymi, co również potwierdziły w/w badania telemetryczne. Wydaje się jednak, że większość osobników korzysta z korytarzy 

ekologicznych i dlatego ich ochrona w mocno przekształconym, rolniczym krajobrazie jest bardzo ważna dla zachowania kluczowego w 

regionie zimowiska i miejsca rojenia nietoperzy w Skałkach Stoleckich.  
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Ryc. 4. Propozycja korytarzy ekologicznych wymagających ochrony wokół obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie. 
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Istniejące formy ochrony przyrody, w tym sąsiadujące obszary Natura 2000, jeśli jest to istotne dla obszaru 

Obszar częściowo pokrywa się z faunistycznym częściowym rezerwatem przyrody „Skałki Stoleckie” (wydzielenie leśne 332A i). 

Powierzchnia rezerwatu (2,03 ha) jest znacznie mniejsza niż powierzchnia ostoi Natura 2000 (6,30 ha), a ponad to tylko jej część wchodzi w 

granice obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie PLH020012. Rezerwat został utworzony w 1965 roku, na terenie dawnego kamieniołomu 

wapienia, w celu zachowania najbardziej na północ wysuniętego stanowiska kserotermicznych gatunków owadów, należących do dwóch 

rzędów: błonkówek (Hymenoptera) – Chalicodoma muraria, Andrena lepida, Stelis franconiana i muchówek (Diptera) – Araba faustuosa. 

Wymienione gatunki tworzyły zespół ekologiczny. Jego najważniejszym elementem była pszczoła – obrostka murówka (Chalicodoma 

muraria), która na odsłoniętych skałach nieczynnego kamieniołomu znajdowała dogodne warunki siedliskowe. Pozostałe trzy gatunki to 

pasożyty obrostki. Od lat 80-tych XX w. nie obserwowano obrostki murówki i towarzyszących jej parazytoidalnych gatunków owadów, w 

związku z czym gatunki te uznano za wymarłe na omawianym obszarze. Jako przyczynę podaje się presję turystyczną, zarastanie ścian 

skalnych, chemizację rolnictwa oraz genetyczną degenerację izolowanej populacji prowadzącą do jej zaniku. W 2000 r. opracowano Plan 

ochrony faunistycznego rezerwatu przyrody Skałki Stoleckie na lata 2000-2020 (Furmankiewicz i in. 2000), Na podstawie zapisów Planu 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał zarządzenie nr 2 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań 

ochronnych dla rezerwatu przyrody „Skałki Stoleckie” (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 166, poz. 3039:) określające konieczność odsłonięcia 

ścian skalnych kamieniołomu poprzez wycięcie porastających je krzewów i drzew (głównie robinii akacjowej Robinia pseudoacacia). Zabiegi 

te wykonano w latach 2009 – 2010 (Fot. 1). Robinia jednak bardzo szybko odbiła, co można było obserwować już w roku 2011 (Fot. 2). 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie Nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 

czerwca 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Skałki Stoleckie” (Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 2319). Ponadto w 2012 roku wydane zostało 

zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2012r w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody „Skałki Stoleckie” na okres pięciu lat. Zadania te są kontynuacją wcześniejszego zarządzenia i mają na celu zatrzymania 

ekspansji robinii akacjowej. Zadania ochronne dla rezerwatu przyrody ustanowione ww. zarządzeniem nie uwzględniają zakresu, o którym 

mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody (zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000). Plan ochrony dla rezerwatu 

„Skałki Stoleckie” ostatecznie nie został zatwierdzony. 

 

Istotne dla Obszaru, poza wyżej wymienionym rezerwatem, są także inne tereny objęte ochroną położone w odległości do 12 km:  

- obszar Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy PLH020068, 

- rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy (w całości znajdujący się w granicach w/w ostoi), 

- obszar Natura 2000  Wzgórza Strzelińskie PLH020074  

- obszar Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020074  

Wykazano, że nietoperze, które odwiedzają w okresie rojenia lub zimują w sztolni w Skałkach Stoleckich, zasiedlają dziuple drzew i żerują  

w Muszkowickim Lesie Bukowym i na terenie Wzgórz Strzelińskich (Furmankiewicz 2004, Furmankiewicz 2008) oraz zimują  
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w sztolniach Ostoi Nietoperzy Gór Sowich (T. Gottfried, J. Furmankiewicz, dane niepublikowane). Obserwacje te zebrane zostały podczas 

wieloletniego obrączkowania gacka brunatnego w czasie rojenia w sztolni w Skałkach Stoleckich (Furmankiewicz 2004, Furmankiewicz 2008). 

Należy jednak przypuszczać, że podobnie zachowują się inne liczne w tym stanowisku gatunki, w tym będące przedmiotami ochrony mopek i 

nocek Bechsteina. 

 

Przedmioty ochrony obszaru.  

Obszar został powołany dla ochrony występującego w nim gatunku nietoperza wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

mopka (100-150 osobników), którego populację oceniono na poniżej 2% populacji krajowej. W SDF Obszaru wymieniono ponad to trzy 

kolejne gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (nocka dużego (1-10 osobników), nocka Bechsteina i nocka orzęsionego (po 1 

osobniku)), jednak znaczenie obszaru Skałki Stoleckie dla populacji tych gatunków oceniono wówczas jako nieistotne (kategoria D). W świetle 

zebranych nowych danych, za przedmioty ochrony uznano nie tylko mopka, ale również nocka dużego i nocka Bechsteina, których populację 

oceniono na kategorię C (0-2% populacji krajowej). W ciągu około 20 lat badań, tylko jednokrotnie w sztolni obserwowano jednego 

zimującego osobnika nocka orzęsionego i z tego powodu, populację tego gatunku oceniono jako nieistotną (kategoria D) i nie uznano za 

przedmiot ochrony w Obszarze. Gatunki chronione w Obszarze zimują i roją się w sztolni w Skałkach Stoleckich. Najliczniejszy jest mopek, 

zarówno podczas zimowania jak i godów (Tabela 1). Nocki duże występują w niewielkiej liczebności (maksymalnie 31 zimujących osobników 

i do kilkudziesięciu podczas rojenia) (Tabela 1). Najrzadsze są nocki Bechsteina. Zimą obserwowane są pojedyncze osobniki tego gatunku, 

natomiast w większej liczbie (do kilkudziesięciu osobników) pojawiają się podczas jesiennego rojenia (Tabela 1). Nie są znane letnie, dzienne 

kryjówki zimujących i rojących się gatunków z Załącznika II DS. Poza wyżej wymienionymi gatunkami, wykształciło się, na zacienionych 

ścianach skalnych, w południowej części Obszaru (w części Obszaru pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Skałki Stoleckie”) zbiorowisko 

z rzędu Potentilletalia caulescentis reprezentowane tutaj przez fitocenozy zespołu Asplenietum trichomano-rutae-murariae (8210). Stan tego 

siedliska w prawdzie oceniono na właściwy (FV), jednak ze względu na niewielką powierzchnię (dwa niewielkie płaty) oraz znikomy procent 

populacji w skali regionu nie uznano go za przedmiot ochrony. Ponadto w granicach Obszaru znajduje się fragment jednego płatu kwietnej 

murawy kserotermicznej (podtyp 6210-3 siedliska) o trudnej do bliższego określenia klasyfikacji fitosocjologicznej. Jego stan uznano jednak 

za zły i nie uznano za przedmiot ochrony.  

     Według opracowywanej metodyki ogólnopolskiego monitoringu gatunków stan zachowania populacji, zachowania siedliska i perspektywy 

zachowania gatunku na stanowisku dla mopka określono jako właściwe (kategoria FV) (Gottfried 2012 w przygotowaniu), podobnie dla nocka 

dużego (Kepel 2010). W przypadku nocka Bechsteina stan zachowania populacji jak i perspektywy zachowania gatunku na stanowisku 

oceniono jako właściwe (FV)(Ciechanowski 2012 w przygotowaniu). Stan zachowania siedliska oceniono jednak jako zły (kategoria U2), ze 

względu na niewielki udział terenów zalesionych oraz elementów liniowych w otoczeniu schronienia mających połączenie z lasami.   

     Poza wymienionymi wyżej gatunkami nietoperzy, w SDF obszaru Skałki Stoleckie PLH020012 uwzględnione są również gatunki 

nietoperzy zamieszczone w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej: nocek Natterera, nocek rudy, nocek Brandta, nocek wąsatek, mroczek 

późny, gacek brunatny i gacek szary oraz mroczek posrebrzany. Ten ostatni gatunek został zamieszony pomyłkowo. Zamiast niego powinien 
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być wymieniony mroczek pozłocisty. W toku prac na sporządzeniem planu zadań ochronnych dla opisywanego obszaru Natura 2000, zebrano 

dane o występowaniu na Obszarze kolejnych dwóch gatunków nietoperzy: karlika malutkiego i borowca wielkiego. Z gatunków tych jedynie 

nieliczne osobniki karlika malutkiego obserwuje się zimujące w ostatnich latach w sztolni w Skałkach Stoleckich. 

 

Działania gospodarcze w Obszarze. 

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

Nadleśnictwo Henryków. Nadleśnictwo Henryków sprawuje również opiekę nad sztolnią stanowiącą zimowisko nietoperzy. 

 

Działania edukacyjne. 

Od roku 2006 prowadzona jest działalność edukacyjna w gronie przewodników sudeckich oraz uczestników szkoleń na przewodnika 

sudeckiego, którzy w trakcie szkolenia dowiadują się o wartościach przyrodniczych Obszaru. Ponad to, przy wejściu do rezerwatu 

Nadleśnictwo Henryków umieściło tablicę informacyjną o występujących w obszarze gatunkach nietoperzy. 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 6,3 100 

Własność komunalna - - 

Własność prywatna - - 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami  

UE w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu 

Lasy Lasy Państwowe - - 

Lasy prywatne - - 

Trwałe użytki zielone   - - 

Tereny zadrzewione lub 

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

Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/w

drażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Zarządzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu nr 2 z dnia 23 

września 2009 r. w sprawie 

ustanowienia zadań 

ochronnych dla rezerwatów 

przyrody „Błyszcz”, 

„Brzeźnik”, „Buczyna 

Piotrowicka”, „Cisy”, „Cisowa 

Góra”, „Jeziorko Daisy”, 

„Jodłowice”, „Krokusy w 

Górzyńcu”, „Skałki Stoleckie”, 

„Wąwóz Myśliborski” i 

„Wąwóz Siedmicki”. Dz. U. 

Woj. Dolnośląskiego 166 z 

02.10.2009, poz. 3039: 19750-

19757 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, RDLP 

Wrocław, 

Nadleśnictwo 

Henryków, 

Powiat Ząbkowice 

Śląskie, Gmina 

Ząbkowice Śląskie 

Wycięcie drzew i krzewów z południowo-

zachodniej części kamieniołomu 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

Nie wskazano działań.  

 

Zarządzenie Nr 11 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu z dnia 28 czerwca 

2012r. w sprawie rezerwatu 

przyrody „Skałki Stoleckie” 

(Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 2319). 

 

 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, RDLP 

Wrocław, 

Nadleśnictwo 

Henryków, 

Powiat Ząbkowice 

Śląskie, Gmina 

Ząbkowice Śląskie 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych dawnego 

kamieniołomu wraz z kserotermiczną entomofauną 

oraz siedliskami nietoperzy. 

Dokument zawiera również mapę z przebiegiem 

granicy rezerwatu na mapie. 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

Nie wskazano działań.  
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Zarządzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu z dnia 10 lipca 

2012r w sprawie ustanowienia 

zadań ochronnych dla 

rezerwatu przyrody „Skałki 

Stoleckie” na okres pięciu lat. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, RDLP 

Wrocław, 

Nadleśnictwo 

Henryków, 

Powiat Ząbkowice 

Śląskie, Gmina 

Ząbkowice Śląskie 

Przeprowadzenie działań w południowo-

zachodniej części kamieniołomu polegających na 

wycince drzew i ich podrostu (głównie robinii 

akacjowej)  oraz krzewów (m. in. róża, jeżyna, 

śnieguliczka, ligustr), celem odtworzenia w tym 

miejscu łąki o charakterze kserotermicznym. 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

Nie wskazano działań.  

 

Wojewódzki Program Ochrony 

Środowiska Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2008-

2011 z uwzględnieniem lat 

2012-2015 wraz z prognozą. 

Marszałek 

województwa 

dolnośląskiego, 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

szczebla gminnego 

województwa 

dolnośląskiego, 

nadleśnictwa, służby 

parków 

krajobrazowych 

Opracowanie planów ochrony dla istniejących 

rezerwatów i parków krajobrazowych. 

 

Systematyczne uzupełnianie dotychczas 

wycinanych drzew przydrożnych. 

 

Tworzenie spójnych kompleksów leśnych 

szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i 

wododziałów i zapobieganie fragmentacji 

środowiska. 

 

Ochrona zasobów leśnych. 

 

Rozwój sieci obszarów chronionych, m.in. poprzez 

eliminację braku ciągłości i nieskutecznej ochrony 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na 

obszary podlegające ochronie poprzez: 

- nie lokalizowanie nowych instalacji mogących 

oddziaływać na środowisko na obszarach 

chronionych lub w ich otulinie, 

- zapewnienie naturalnego zaplecza turystycznego 

na obszarach chronionych, 

- rozwój infrastruktury technicznej w pobliżu 

terenów lub obszarów chronionych. 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

Nie wskazano działań.  

Uwzględnić podczas aktualizacji 

Programu aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie i zalecenia zawarte w 

Planie Zadań Ochronnych 

Obszaru. 
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Opracowanie ekofizjograficzne 

dla Województwa 

Dolnośląskiego 

 

Marszałek 

województwa 

dolnośląskiego 

Właściwe kształtowanie przestrzeni rolniczej,  

w szczególności wprowadzenie systemów 

zadrzewień śródpolnych, wzbogacających 

krajobraz oraz zabezpieczających gleby przed 

erozją 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Nie wskazano działań.  

Uwzględnić podczas aktualizacji 

Opracowania aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie i zalecenia zawarte w 

Planie Zadań Ochronnych 

Obszaru. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy 

Ząbkowice Śląskie 

zatwierdzone uchwałą nr 

I/1/2001 Rady Miejskiej w 

Ząbkowicach Śląskich z dnia 

26 stycznia  2001 r.  

i zmienione uchwałą nr 

VI/19/2010 Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich  

z dnia 02 czerwca 2010r.  

 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Wymieniono obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie 

 

Pozostałe zapisy, mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony w Obszarze, związane są z: 

- zachowaniem korytarzy ekologicznych 

związanych z obszarami chronionymi, terenami 

leśnymi, zespołami drzew i dolinami rzek 

- ochroną szaty roślinnej i fauny 

- edukacją,  

- turystyką  

Na obszarach wskazanych do pełnienia funkcji 

przyrodniczych należy ograniczyć do niezbędnego 

i koniecznego, w tym zapisanego w studium, 

użytkowania innego niż wzbogacające lub 

utrzymujące ich walory przyrodnicze.  

 

Wyznaczenie stref polityki przestrzennej gminy: I 

– strefa miejska, II-strefa wiejska, III-tereny 

otwarte poza strefami I i II. W strefie I i II 

wyznaczono jako kierunek rozwoju utrzymanie 

obecnych terenów turystyczno-rekreacyjnych oraz 

przygotowanie nowych terenów na potrzeby 

zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego 

wraz z niezbędną infrastrukturą  

Dopuszcza się udostępnienie obszarów 

wskazanych do pełnienia funkcji przyrodniczych 

nie inwazyjnym formom turystyki i wypoczynku.  

 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Nie wskazano działań. 

Uwzględnić aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie podczas aktualizacji 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Plan zadań ochronnych dla obszaru Skałki Stoleckie PLH 020012 

44 
 

Określenie sposobów ochrony zabytków oraz 

wglądu widokowego i ekspozycji chronionych 

panoram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszcza się lokalizację farm wiatrowych na 

obszarach położonych:  

a) w północno – wschodniej części gminy:  

b) w południowo wschodniej części gminy między 

wsiami Strąkowa i Stolec oraz drogą wojewódzką 

nr385 i południową granicą gminy oraz na wschód 

od wsi (zabudowy wsi) Stolec między drogą 

wojewódzką nr 385 i granicą gminy” , przy 

założeniu, że zasadność proponowanych 

lokalizacji udokumentowana zostanie:  

- odpowiednimi badaniami wietrzności,  

- spełnieniem podstawowych warunków 

dotyczących braku konfliktów środowiskowych, w 

szczególności z istniejącymi i planowanymi 

funkcjami terenów: turystyczno – 

wypoczynkowymi, mieszkaniowymi i hodowli 

oraz z trasami przelotów ptaków, jak i znaczącymi 

walorami krajobrazowymi.  

Oznaczone na rysunku orientacyjne obszary 

dopuszczalnej lokalizacji farm wiatrowych mogą 

zostać powiększone w planach miejscowych pod 

warunkiem zachowania zasad określonych w 

zapisach zmiany studium. 

 

W działaniach ochronnych dla 

zabytków (w tym kościołów) 

uwzględnić konieczność i 

odpowiednie sposoby ochrony 

przebywających w nich 

nietoperzy. M. in. nocki duże 

zimujące lub rojące się w 

Obszarze mogą zajmować 

kryjówki w budynkach wokół 

Obszaru 

 

Ze względu na negatywne 

oddziaływanie farm wiatrowych 

na populacje nietoperzy zaleca 

się wyznaczenie buforu 3 km 

wokół Obszaru (dokument 

Wojewódzkiego Biura 

Urbanistycznego, 

Furmankiewicz i Gottfried 

2009). Postuluje się 

wprowadzenie zapisu o 

wyłączeniu spod inwestycji 

energetyki wiatrowej terenu 

minimalnie do 3 km wokół 

Obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie  
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Kurpiewski A., Czcińska M. 

2008. Opracowanie 

ekofizjograficzne dla gminy 

Ząbkowice Śląskie. 

Karkonoskie Centrum Ochrony 

Środowiska. Zakład Ochrony 

Środowiska Decybel, Jelenia 

Góra, str. 134 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Wymieniono rezerwat przyrody i obszar Natura 

2000 „Skałki Stoleckie” jako stanowisko 

nietoperzy  

W przypadku rzek na terenach zurbanizowanych- 

przeprowadzanie regulacji "proekologicznych w 

tym  

Zakaz pozbawiania brzegów zabudowy roślinnej; 

 i zabudowywania brzegów  

Zakaz niszczenia zadrzewień i zarośli śródpolnych 

Analiza zagrożeń i działań ochronnych w lasach 

Wykluczenie m. in. następujących form 

działalności: działań powodujących przerwanie 

istotnych połączeń przyrodniczych i zaburzeń w 

funkcjonowaniu lokalnych i ponadlokalnych 

układów ekologicznych właściwych dla obszaru 

opracowania i wskazanych na mapie 

ekofizjograficznej 

Zakaz przeznaczania pod nowe zainwestowanie 

terenów włączonych do strefy przyrodniczej 

Opracowanie sieci powiązań ekologicznych w 

regionie. 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Nie wskazano działań.  

Uwzględnić podczas aktualizacji 

Opracowania aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie i zalecenia zawarte w 

Planie Zadań Ochronnych 

Obszaru. 

 

Strategia Rozwoju Gminy 

Ząbkowice Śląskie 2008 – 

2015 wraz z prognozą 

zatwierdzona uchwałą nr 

IV/12/2010 Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich z dnia 29 

marca 2010 roku wraz z 

prognozą. 

Kobielska K., Moroń D., 

Dobrowolska – Kaniewska H., 

Wojcieszak P., Kieruzal P. 

2010. Strategia Rozwoju 

Gminy Ząbkowice Śląskie 

2008 – 2015. DCRL, Wrocław, 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Wymieniono rezerwat przyrody i obszar Natura 

2000 „Skałki Stoleckie” jako stanowisko 

nietoperzy 

 

Rozwój sfery gospodarczej to głównie promocja i 

wspieranie turystyki zwłaszcza agroturystyki na 

obszarach  najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo. 

Działania te jednak powinny być tak prowadzone, 

aby w żaden sposób nie naruszyć i nie zniszczyć 

unikalnych walorów terenu. 

 

Udostępnienie do zwiedzania obiektów godnych 

uwagi i zobaczenia.  

 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Nie wskazano działań.  

Uwzględnić podczas aktualizacji 

Opracowania aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie i zalecenia zawarte w 

Planie Zadań Ochronnych 

Obszaru. 

 

 

Niewłaściwe stwierdzenie, gdyż 

modernizacja budynków może 

wpływać na potencjalnie 

występujące w nich gatunki 

nietoperzy, które związane są z 
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str. 155 Realizacja zadań z grupy I, II i III (modernizacja i 

budowa dróg, gospodarka odpadami,) w fazie 

budowy nie będzie powodowała występowania 

większości ww. zagrożeń. 

Obszarem (mopki i nocki duże). 

Konieczna jest zmiana lub 

doprecyzowanie zapisów.  

Należy uwzględnić konieczność i 

odpowiednie sposoby ochrony 

przebywających w budynkach 

nietoperzy. 

Program Ochrony Środowiska 

Gminy Ząbkowice Śląskie 

zatwierdzony uchwałą nr 

XI/44/2004 

Rady Miejskiej w Ząbkowicach 

Śląskich z dnia 29 listopada 

2004r. 

Szczepaniak W., 

Czemarmazowicz M., Szpadt 

R., Lubieniecki W., 

Górnikowski W., Kacperczyk 

K., Konopacki D., Kubiczek 

A., Mikuła M., Stefańczyk P., 

Wojciechowska-Świergoń A., 

Woldan K., Żurańska M. 2004. 

Program Ochrony Środowiska 

Gminy  Ząbkowice Śląskie. 

BMT Polska Sp. z o.o. 

Wrocław, str. 144. 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Wymieniono rezerwat przyrody i obszar Natura 

2000 „Skałki Stoleckie”  

 

Analiza i przedstawienie celów ochrony przyrody, 

uwzględniających m. in. zachowanie korytarzy 

ekologicznych, zachowanie zadrzewień, edukację 

przyrodniczą społeczeństwa, objęcie ochroną 

obszarów o wysokich walorach, właściwe 

ukierunkowanie turystyki na obszarach 

chronionych, prowadzenie prac badawczych i 

inwentaryzacyjnych, utrzymanie zróżnicowanego 

krajobrazu rolniczego, wsparcie i rozwój form 

rolnictwa stosującego metody produkcji nie 

naruszające równowagi przyrodniczej (rolnictwo 

ekologiczne i zintegrowane) 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Nie wskazano działań.  

Uwzględnić podczas aktualizacji 

Programu aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie i zalecenia zawarte w 

Planie Zadań Ochronnych 

Obszaru. 
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Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Ząbkowice Śląskie na 

lata 2004 – 2006 z perspektywą 

na lata 2007 – 2013 

zatwierdzony uchwalą nr 

XI/46/2004 

Rady Miejskiej w Ząbkowicach 

Śląskich z dnia 29 października 

2004r.  

Maciejczyk I., Maciejczyk S. 

2004. Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Ząbkowice Śląskie na 

lata 2004 – 2006 z perspektywą 

na lata 2007 – 2013. 

Ząbkowice Śląskie, str. 66 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Wymieniono tylko rezerwat przyrody „Skałki 

Stoleckie”, bez informacji o siedliskach i 

gatunkach 

 

Opracowanie i realizacja wieloletniego programu 

rozwoju turystyki z uwzględnieniem faktu, że dla 

rozwoju turystyki konieczne są intensywne 

działania na rzecz ochrony środowiska 

przyrodniczego 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Nie wskazano działań.  

 

Uwzględnić obszar Natura 2000 

Skałki Stoleckie i jego aktualne 

granice podczas aktualizacji 

dokumentu. 

 

Konieczność uwzględnienia 

potrzeb ochrony Obszaru Natura 

2000 Skałki Stoleckie. 

Liszczyk J. 2010. Plan 

urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na 

okres od 1 stycznia 2010 r. do 

31 grudnia 2019 r. Opis ogólny 

lasów nadleśnictwa elaborat. 

Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej Oddział w 

Brzegu, Brzeg, str. 255. 

Nadleśnictwo 

Henryków 

Wymieniono w wykazie las rezerwatowy w 

rezerwacie przyrody „Skałki Stoleckie” 

 

Wymieniono rezerwat przyrody i obszar Natura 

2000 Skałki Stoleckie jako stanowisko nietoperzy 

 

Dla lasu będącego w granicach obszaru Natura 

2000 Skałki Stoleckie nie są planowane zabiegi 

leśne. 

 

 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Uwzględnić aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie podczas aktualizacji 

dokumentu. 

Ocenę oddziaływania wraz z 

zaleceniami minimalizującymi 

lub zapobiegającymi 

przedstawiono w „Prognozie 

oddziaływania na środowisko 

Planu urządzenia lasu i Programu 

ochrony przyrody nadleśnictwa 

Henryków”. Podano następujące 

zalecenia: 

- w rębniach nie odsłaniać miejsc 

schronienia, należy wykonywać 

zabiegi poza okresem rozrodu, 

- w trzebieżach nie eliminować 

drzew dziuplastych, należy 

wykonywać zabiegi poza 

okresem rozrodu. 
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Dla Obszaru Skałki Stoleckie, 

nie są jednak planowane 

działania w zakresie gospodarki 

leśnej i dlatego uznano, że Plan 

nie będzie mieć wpływu na 

przedmioty ochrony Obszaru. 

Rzońca H. 2010. Plan 

urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na 

okres od 1 stycznia 2010 r. do 

31 grudnia 2019 r. Program 

ochrony przyrody. Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej Oddział w Brzegu, 

Brzeg, str. 274 

 

Nadleśnictwo 

Henryków 

Wymieniono rezerwat przyrody i obszar Natura 

2000 Skałki Stoleckie jako stanowisko nietoperzy i 

przyrody nieożywionej (kamieniołom). 

 

Opisano stanowiska, m. in. sztolnię w Skałkach 

Stoleckich, gatunków nietoperzy, w tym z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

 

Opisano działania ochronne w siedliskach leśnych 

i nadrzecznych, które mogą stanowić także 

siedliska nietoperzy związanych z obszarem Skałki 

Stoleckie (m. in. stosowanie rębni złożonych, 

utworzenie drzewostanów referencyjnych 

wyłączonych z użytkowania, pozostawianie drzew 

martwych i zamierających, edukację). 

 

Opisano działania dla rozwoju turystyki (m. in. 

ścieżki dydaktyczne, tablice informacyjne) i 

edukacji. 

 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Zalecane działania mają wpływ 

korzystny. Uwzględnić aktualne 

granice obszaru Natura 2000 

Skałki Stoleckie podczas 

aktualizacji dokumentu. 

 

 

Ocenę oddziaływania wraz z 

zaleceniami minimalizującymi 

lub zapobiegającymi 

przedstawiono w „Prognozie 

oddziaływania na środowisko 

Planu urządzenia lasu i Programu 

ochrony przyrody nadleśnictwa 

Henryków”. Podano następujące 

zalecenia: 

- w rębniach nie odsłaniać miejsc 

schronienia, należy wykonywać 

zabiegi poza okresem rozrodu, 

- w trzebieżach nie eliminować 

drzew dziuplastych, należy 

wykonywać zabiegi poza 

okresem rozrodu. 

Dla Obszaru Skałki Stoleckie, 

nie są jednak planowane 

działania w zakresie gospodarki 

leśnej i dlatego uznano, że Plan 

nie będzie mieć wpływu na 

przedmioty ochrony Obszaru. 
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Rzońca H. 2010. Plan 

urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na 

okres od 1 stycznia 2010 r. do 

31 grudnia 2019 r. Prognoza 

oddziaływania na środowisko i 

obszary Natura 2000. Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej Oddział w Brzegu, 

Brzeg, str. 186 

 

Nadleśnictwo 

Henryków 

Wymieniono rezerwat przyrody i obszar Natura 

2000 Skałki Stoleckie jako stanowisko nietoperzy. 

 

Zanalizowano wpływ PUL na gatunki, w tym z 

załącznika II DS.: mopka, nocka Bechsteina i 

nocka dużego. 

 

Zanalizowano wpływ PUL na obszar Natura 2000 

Muszkowicki Las Bukowy i Wzgórza Strzelińskie, 

w których zlokalizowane są kryjówki dzienne 

nietoperzy rojących się i zimujących w sztolni w 

Skałkach Stoleckich. 

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Zalecane działania mają wpływ 

korzystny, ale trzeba je 

uzupełnić. (patrz wskazania do 

dokumentów planistycznych). 

 

 

 

Uwzględnić aktualne granice 

obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie podczas aktualizacji 

dokumentu. 

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 Skałkach Stoleckich.  

1308 Mopek 

1323 Nocek 

Bechsteina 

1324 Nocek duży 

 

Zalecane działania mają wpływ 

korzystny. Wokół Obszaru 

wyznaczono 3 km strefę 

buforową, w której nie zaleca się 

lokowania farm wiatrowych  

 

 

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

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie  

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia  

z prac terenowych 

Gatunki zwierząt       

1308 Mopek B 6,3 ha 1 Sztolnia w obszarze  

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. Załącznik 

plik SHP 

Bardzo 

dobry 

Badania terenowe do niniejszego planu zadań ochronnych, 

polegające na policzeniu nietoperzy zimujących w 

Obszarze, przeprowadzono 07.01.2011 r. oraz 09.01.2012 

r. W trakcie tych badań dokonano także oceny stanu 

siedliska i zabezpieczenia zimowiska nietoperzy. 

Dodatkowo wykonano wizję terenową 14.10.2011 r., 

mającą na celu ocenę stanu zabezpieczeń obiektu. Ponad 
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to wykonano wizje w terenie podczas zamykania 

(11.12.2011 r.) na okres zimy lub otwierania kraty 

(10.03.2011 r., 19.03.2012 r.) w wejściu do stanowiska. 

Do sporządzenia planu wykorzystano także bogate dane o 

zimowaniu gatunku w Obszarze, regularnie zbierane od 

połowy lat 90 (w miesiącu styczniu), a także wyniki 

monitoringu aktywności nietoperzy w okresie 

pozahibernacyjnym (od marca do listopada), 

prowadzonego w latach 1999-2003 i 2005. Stan poznania 

rozmieszczenia gatunku w Obszarze jest dobry. Stan 

ochrony gatunku również jest dobry – otwór wejściowy do 

sztolni zabezpieczony jest kratą od 2002 r. Głównym 

zagrożeniem jest eksploracja podziemi, gdyż sztolnia jest 

chętnie odwiedzana przez ludzi. Zimą sztolnia jest 

zamknięta, jednak wiosną i jesienią (podczas rojenia) 

odwiedzanie wyrobiska w okresie nocnym może stanowić 

duże zagrożenie dla rojących się tam nietoperzy.  

1323 Nocek 

Bechsteina 

B 6,3 ha 1 Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. Załącznik 

plik SHP 

Bardzo 

dobry 

Badania terenowe do niniejszego planu zadań ochronnych, 

polegające na policzeniu nietoperzy zimujących w 

Obszarze, przeprowadzono 07.01.2011 r. oraz 09.01.2012 

r. W trakcie tych badań dokonano także oceny stanu 

siedliska i zabezpieczenia zimowiska nietoperzy. 

Dodatkowo wykonano wizje terenowe mające na celu 

ocenę stanu zabezpieczeń obiektu 14.10.2011 r. Ponad to 

wykonano wizje w terenie podczas zamykania 

(11.12.2011 r.) na okres zimy lub otwierania kraty w 

wejściu do stanowiska (10.03.2011 r., 19.03.2012 r.). Do 

sporządzenia planu wykorzystano także bogate dane o 

zimowaniu gatunku w Obszarze, regularnie zbierane od 

połowy lat 90 (co miesiąc od października do kwietnia), a 

także wyniki monitoringu aktywności nietoperzy w 

okresie pozahibernacyjnym (od marca do listopada), 
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prowadzonego w latach 1999-2003 i 2005. Stan poznania 

rozmieszczenia gatunku w Obszarze jest dobry, podobnie 

jak stan ochrony gatunku– otwór wejściowy do sztolni 

zabezpieczony jest kratą od 2002 r. Głównym 

zagrożeniem jest eksploracja podziemi, gdyż sztolnia jest 

chętnie odwiedzana przez ludzi. Zimą sztolnia jest 

zamknięta, jednak wiosną i jesienią (podczas rojenia) 

odwiedzanie podziemia w okresie nocnym może stanowić 

duże zagrożenie dla rojących się tam nietoperzy. 

 

1324 Nocek duży B 6,3 ha 1 Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. Załącznik 

plik SHP 

Bardzo 

dobry 

Badania terenowe do niniejszego planu zadań ochronnych, 

polegające na policzeniu nietoperzy zimujących w 

Obszarze, przeprowadzono 07.01.2011 r. oraz 09.01.2012 

r. W trakcie tych badań dokonano także oceny stanu 

siedliska i zabezpieczenia zimowiska nietoperzy. 

Dodatkowo wykonano wizje terenowe mające na celu 

ocenę stanu zabezpieczeń obiektu 14.10.2011 r. Ponad to 

wykonano wizje w terenie podczas zamykania 

(11.12.2011 r.) na okres zimy lub otwierania kraty w 

wejściu do stanowiska (10.03.2011 r., 19.03.2012 r.). Do 

sporządzenia planu wykorzystano także bogate dane o 

zimowaniu gatunku w Obszarze, regularnie zbierane od 

połowy lat 90 (co miesiąc od października do kwietnia), a 

także wyniki monitoringu aktywności nietoperzy w 

okresie pozahibernacyjnym (od marca do listopada), 

prowadzonego w latach 1999-2003 i 2005. Stan poznania 

rozmieszczenia gatunku w Obszarze jest dobry. Stan 

ochrony gatunku jest dobry – otwór wejściowy do sztolni  

zabezpieczony jest kratą od 2002 r. Głównym 

zagrożeniem jest eksploracja podziemi, gdyż sztolnia jest 

chętnie odwiedzana przez ludzi. Zimą sztolnia jest 

zamknięta. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

Brak. 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Brak 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

 

Status ochronny 

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

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

2002).  

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

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

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

Krótka charakterystyka ekologiczna 

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

rzadko i lokalnie. Wiosną samice tworzą kolonie rozrodcze liczące od 5 do ponad 100 samic, które zajmują kryjówki w szczelinach drzew 

(także pod odstającą korą), rzadziej w budkach dla ptaków i szczelinach budynków. W tym czasie samce żyją z reguły samotnie lub tworzą 

niewielkie kolonie, czasem w pobliżu schronień kolonii rozrodczych. Mopki żerują najczęściej blisko roślinności, wśród drzew lub tuż nad ich 

koronami, na obrzeżach lasów, w parkach, ogrodach oraz w pobliżu domów, często pokonując odległości do 30 km między kryjówkami i 

żerowiskami. Mopek na zimowe schronienie wybiera miejsca chłodne, najczęściej w pobliżu otworów wejściowych jaskiń i piwnic. 

Zimowiska są miejscami intensywnego rojenia w okresie późnego lata i jesieni i być może także wiosny. Rojenie pełni funkcję godową, 

umożliwiając spotkanie się i kopulacje osobników z wielu przestrzennie rozdzielonych populacji letnich. Jest to gatunek przez jednych 

uznawany za osiadły przez innych za krótkodystansowego migranta, a jego sezonowe wędrówki odbywają się najczęściej na odległość 

kilkunastu kilometrów, jednak niektóre osobniki pokonują trasy do 290 km (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). 
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Zasięg mopka obejmuje cała Polskę. Najczęściej obserwowany jest w zimowiskach (w dużych skupieniach) i na żerowiskach. Największymi 

jego zimowiskami na Dolnym Śląsku są chłodnia w Cieszkowie, piwnice pałacu w Chobieni i klasztoru w Lubiążu, sztolnia w Młotach, 

sztolnia w Skałkach Stoleckich, sztolnia w Gilowie, Jaskinia Radochowska i Jaskinia Północna Duża. Zimowiska te są jednocześnie dużymi i 

cennymi miejscami rojenia mopka. Ze względu na trudności w wykrywaniu, znanych jest zaledwie kilka stanowisk kolonii rozrodczych, w 

Dolinie Baryczy, na Przedgórzu Sudeckim i na ziemi kłodzkiej. 

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

Stan populacji rozrodczej mopka na badanych powierzchniach nie jest jednakowo dobry, chociaż najczęściej zadowalający. Stan siedliska 

wydaje się być na ogół w stanie niezadowalającym lub niewystarczająco poznanym, co wpływa na trudności we wnioskowaniu na temat 

perspektyw zachowania gatunku i ogólnej oceny. Zachowanie populacji zimujących osobników jest niezadowalające, głównie ze względu na 

stan siedlisk (Gottfried 2012, w opracowaniu). Ogólny stan ochrony w regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1). 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w obszarze 

Stan zachowania gatunku (Fot. 9) ocenia się jako dobry (FV). Liczebność mopków zimujących w sztolni w Skałkach Stoleckich utrzymuje się 

na stałym poziomie od 1997r. (od momentu rozpoczęcia systematycznych badań), z wahaniami liczebności związanymi prawdopodobnie z 

warunkami pogodowymi panującymi podczas zimy. Szczyt liczebności zimujących mopków obserwowano w latach 2007-2008, gdy 

zanotowano odpowiednio 195 i 179 osobników (Ryc. 5, Tabela 1). Były to jednocześnie maksymalne liczebności tego gatunku stwierdzone 

kiedykolwiek w badanym obiekcie. 

Nie są dostępne wielosezonowe dane dotyczące zmian liczebności mopków przylatujących na gody do sztolni, ale badania przeprowadzone w 

latach 2000-2001 i 2005 pokazują, że najwięcej osobników roi się pod koniec sierpnia i we wrześniu (Ryc. 6, Tabela 1). Niewykluczone jest, że 

rojenie u tego gatunku odbywa się także wiosną, gdyż w marcu również obserwowano wzrost liczby osobników tego gatunku przy otworze 

podziemia.  

Stan zachowania siedliska ocenia się jako właściwy (FV). Otwór wejściowy sztolni jest zabezpieczony kratami odpowiednimi dla nietoperzy, 

jednak w ostatnich latach obserwowano podkopywanie się pod kraty i wejścia do obiektu zimą. Istnieje także możliwość wejścia do obiektu 

podczas rojenia. Nie jest wiadome, w jakim stopniu kraty wpływają na aktywność rojenia nietoperzy, które w tym czasie intensywnie 

przeganiają się także w części przyotworowej sztolni. Nieliczne badania sugerują, że niewłaściwe zabezpieczenia mogą powodować rezygnację 

z przelotów przez otwór wejściowy do podziemi (Pugh i Altringham 2005, Spanjer i Fenton 2005, Ławrynowicz 2010).  

Warunki panujące w zimowisku są odpowiednie do hibernacji zimnolubnych mopków. Najwięcej osobników obserwuje się w najzimniejszej 

części sztolni, w salach gdzie temperatura powietrza wynosi około 3,5ºC. Główne sale, w których zimują nietoperze wydają się być stabilne i 

na razie nie grozi im zawalenie. Do zawałów może dochodzić w bocznych chodnikach, w których skały są bardziej spękane. Udział terenów 

zalesionych jest niewielki, podobnie jak i liczba elementów liniowych stanowiących korytarze ekologiczne wokół siedliska. Wydaje się jednak, 

że czynnik ten nie wpływa negatywnie na liczebność osobników zimujących i rojących się w sztolni, gdyż obiekt jest jednym z największych 

stanowisk tego gatunku w regionie. 
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rojące zimujące

 

Ryc. 5. Zmiany liczebności mopków zimujących w sztolni  

w Skałkach Stoleckich w latach 2001-2012. 

 

Ryc. 6. Sezonowe zmiany średniej liczebności mopków odłowionych przy sztolni w 

Skałkach Stoleckich w latach 2000-2001 i zimujących w tym  

stanowisku w sezonie zimowym 2001/02. 

Zagrożenia 

Największym zagrożeniem dla gatunku jest utrata schronień zimowych, zwłaszcza tych, w których mopki występują z reguły w dużej 

liczebności. Utrata zimowisk może być związana ze zmianami mikroklimatu zimowiska (np. poprzez zastosowanie nieodpowiedniego 

zamknięcia, dostosowanie zimowiska do pełnienia innych funkcji - turystycznych, gospodarczych, przemysłowych, itp.), zniszczeniem 

zimowiska poprzez naturalne zawały lub przeznaczeniem stanowiska na inne cele. Zimujące nietoperze mogą też być narażone na wandalizm i 

częste przebudzenia wynikające z eksploracji zimowisk przez ludzi. 

Podczas rojenia przy zimowiskach największym zagrożeniem jest niepokojenie nietoperzy w godzinach nocnych, kiedy zwierzęta odwiedzają 

podziemia oraz zmiana warunków w miejscu rojenia, np. zadymienie podziemi, niewłaściwe zabezpieczenie otworu wejściowego wpływające 

na zmianę zachowań rojących się osobników. 

Latem, mopki są najbardziej narażone na zmiany siedlisk stanowiących ich żerowiska i miejsca schronienia. Siedliska te położone są na 

terenach leśnych i w pobliżu lasów poza Obszarem, jednak pogorszenie ich stanu może spowodować zmniejszenie liczby mopków 

odwiedzających sztolnię w Skałkach Stoleckich. Usuwanie drzew dziuplastych (także martwych) powoduje zmniejszenie liczby kryjówek 
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dostępnych dla mopków. W przypadku kryjówek w budynkach czynnikiem negatywie oddziaływującym na populacje jest niewłaściwe 

prowadzenie remontów (np. przy użyciu toksycznych środków konserwacji drewna, zniszczenie kryjówki) i/lub wykonywanie renowacji w 

okresie przebywania w schronieniu nietoperzy. Wycinka drzew na dużej powierzchni w lasach liściastych powoduje redukcję i fragmentację 

żerowisk tego gatunku. Fragmentacja żerowisk następuje także w wyniku budowy dróg i linii kolejowych, które dodatkowo powodują 

śmiertelność nietoperzy przemieszczających się pomiędzy fragmentami siedlisk. 

Potencjalne zagrożenie, o nieznanym wpływie na trasy przelotów nietoperzy do miejsc rojenia i zimowania mogą stanowić farmy wiatrowe 

usytuowane w promieniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów wokół sztolni, gdyż co najmniej z takich odległości mopki mogą przylatywać 

jesienią do sztolni w Skałkach Stoleckich.  

  

Fot. 9. Mopki zimujące w sztolni w Skałkach Stoleckich, 05.01.2007, fot. Joanna Furmankiewicz. 
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1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 

 

Status ochronny 

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

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

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

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

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

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

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Nocek Bechsteina jest gatunkiem ciepłolubnym i leśnym, zajmującym kryjówki głównie w dziuplach drzew. Zasiedla lasy liściaste, parki, 

rzadziej lasy iglaste, gdzie żeruje w odległości do kilometra od swojej kryjówki. Samice tworzą kolonie rozrodcze liczące przeważnie od 15 do 

40 osobników. Samce prowadzą samotniczy tryb życia. Nocki Bechsteina zimą występują pojedynczo lub po kilka osobników nie tworząc 

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

odbywa dalekich wędrówek. Najdłuższy znany przelot wynosi 59 km. 

Przez Polskę przebiega północno-wschodnia granica zasięgu nocka Bechsteina, wytycza ją linia: Cedyński Park Krajobrazowy, Wysoka, 

Poznań, Konewka, Puszcza Kozienicka, Lasy Sobiborskie. Na terenie Dolnego Śląska gatunek stwierdzany jest stosunkowo rzadko, najczęściej 

w zimowiskach, w których obserwowane są pojedyncze osobniki. Metody akustycznej identyfikacji gatunków pozwalają na coraz częstsze 

wykrywanie tego gatunku na żerowiskach. Duże miejsca rojenia, w których wielkość populacji szacuje się na kilkadziesiąt do kilkuset 

osobników to sztolnia w Skałkach Stoleckich oraz zimowiska w Masywie Śnieżnika (przede wszystkich jaskinie w rezerwacie Jaskinia 

Niedźwiedzia w Kletnie). 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 

Stan populacji dla większości stanowisk oceniono jako właściwy, natomiast stan siedliska jako nieodpowiedni co powoduje, że ogólny stan 

zachowania gatunku jest niewłaściwy (ocena U1) lub zły (ocena U2) (Ciechnowski 2012, w trakcie opracowania). 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w obszarze 

W zimowisku nieregularnie obserwowane są pojedyncze zimujące osobniki (Tabela 1, Fot. 10). Gatunek ten jednak rzadko spotykany jest w 

podziemnych zimowiskach w większej liczbie, gdyż prawdopodobnie zimuje w dziuplach drzew, z tego względu liczebność populacji ocenia 

się jako właściwą (FV).  
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Nie są dostępne wielosezonowe dane dotyczące zmian liczebności nocków Bechsteina rojących się przy sztolni. Dane zebrane w latach 2000-

2001 sugerują, że we wrześniu i październiku sztolnia jest miejscem rojenia co najmniej kilkudziesięciu osobników (Ryc. 7, Tabela 1).  

Otwór wejściowy sztolni został zabezpieczony kratami odpowiednimi dla nietoperzy, jednak w ostatnich latach obserwowano podkopywanie 

się pod kraty i wejścia do obiektu zimą. Istnieje także możliwość wejścia do obiektu podczas rojenia. Nie jest wiadome w jakim stopniu kraty 

wpływają na aktywność rojenia nietoperzy, które w tym czasie intensywnie przeganiają się także w części przyotworowej sztolni. Nieliczne 

badania sugerują, że niewłaściwe zabezpieczenia mogą powodować rezygnację z przelotów przez otwór wejściowy do podziemi (Pugh i 

Altringham 2005, Spanjer i Fenton 2005, Ławrynowicz 2010).  

Wydaje się, że warunki panujące w niektórych salach zimowiska są odpowiednie do hibernacji ciepłolubnych nocków Bechsteina, gdyż 

temperatura wewnątrz sztolni wynosi maksymalnie +7,6ºC w sali końcowej i może osiągać wyższe wartości w bocznych korytarzach i 

szczelinach. Główne sale, w których zimują nietoperze wydają się być stabilne i na razie nie grozi im zawalenie. Do zawałów może dochodzić 

w bocznych chodnikach, w których skały są bardziej spękane. Jednak ze względu na brak elementów liniowych oraz niewielki udział terenów 

leśnych w promieniu do 1 km od stanowiska, stan siedliska oceniono jako zły (U2).  

Zagrożenia 

Podczas rojenia przy zimowiskach największym zagrożeniem jest niepokojenie nietoperzy w godzinach nocnych, kiedy zwierzęta odwiedzają 

podziemia oraz zmiana warunków w miejscu rojenia, np. zadymienie podziemi, niewłaściwe zabezpieczenie otworu wejściowego wpływające 

na zmianę zachowań rojących się osobników.  

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

położone są na terenach leśnych poza Obszarem, jednak pogorszenie ich stanu może przyczynić się do zmniejszenia liczebności nocków 

odwiedzających sztolnie w Skałkach Stoleckich. Usuwanie drzew dziuplastych powoduje zmniejszenie liczby kryjówek dostępnych dla tego 

gatunku. Wycinka drzew na dużej powierzchni w lasach liściastych powoduje redukcję i fragmentację żerowisk tego gatunku. Fragmentacja 

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

się pomiędzy fragmentami siedlisk.  

Potencjalne zagrożenie, o nieznanym wpływie na trasy przelotów nietoperzy do miejsc rojenia i zimowania mogą stanowić farmy wiatrowe w 

promieniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów wokół sztolni, gdyż co najmniej z takich odległości nocki Bechsteina mogą przylatywać 

jesienią do sztolni w Skałkach Stoleckich. 
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Ryc. 7. Sezonowe zmiany średniej liczebności nocków Bechsteina 

odłowionych przy sztolni w Skałkach Stoleckich w latach 2000-2001. 

Fot 10. Nocek Bechsteina, 12.04.2008, fot. Joanna Furmankiewicz.  

 

 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

 

Status ochronny 

Status ochronny IUCN: LC – gatunek najmniejszej troski (IUCN 2011.2). 

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

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

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

Krótka charakterystyka ekologiczna 

Jest to jeden z trzech największych polskich gatunków nietoperzy. Występuje na terenach zalesionych, z reguły na nizinach i wyżynach. Jego 

schronieniami letnimi są strychy budynków, rzadziej jaskinie i sztolnie. Na zimowiska wybiera jaskinie, sztolnie i tunele. Kolonie rozrodcze 

mogą liczyć do 2-3 tysięcy osobników. Samce żyją samotnie. Nocki duże latają z reguły nisko przy obrzeżach lasów, parków i sadów, gdzie 
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polują głównie na ćmy i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Ich żerowiska oddalone są od kryjówek od 1,5 do 25 km. Nocek duży zaliczany 

jest do nietoperzy, które odbywają krótkodystansowe wędrówki od 50 do 200 km (najdłuższy stwierdzony przelot wynosi 390 km) 

(Sachanowicz i Ciechanowski 2005). 

Nocek duży w Polsce wykazuje zwarty zasięg geograficzny. Występuje w południowej, częściowo w zachodniej i centralnej części kraju, 

oprócz rejonów północno-wschodnich. Obecność pojedynczych osobników stwierdzono na Podlasiu i wschodnim Mazowszu. Jest to gatunek 

stosunkowo często występujący na terenie Dolnego Śląska, najczęściej w zgrupowaniach od kilku do ponad tysiąca osobników. Najwięcej jego 

stanowisk odnotowano na terenach podgórskich. W większym rozproszeniu występuje na Nizinie Śląskiej. Największymi znanymi koloniami 

rozrodczymi są: kolonia we Wleniu, kolonia w Konradowie k/ Lądka Zdrój, kolonia w Rościszowie w Górach Sowich, kolonie w 

Sulistrowiczkach, Parowej i Jaszkowej Górnej. Największymi zimowiskami tego gatunku są jaskinie góry Połom, jaskinie i sztolnie Masywu 

Śnieżnika oraz sztolnie Gór Sowich.  

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 

Stan zachowania nocka dużego w większości siedlisk, w przypadku zimowisk określa się jako zadowalający (FV). Stan zachowania w 

stanowiskach letnich jest niewłaściwy (stan niezadowalający lub zły) (Kepel 2010). Ogólny stan zachowania w regionie kontynentalnym jest 

niewłaściwy (U1). 

Stan zachowania gatunku i jego siedliska w obszarze 

Stan zachowania gatunku ocenia się jako dobry. Liczebność nocków dużych 

(Fot. 11) zimujących w sztolni w Skałkach Stoleckich (Ryc. 8) utrzymuje się 

na stałym poziomie od 1997r. (od momentu rozpoczęcia systematycznych 

badań), z wahaniami liczebności związanymi prawdopodobnie z warunkami 

pogodowymi panującymi podczas zimy. Szczyt liczebności zimujących 

nocków dużych obserwowano w latach 2008-2009, gdy notowano  

odpowiednio 31 i 22 osobniki (Ryc. 8, Tabela 1). Były to jednocześnie 

maksymalne liczebności tego gatunku stwierdzone kiedykolwiek w badanym 

obiekcie. W 2006 r. w sztolni obserwowano samicę zaobrączkowaną jesienią 

w lasach koło Antonina (województwo wielkopolskie, J. Furmankiewicz i G. 

Wojtaszyn, dane niepublikowane).  

Nie są dostępne wielosezonowe dane dotyczące zmian liczebności nocków 

dużych obserwowanych jesienią w sztolni, są to jednak prawdopodobnie 

osobniki, które zostają w zimowisku na zimę.  
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Ryc. 8. Zmiany liczebności nocków dużych zimujących  

w sztolni w Skałkach Stoleckich w latach 2001-2012. 
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Stan zachowania siedliska ocenia się jako właściwy. Otwór wejściowy sztolni jest zabezpieczony kratami odpowiednimi dla nietoperzy, jednak 

w ostatnich latach obserwowano podkopywanie się pod kraty i wejścia do obiektu zimą. Istnieje także możliwość wejścia do sztolni podczas 

rojenia. Warunki panujące w zimowisku wydają się być odpowiednie do hibernacji niewielkiej liczby nocków dużych. Główne sale, w których 

zimują nietoperze wydają się być stabilne i na razie nie grozi im zawalenie. Do zawałów może dochodzić w bocznych chodnikach, w których 

skały są bardziej spękane. 

 

Zagrożenia 

Największymi zagrożeniami dla gatunku jest utrata schronień zimowych i stanowisk kolonii rozrodczych. Utrata zimowisk może być związana 

ze zmianami mikroklimatu zimowiska (np. poprzez zastosowane nieodpowiedniego zamknięcia, dostosowanie zimowiska do pełnienia innych 

funkcji - turystycznych, gospodarczych, przemysłowych, itp.), zniszczenie powierzchni zimowiska poprzez naturalne zawały lub przeznaczenie 

stanowiska na inne cele. Zimujące nietoperze mogą też być narażone na wandalizm i częste przebudzenia wynikające z eksploracji zimowisk 

przez ludzi.  

Potencjalnym zagrożeniem może być choroba zwana syndromem białego nosa, powodowana przez grzyb Geomyces destructans. Pyski, 

małżowiny uszne i błona skrzydłowa osobników zainfekowanych pokryte są białą grzybnią, która narasta w ciągu zimy i najlepiej jest 

widoczna pod koniec hibernacji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej choroba ta spowodowała spadek liczebności populacji 

nietoperzy zasiedlających jaskinie o 90%. W europejskich populacjach nietoperzy (głównie u nocka dużego) obserwuje się osobniki 

zainfekowane tym grzybem, jednak wydaje się, że nasze nietoperze są uodpornione na ten patogen, a w zimujących populacjach nocków 

dużych obserwuje się trend wzrostowy liczebności. W sztolni w Skałkach Stoleckich nie prowadzono regularnych obserwacji nietoperzy 

zainfekowanych grzybem (pod koniec okresu hibernacji). Jednokrotnie, pod koniec marca 2009 r., przypadkowo zaobserwowano dwa nocki 

duże pokryte pleśnią. U jednego z nich badania potwierdziły obecność Geomyces destructans (Fot. 12).  

Potencjalne zagrożenie, o nieznanym wpływie na trasy przelotów nietoperzy do miejsc zimowania mogą stanowić farmy wiatrowe w 

promieniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów wokół sztolni, gdyż co najmniej z takich odległości nocki duże mogą przylatywać jesienią do 

sztolni w Skałkach Stoleckich. 
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Fot. 11. Nocki duże zimujące w sztolni w Skałkach Stoleckich, 27.03.2009, 

fot. Joanna Furmankiewicz. 

 

 
 

Fot. 12. Nocek duży z pleśnią grzyba Geomyces destructans na pysku  

i błonie skrzydłowej, obserwowany w sztolni w Skałkach Stoleckich  

w marcu 2009 r., fot. Joanna Furmankiewicz. 
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Moduł B 
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Tabela 1. Ocena stanu ochrony siedliska i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie według kryteriów i 

wskaźników przyjętych dla danego gatunku w ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ. Symbol „A” oznacza zimowisko nietoperzy w sztolni 

w Skałkach Stoleckich. 
 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Nazwa 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik (kardynalny) 

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/gatun

ku wg skali FV, 

U1, U2 

Uwagi 

Gatunki         

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1308 A Parametry 

populacji 

liczebność 
FV FV 

FV 

brak 

A 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

FV 

A zabezpieczenie przed niepokojeniem FV FV 

A dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

A warunki mikroklimatyczne panujące w 

zimowisku 
FV FV 

A udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
FV FV 

A elementy liniowe w otoczeniu 

schronienia mające połączenie z lasami 
FV FV 

A Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 

FV FV 

Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 

1323 A Parametry 

populacji 

liczebność 
FV FV 

U2 

brak 

A 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

U2 

A zabezpieczenie przed niepokojeniem FV FV 

A dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

A warunki mikroklimatyczne panujące w 

zimowisku 
FV FV 

A udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia (do 1 km) 
U2 U2 

A elementy liniowe w otoczeniu 

schronienia mające połączenie z lasami 
U2 U2 
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A Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 

FV FV 

Nocek duży 

Myotis myotis 

1324 A Parametry 

populacji 

liczebność 
FV FV 

FV 

brak 

A 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

powierzchnia FV FV 

FV 

A zabezpieczenie przed niepokojeniem FV FV 

A dostępność wylotów dla nietoperzy FV FV 

A warunki mikroklimatyczne panujące w 

zimowisku 
FV FV 

A Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

 

FV FV 

 

Kontrole Obszaru prowadzono zgodnie ze standardową metodyką, opartą na parametrach i ich wskaźnikach określonych w metodyce 

monitoringu gatunków realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN z Krakowa (Kepel 

2010, Ciechanowski 2012 w opracowaniu, Gottfried 2012 w opracowaniu – Tabela 2-4). Dokonano oceny kilku parametrów i szeregu 

wskaźników, pozwalających ocenić stan zachowania gatunku i jego siedliska w Obszarze. Każdy z uwzględnionych wskaźników oceniany był w 

trójstopniowej skali (FV – stan właściwy, U1 – stan niewłaściwy, niezadowalający, U2 – stan zły). Według cytowanej wyżej metodyki nie ma 

podanych wskaźników dla parametru „perspektywy zachowania”, w związku z powyższym nie podano wskaźników tego parametru W 

przypadku nietoperzy ocena „perspektyw zachowania” jest oceną ekspercką, będącą wypadkową aktualnego stanu populacji i siedliska, 

aktualnych oddziaływań i spodziewanych zagrożeń gatunku na stanowisku. Dla tego parametru nie są określone osobno wskaźniki waloryzacji i 

tym samym nie jest możliwa ocena tych wskaźników. 

Stan zachowania mopka i nocka dużego oceniono jako dobry. Ich liczebności utrzymują się na stałym poziomie od 1997r. (od momentu 

rozpoczęcia systematycznych badań), z wahaniami liczebności związanymi prawdopodobnie z warunkami pogodowymi panującymi podczas 

zimy. Najwyższe liczebności obu gatunków odnotowano w latach 2007-2009. Stan zachowania siedliska (m. in. dostępność wlotów, warunki 

mikroklimatyczne, zabezpieczenia przed niepokojeniem), w przypadku obu wymienionych gatunków również oceniono jako właściwy. Z ocen 

tych wynika iż perspektywy zachowania tych gatunków na stanowisku również są dobre. 

W zimowisku nieregularnie obserwowane są pojedyncze zimujące osobniki nocka Bechsteina (Tabela 1, moduł A). Ostatnio gatunek ten w 

okresie zimy obserwowano w styczniu 2011 r. Jednak badania prowadzone w okresie poza zimowym dowodzą, iż nietoperz ten regularnie 

odwiedza sztolnię w Skałkach Stoleckich w okresie godów (Ryc. 7). W związku z powyższym stan populacji tego gatunku oceniono jako 

właściwy (FV). Stan zachowania siedliska w przypadku nocka Bechsteina uznano jednak za zły (U2), ze względu na małe zalesienie terenu 

wokół sztolni i nieliczne elementy liniowe utrzymujące łączność stanowiska z większymi fragmentami lasów . Ogólną ocenę stanu ochrony 

nocka Bechsteina oceniono jako złą (U2), jednak perspektywy zachowania gatunku określono jako właściwe. 

W czerwcu 2002 roku wejście do głównej sztolni zostało zamknięte kratami, co zapewnia większe bezpieczeństwo zimującym nietoperzom. W 
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ostatnich 8 latach stwierdzono jednak podkopywanie się pod kratami i nielegalne wchodzenie do sztolni w okresie zimowym. Konstrukcja krat 

umożliwia stosunkowo swobodny i bezpieczny wlot do wnętrza sztolni oraz nie wpływa na zmianę mikroklimatu. Pozostałe oceniane wskaźniki 

stanu zimowiska nie uległy zmianie w ciągu ostatnich lat.  

Warunki panujące w zimowisku są odpowiednie do hibernacji mopków, nocków Bechsteina i niewielkiej liczby nocków dużych. Mopki 

najliczniej zimują w salach gdzie temperatura powietrza wynosi około 3,5ºC. Nocki duże notowane są w sali końcowej, w której temperatura 

wynosi nawet i +7,6ºC. Temperatura powietrza w bocznych korytarzach i szczelinach może osiągać wyższe wartości.  

Główne sale, w których zimują nietoperze wydają się być stabilne i na razie nie grozi im zawalenie. Do zawałów może dochodzić w bocznych 

chodnikach, w których skały są bardziej spękane.  

Udział struktur mogących stanowić korytarze ekologiczne w otoczeniu Obszaru, ważnych dla takich gatunków jak mopek i nocek Bechsteina jest 

bardzo niski a terenów zalesionych wynosi ok. 6% w promieniu do 1 km od Obszaru). Jednak stan ten nie zmienił się w porównaniu z rokiem 

referencyjnym. 

 

Tabela 2. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska mopka (1308) według kryteriów i wskaźników przyjętych dla gatunku w ramach 

monitoringu przyrodniczego GIOŚ (Gottfried 2012, w opracowaniu) – schronienia zimowe. 
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% 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 rokiem 

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 

Schronienie nie jest 

zabezpieczone lub jest 

zabezpieczone nieskutecznie i 

Dostęp ludzi do wnętrza 

schronienia jest utrudniony lub 

trudny do określenia i brak 
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niepokojenia  lub dostęp nie jest 

zabezpieczony, jednak presja jest 

niewielka 

presja ze strony ludzi jest istotna 

lub potencjalnie istotna 

danych umożliwiających ocenę 

istniejącej lub potencjalnej 

presji 

Dostępność wylotów  

dla nietoperzy 

Wyloty są stale dostępne w 

wystarczającej liczbie, w każdej z  

oddzielnych części zimowiska, i 

brak czynników utrudniających 

korzystanie z nich przez mopki 

Znacząca część wylotów, w każdej 

z oddzielnych części zimowiska, 

przestała być drożna, ale pozostałe 

wyloty są dostępna dla mopków 

Znacząca część wylotów, w 

każdej z  oddzielnych części 

zimowiska, przestała być drożna, 

ma utrudnienia lub stanowi 

zagrożenie (np. kontuzje lub 

presja drapieżników)  

Liczba wylotów 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 

Warunki 

mikroklimatyczne 

panujące w 

zimowisku  

We wszystkich  oddzielnych 

częściach 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), w 

kluczowych dla mopka 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 (w roku 

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 (w roku rozpoczęcia 

monitoringu) 

Udział terenów zalesionych w 

otoczeniu schronienia  jest 

zmniejszony o więcej niż  50 % w 

porównaniu do tego jaki 

występował w okresie 

referencyjnym (w roku 

rozpoczęcia monitoringu) 

Brak informacji 

umożliwiających ocenę 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z 

lasami 

Liczba nieprzerwanych 

(odległości pomiędzy elementami 

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 

pomiędzy elementami 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 pomiędzy elementami 

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 

*FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – brak danych 
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Tabela 3. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska nocka Bechsteina (1323) według kryteriów i wskaźników przyjętych dla 

gatunku w ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ (Ciechanowski 2012, w opracowaniu) – schronienia zimowe. 

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 nocki Bechsteina 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 nocki 

Bechsteina uległa zmniejszeniu, w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym (rokiem rozpoczęcia 

monitoringu), jednak nie dotyczy to 

fragmentów o kluczowym 

znaczeniu dla nocków Bechsteina, a 

liczebność gatunku określono jako 

U1lub XX 

Powierzchnia zimowiska 

dostępna i wykorzystywana 

przez nocki Bechsteina uległa 

uszczupleniu w porównaniu z 

okresem referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), o 

fragmenty o kluczowym 

znaczeniu dla tego gatunku, a 

liczebność określono na U2 

Powierzchnia zimowiska dostępna 

i wykorzystywana przez nocki 

Bechsteina uległa uszczupleniu w 

porównaniu z okresem 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), jednak 

nie wiadomo, czy wyłączone 

fragmenty miały znaczenie dla 

nocków Bechsteina 

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 wylotów  

dla nietoperzy 

Wyloty są stale dostępne w 

wystarczającej liczbie, w każdej 

z oddzielnych części 

zimowiska, i brak czynników 

utrudniających korzystanie z 

nich przez nocki Bechsteina 

Znacząca część wylotów, w każdej 

z oddzielnych części zimowiska, 

przestała być drożna, a pozostałe 

wyloty mają utrudnienia lub jest ich 

tak mało, że stanowi to utrudnienie 

lub zagrożenie dla nocków 

Bechsteina 

Znacząca część wylotów 

wykorzystywanych niegdyś 

przez nietoperze, w każdej z 

oddzielnych części zimowiska, 

przestała być drożna, ma 

utrudnienia lub stanowi 

zagrożenie (np. kontuzje lub 

presja drapieżników),  

Liczba wylotów 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 nocków 

Bechsteina 

Warunki 

mikroklimatyczne 

We wszystkich oddzielnych 

części zimowiska, zajmowanych 

Warunki mikroklimatyczne, w 

porównaniu z okresem 

Warunki mikroklimatyczne, w 

porównaniu z okresem 

Brak informacji o wcześniejszych 

warunkach mikroklimatycznych 
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panujące w zimowisku  przez nocki Bechsteina warunki 

mikroklimatyczne są zbliżone 

lub lepsze w porównaniu z 

okresem referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), lub 

uległy pogorszeniu ale 

liczebność w całym stanowisku 

nie jest mniejsza od tej sprzed 

tego pogorszenia 

referencyjnym (rokiem rozpoczęcia 

monitoringu), w części lub całości 

schronienia uległy pogorszeniu 

jednak nie zaobserwowano wpływu 

tej zmiany na liczebność nietoperzy 

referencyjnym (rokiem 

rozpoczęcia monitoringu), w 

większości lub całości 

schronienia uległy pogorszeniu 

co poskutkowało zmniejszeniem 

liczebność nocków Bechsteina 

w stanowisku lub pogorszenie 

warunków mikroklimatycznych 

nastąpiło na niewielkiej części 

stanowiska i trudno określić jego 

wpływ na liczebność nocków 

Bechsteina 

Udział terenów 

zalesionych w otoczeniu 

schronienia (do 1 km) 

65-100% 35-65% 0-35% Brak informacji 

Elementy liniowe w 

otoczeniu schronienia 

mające połączenie z 

lasami 

>2, jeśli położone w lesie o 

powierzchni powyżej 1100 ha – 

dopuszczany brak (0) 

elementów liniowych 

1-2, jeśli położone w lesie o 

powierzchni 50-1100 ha – 

dopuszczany brak (0) elementów 

liniowych 

0 jeśli zimowisko położone na 

terenie otwartym lub w lesie o 

powierzchni mniejszej niż 50 ha 

Brak informacji 

*FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – brak danych 
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Tabela 4. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska nocka dużego (1324) według kryteriów i wskaźników przyjętych dla gatunku 

w ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ (Kepel 2010) – schronienia zimowe. 

 

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. 

Dostępność wylotów  

dla nietoperzy 

Wyloty są stale dostępne w 

wystarczającej liczbie i brak 

czynników utrudniających 

W przypadku którejkolwiek z 

oddzielnych części zimowiska 

wykorzystywanej regularnie przez 

W przypadku którejkolwiek z 

oddzielnych części zimowiska 

wykorzystywanej regularnie 

Liczba dostępnych wylotów w 

którejkolwiek z oddzielnych 

części zimowiska 
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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. 

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. 

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). 

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 wlotów 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 
Perspektywy zachowania mopka, nocka Bechsteina oraz nocka dużego według kryteriów i wskaźników przyjętych dla gatunku w ramach 

monitoringu przyrodniczego GIOŚ (Kepel 2010; Ciechanowski 2012, w opracowaniu; 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.  

 

*FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – brak danych 
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4. Analiza zagrożeń 

Tabela 1. Ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów 

określających stan ochrony nietoperzy w obszarze Natura 2000. Kodowanie zagrożeń zgodne z Załącznikiem E do Standardowego Formularza 

Danych dla obszarów Natura 2000. 

Lp. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 1308 

Mopek  

Barbastella 

barbastellus 

Cały obszar 624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej 

740 Wandalizm 

 

110 Stosowanie pestycydów 

151 Usuwanie żywopłotów i zagajników 

164 Wycinka lasu 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

410 Tereny przemysłowe i handlowe 

420 Odpady, ścieki 

502 Drogi, autostrady 

510 Przesyłanie energii  

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 

powyżej 

710 Uciążliwy hałas 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

948 Pożar 

963 Zawleczenie choroby  

965 Drapieżnictwo 

2. 1323 

Nocek Bechsteina 

Myotis bechsteinii 

Cały obszar 624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej 

740 Wandalizm 

 

110 Stosowanie pestycydów 

151 Usuwanie żywopłotów i zagajników 

164 Wycinka lasu 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

410 Tereny przemysłowe i handlowe 

420 Odpady, ścieki 

502 Drogi, autostrady 

510 Przesyłanie energii  

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 
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powyżej 

710 Uciążliwy hałas 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

948 Pożar 

963 Zawleczenie choroby 

965 Drapieżnictwo 

3. 1324 

Nocek duży  

Myotis myotis 

Cały obszar 624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane powyżej 

740 Wandalizm 

963 Zawleczenie choroby 

110 Stosowanie pestycydów 

151 Usuwanie żywopłotów i zagajników 

164 Wycinka lasu 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

410 Tereny przemysłowe i handlowe 

420 Odpady, ścieki 

502 Drogi, autostrady 

510 Przesyłanie energii  

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane 

powyżej 

710 Uciążliwy hałas 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko 

948 Pożar 

963 Zawleczenie choroby 

965 Drapieżnictwo 
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Tabela 2. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan 

ochrony mopka 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 

Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

624 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

 

B - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Zwiększona penetracji Obszaru, w tym zimowiska 

nietoperzy powoduje niepokojenie nietoperzy w okresie 

hibernacji i podczas godów, a w skrajnych przypadkach 

śmierć osobników. Może dochodzić także do rozpalania 

ognia wewnątrz zimowiska i niszczenia zabezpieczeń 

zimowiska. 

690 Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

B - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Organizowanie infrastruktury związanej z aktywnymi 

formami wypoczynku w Obszarze np. torów 

motocrossowych, do jazdy quadami może powodować 

pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w 

wyniku np. hałasu. 

Tworzenie w Obszarze lub bezpośrednim sąsiedztwie 

zimowiska miejsc biwakowych może powodować 

pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w 

wyniku zwiększonej penetracji Obszaru (zadeptywanie, 

płoszenie). 

740 Wandalizm A - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Niszczenie zabezpieczeń obiektu powoduje pogorszenie 

warunków zimowania nietoperzy. 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. 
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Tabela 3. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan 

ochrony nocka dużego 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 

Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

624 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

 

B - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Zwiększona penetracji Obszaru, w tym zimowiska 

nietoperzy powoduje niepokojenie nietoperzy w okresie 

hibernacji i podczas rojenia przy podziemiach, a w 

skrajnych przypadkach śmierć osobników. Może 

dochodzić także do rozpalania ognia wewnątrz zimowiska 

i niszczenia zabezpieczeń zimowiska 

690 Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

nie wspomniane powyżej 

B - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Organizowanie infrastruktury związanej z aktywnymi 

formami wypoczynku w Obszarze np. torów 

motocrossowych, do jazdy quadami może powodować 

pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w 

wyniku np. hałasu. 

Tworzenie w Obszarze lub bezpośrednim sąsiedztwie 

zimowiska miejsc biwakowych może powodować 

pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w 

wyniku zwiększonej penetracji Obszaru (zadeptywanie, 

płoszenie). 

740 Wandalizm A - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Niszczenie zabezpieczeń obiektu powoduje pogorszenie 

warunków zimowania nietoperzy. 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 
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Tabela 4. Ocena istniejących zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan 

ochrony nocka Bechsteina 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 

Kod Nazwa działalności Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

+/0/- 

Parametr Syntetyczny opis 

624 Turystyka górska, 

wspinaczka, speleologia 

 

B - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Zwiększona penetracji Obszaru, w tym zimowiska 

nietoperzy powoduje niepokojenie nietoperzy w okresie 

hibernacji i podczas rojenia przy podziemiach, a w 

skrajnych przypadkach śmierć osobników. Może 

dochodzić także do rozpalania ognia wewnątrz zimowiska 

i niszczenia zabezpieczeń zimowiska. 

690 Inne możliwe oddziaływania 

aktywności rekreacyjnej i 

sportowej, nie wspomniane 

powyżej 

B - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Organizowanie infrastruktury związanej z aktywnymi 

formami wypoczynku w Obszarze np. torów 

motocrossowych, do jazdy quadami może powodować 

pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w 

wyniku np. hałasu. 

Tworzenie w Obszarze lub bezpośrednim sąsiedztwie 

zimowiska miejsc biwakowych może powodować 

pogorszenie stanu zarówno siedlisk jak i populacji w 

wyniku zwiększonej penetracji Obszaru (zadeptywanie, 

płoszenie). 

740 Wandalizm A - populacja, 

siedlisko, 

perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Niszczenie zabezpieczeń obiektu powoduje pogorszenie 

warunków zimowania nietoperzy. 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 
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Tabela 5. Ocena potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem ich wpływu w odniesieniu do poszczególnych parametrów określających stan 

ochrony nocka dużego, mopka, nocka Bechsteina 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/zagrożenia 

Intensywność 

A/B/C 

Wpływ 

-/0/+ 
Parametr Syntetyczny opis 

110 Stosowanie pestycydów 

 

C - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Stosowane w rolnictwie i leśnictwie toksyczne pestycydy i herbicydy 

zjadane są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach 

tych zwierząt i są przekazywane z mlekiem matki młodym. 

151 Usuwanie żywopłotów i 

zagajników 

 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Redukcja liniowych elementów krajobrazu stanowiących korytarze 

ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze między 

kryjówkami letnimi/dziennymi a zimowiskiem i miejscem rojenia. 

164 Wycinka lasu 

 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Wycinka drzew powodująca odsłonięcie wejścia do obiektu utrudnia 

dolot do zimowiska i może powodować wzrost presji drapieżników. 

Zniszczenie żerowisk osobników zimujących i rojących się w 

Obszarze.  

166 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 

 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Niszczenie korytarzy ekologicznych. 

243 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

B - populacja, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Bezpośrednia redukcja liczebności nietoperzy, powodowanie stresu. 

410 Tereny przemysłowe i 

handlowe 

 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Zajęcie miejsc wykorzystywanych przez nietoperze, np. tras 

dolotowych do zimowiska i miejsca rojenia, żerowisk. 

Zanieczyszczenie hałasem i światłem siedlisk nietoperzy 

powodującego opuszczenie stanowiska. 

420 Odpady, ścieki 

 

C - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Zajęcie miejsc wykorzystanych przez nietoperze, np. tras dolotowych 

do zimowiska i miejsca rojenia, żerowisk. Zanieczyszczenie siedlisk 

nietoperzy powodujące opuszczenie stanowiska. 

502 Drogi, autostrady 

 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Rozbudowa sieci transportowej może powodować zwiększoną 

śmiertelność wśród osobników migrujących do lub z zimowiska oraz 

godowiska. Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk. 
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510 Przesyłanie energii A - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Fragmentacja tras przelotów oraz żerowisk poprzez budowę 

liniowych elementów przesyłowych oraz farm wiatrowych. 

Lokalizacja farm wiatrowych w promieniu 3 km od sztolni może 

powodować zwiększoną śmiertelność wśród osobników migrujących 

do lub z zimowiska oraz godowiska. 
690 Inne możliwe 

oddziaływania aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, nie 

wspomniane powyżej 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Nurkowanie w zimowisku w okresie snu zimowego i podczas rojenia 

(nocą). Pojazdy (motocykle, samochody, quady) rozjeżdżające 

siedliska przyrodnicze. 

710 Uciążliwy hałas 

 

B - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Hałas w pobliżu zimowiska, miejsca rojenia i tras przelotu oraz 

żerowisk, którego źródłem może być ruch samochodowy, jazda na 

motorach i quadach, pracujące elektrownie wiatrowe, przemysł, 

infrastruktura rozrywkowo-turystyczna. 

943 Zapadnięcie się terenu, 

osuwisko 

 

C - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Naturalne procesy związane z zawaleniem się stropu sztolni 

prowadzące do zniszczenia bądź zmniejszenia powierzchni 

stanowiska i zmniejszenia liczebności populacji. Nawet częściowe 

zasypanie otworu może spowodować znaczną zmianę mikroklimatu 

skutkującą opuszczeniem stanowiska. 

948 Pożar C - populacja, siedlisko, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Naturalny pożar lub wywołany zajęciem się lasu i siedlisk nieleśnych 

podczas wypalania traw i ściernisk – odsłonięcie otworu sztolni, 

prowadzące do unikania schronienia.  

963 Zawleczenie choroby B - populacja, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Spadek liczebności populacji np. w wyniku zarażania się osobników 

licznie zimujących w jednym obiekcie. W przypadku nocka dużego 

obecność w populacji grzyba Geomyces destructans, który może 

potencjalnie powodować śmierć osobników i zmniejszenie 

liczebności populacji. 

965 Drapieżnictwo C - populacja, 

perspektywy 

zachowania gatunku 

Liczne pojawianie się nietoperzy w okresie godów i zimowania może 

powodować specjalizację drapieżników. 

 

Poniżej omówiono najważniejsze zagrożenia dla przedmiotów ochrony w Obszarze, rezygnując z opisu wszystkich wymienionych 

zagrożeń potencjalnych, ze względu na ich małe prawdopodobieństwo wystąpienia i niewielką intensywność.  
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Największym zagrożeniem dla gatunków w obszarze Skałki Stoleckie jest penetracja Obszaru przez ludzi, związana ze speleologią, 

nurkowaniem (w wodach sztolni) i rekreacją. Osoby wchodzące do zimowiska nietoperzy uszkadzają zabezpieczenie otworu wejściowego 

(podkopywanie się pod kraty i potencjalnie zniszczenie krat). Powoduje to zwiększenie penetracji sztolni przez ludzi. Wchodzenie w okresie 

zimowym powoduje wzrost częstości przebudzeń nietoperzy, co zwiększa ryzyko śmierci w wyniki przedwczesnego wyczerpania się zapasów 

energetycznych. Mogą także zdarzać się przypadki celowego zabijania zwierząt. Penetracja podziemi i otworu wejściowego w okresie jesiennego 

i wiosennego rojenia w godzinach nocnych zakłóca spokój rojących się nietoperzy i może powodować rezygnację z wykorzystywania tego 

stanowiska. Palenie ognisk i używanie pojazdów zmotoryzowanych stanowią dodatkowe czynniki wpływające na rojące się nietoperze, gdyż 

generują hałas i światło, płoszące nietoperze. Pojazdy zmotoryzowane (samochody, motory, quady) rozjeżdżają także siedliska przyrodnicze 

stwierdzone w Obszarze. Zagrożeniem mogą być także ewentualne działania prowadzące do większego zagospodarowania terenu, np. budowa 

parków linowych, miejsc biwakowych, torów motocrossowych czy udostępnienie sztolni dla turystów, powodujące zwiększoną penetrację terenu 

oraz zanieczyszczenie hałasem i światłem.  
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Obszar Skałki Stoleckie położony jest w silnie zmienionym krajobrazie rolniczym. Tereny pól mogą zostać przeznaczone pod zabudowę 

przemysłową lub związaną z odnawialnymi źródłami energii. Przeprowadzenie tego typu zmian w bezpośrednim sąsiedztwie sztolni w 

Skałkach Stoleckich spowoduje redukcję korytarzy migracyjnych nietoperzy, wzrost poziomu hałasu i oświetlenia, pojawienie się 

odpadów i większej ilości ścieków, co może doprowadzić do rezygnacji nietoperzy z wykorzystywania sztolni jako zimowiska i miejsca 

rojenia. Rozbudowa przemysłu i zabudowy jest jednak stosunkowo małym niebezpieczeństwem i obecnie raczej potencjalnym, gdyż tego 

typu zmiany w zagospodarowaniu terenu nie są zawarte w obowiązujących dokumentach planistycznych gminy i sołectwa. Obecnie 

największym i realnym zagrożeniem dla zwierząt wykorzystujących sztolnię w Skałkach Stoleckich jest budowa farm wiatrowych. W 

najbliższym otoczeniu obszaru planowane są inwestycje związane z energetyką wiatrową (w południowo wschodniej części gminy 

między wsiami Strąkowa i Stolec oraz drogą wojewódzką nr 385 i południową granicą gminy oraz na wschód od wsi (zabudowy wsi) 

Stolec między drogą wojewódzką nr 385 i granicą gmin; dodatkowo istnieje możliwość powiększenia planowanych terenów pod 

energetykę wiatrową). Elektrownie wiatrowe powinny być odsunięte na odległość co najmniej 3 km od sztolni, gdyż stanowią bariery na 

trasach dobowych i sezonowych przelotów nietoperzy. Powodują również śmierć tych zwierząt w wyniku kolizji nietoperzy z łopatami 

lub w wyniku szoku ciśnieniowego.  

 

Barierą ekologiczną są także drogi szybkiego ruchu i autostrady, które powodują przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych, redukcję 

żerowisk oraz efekt odstraszenia i wzrostu śmiertelność. Drogi istniejące lub planowane wokół obszaru Skałki Stoleckie mogą przerywać 

korytarze używane przez zwierzęta zimujące i odwiedzające sztolnię podczas rojenia i powodować śmierć tych zwierząt. Rozpatrywanie 

tego zagrożenia na większym obszarze niż sama ostoja jest ważne z tego względu, że rojące się osobniki codziennie przylatują do sztolni z 

dziennych kryjówek położonych w odległości kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów. Nietoperze te mogą więc często być narażone na 

negatywne oddziaływanie tego czynnika.  

Przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych może też nastąpić poprzez usuwanie drzew (zwłaszcza liniowych zadrzewień) i zagajników, a 

także w trakcie budowy linii przesyłowych.  

 

Z tych samych względów i na większym obszarze niż sama ostoja należy również rozpatrywać wpływ gospodarki leśnej i wycinki drzew. 

Nietoperze rojące się i zimujące w sztolni w Skałkach Stoleckich przebywają w dziennych, letnich i jesiennych stanowiskach 

rozmieszczonych na obszarze około kilkudziesięciu kilometrów wokół sztolni. Nieodpowiednio prowadzona gospodarka leśna (zręby 

zupełne, usuwanie martwych i dziuplastych drzew, prowadzenie wycinki drzew w okresie rozrodu nietoperzy) może prowadzić do redukcji 

żerowisk i kryjówek w drzewostanach  a tym samym może powodować zmniejszenie liczebności populacji obserwowanej w sztolni. 

Zagrożeniem ze strony gospodarki leśnej, ale także rolnictwa, jest stosowanie pestycydów w ochronie roślin przed owadami i herbicydów 

w ochronie upraw przed chwastami. Pestycydy dostają się wraz z owadami do ciała nietoperza, gdzie się kumulują i są przekazywane 

potomstwu wraz z mlekiem matki. Uważa się, że intensywne używanie środków ochrony roślin spowodowało około dziesięciokrotny 

spadek liczebności co najmniej kilku europejskich gatunków nietoperzy w latach 70. i 80.-tych XX w.  
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Obszar Skałki Stoleckie należy brać pod uwagę przy przygotowywaniu planów zadań ochronnych i/lub planów ochrony dla sąsiednich 

obszarów Natura 2000, z którymi ten Obszar jest połączony korytarzami ekologicznymi. W planach tych powinno się zanalizować zapisy 

dotyczące gospodarki leśnej mogące mieć wpływ na kryjówki i żerowiska nietoperzy wykorzystujących jako zimowisko i miejsce rojenia 

sztolnię w Skałkach Stoleckich. Zachowanie kryjówek i ciągłości korytarzy ekologicznych, łączących Obszar z innymi terenami leśnymi, 

jest bardzo ważne dla zachowania przedmiotów ochrony w ostoi. 

 

Dużym zagrożeniem może być składowanie materiałów i odpadów wewnątrz obiektu jak również w jego pobliżu. Przetrzymywanie 

materiałów wewnątrz może spowodować zmianę mikroklimatu obiektu, jak również w trakcie przekładania materiałów może dochodzić 

do płoszenia bądź przypadkowego zabijania nietoperzy zimujących w sztolni. Z kolei składowanie materiałów i pozostawianie odpadów 

w otoczeniu obiektu może spowodować niekorzystne przekształcenia w otoczeniu sztolni. 
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5. Cele działań ochronnych 

Proponowane cele działań ochronnych dla obszaru Skałki Stoleckie mają za zadanie: 

- utrzymanie lub zwiększenie liczebności gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony Obszaru a zimujących i rojących się w sztolni 

w Skałkach Stoleckich, 

- utrzymanie lub poprawę stanu zimowiska i miejsca rojenia gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony, 

- zachowanie korytarzy ekologicznych wokół sztolni w Skałkach Stoleckich poprzez ochronę pasów zadrzewień i zakrzewień oraz fragmentów 

lasów, 

- podnoszenie wiedzy i świadomości lokalnego społeczeństwa i grup potencjalnie zainteresowanych obiektem (eksploratorzy, speleolodzy, 

nurkowie) o obszarze Natura 2000 i o potrzebie ochrony. 

Przyjęte cele są konieczne do zachowania populacji gatunków będących przedmiotami ochrony w Obszarze. Ze względu na to, że obszar ostoi i 

rezerwatu przyrody jest popularnym miejscem wycieczek rodzinnych, szkolnych, spotkań młodzieży i eksploracji podziemnej, najważniejsze w 

zachowaniu gatunków ostoi wydaje się podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej lokalnych społeczności oraz wyznaczenie lokalnego, 

społecznego opiekuna ostoi. 

 

Tabela 1. Cele proponowanych działań ochronnych. 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer stanowiska Stan 

ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

Mopek  

Barbastella 

barbastellus 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie 

FV Utrzymanie lub zwiększenie liczby osobników zimujących i 

rojących się w sztolni w Skałkach Stoleckich 

 

Utrzymanie lub poprawa stanu zimowiska i miejsca rojenia 

 

Utrzymanie korytarzy ekologicznych wokół sztolni w 

Skałkach Stoleckich 

 

Wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa o Obszarze 

Natura 2000 i przedmiotach jego ochrony (eksploratorzy, 

speleolodzy, nurkowie) 

10 lat 
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Nocek Bechsteina  

Myotis bechsteinii 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie 

U2 Utrzymanie lub zwiększenie liczby osobników zimujących i 

rojących się w sztolni w Skałkach Stoleckich 

 

Utrzymanie lub poprawa stanu zimowiska i miejsca rojenia 

 

Utrzymanie korytarzy ekologicznych wokół sztolni w 

Skałkach Stoleckich 

 

Wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa o Obszarze 

Natura 2000 i przedmiotach jego ochrony (eksploratorzy, 

speleolodzy, nurkowie). 

 

10 lat 

Nocek duży  

Myotis myotis 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie 

FV Utrzymanie lub zwiększenie liczebności osobników 

zimujących i rojących się w sztolni w Skałkach Stoleckich 

 

Utrzymanie lub poprawa stanu zimowiska i miejsca rojenia 

 

Utrzymanie korytarzy ekologicznych wokół sztolni w 

Skałkach Stoleckich 

 

Wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa o Obszarze 

Natura 2000 i przedmiotach jego ochrony (eksploratorzy, 

speleolodzy, nurkowie) 

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 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

  
 1308  

 Mopek  

Barbastella 

barbastellus 

  

 1323  

 Nocek 

Bechsteina 

Myotis 

bechsteinii 

 

1324  

Nocek duży  

Myotis myotis 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Konserwacja krat 

zabezpieczających 

otwór wejściowy 

Naprawa uszkodzonych elementów, 

powłok antykorozyjnych i tablic 

informacyjnych. Zabezpieczenie 

podkopu pod kratami w sposób 

uniemożliwiający wejście do sztolni. 

Zamykanie na okres zimy obu krat. 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. 

W miarę 

potrzeb, w 

terminie 1 maj-

31 lipiec. 

15 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Henryków, Gmina 

Ząbkowice Śląskie i 

organizacje 

ekologiczne 

 2  Oznakowanie 

stanowiska 

Umieszczenie przy kratach tablicy 

informującej o terminach zamknięcia i 

otwarcia sztolni (+kontakt), 

sprawującym opiekę nad sztolnią  oraz 

zasadach udostępnienia podziemia. 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. 

Jednorazowo. 0,5 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Henryków, Gmina 

Ząbkowice Śląskie 

 3  Edukacja 

społeczeństwa 

 

 

Organizacja prelekcji w szkołach i dla 

zainteresowanych grup, organizacja 

zajęć terenowych. 

Obszar Miasta i Gminy 

Ząbkowice Śląskie . 

Raz na 2-3 lata 

w kilku 

placówkach. 

30 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Henryków, Gmina 

Ząbkowice Śląskie i 

organizacje 

ekologiczne 

 4  Wzmocnienie 

kontroli obszaru i 

ograniczenie 

penetracji  

Regularne kontrole sztolni w Obszarze 

w ciągu zimowania (grudzień-luty) i 

godów nietoperzy (sierpień-wrzesień) 

stanowiących przedmioty ochrony 

Obszaru, szczególnie w weekendy. 

Dodatkowo wzmocnienie kontroli 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. 

2-4 razy w 

tygodniu, w 

okresie 

grudzień-luty 

oraz sierpień-

wrzesień 

100 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Henryków, Gmina 

Ząbkowice Śląskie 
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obszaru np. poprzez zainstalowanie 

kamery i/lub alarmu informującego o 

wtargnięciu do zimowiska lub próbie 

uszkodzenia konstrukcji kraty. 

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

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Utrzymanie 

obecnego sposobu 

gospodarowania 

terenem 

Otwieranie sztolni w okresie od 1 maja 

do 20 sierpnia. W okresie jesiennego 

rojenia mopków i nocków Bechsteina 

(sierpień-wrzesień) powinna istnieć 

możliwość wejścia do sztolni na 

określonych warunkach (tylko w dzień i 

bez używania otwartego ognia, świec 

dymnych itp.). 

Obszar Natura 2000 

Skałki Stoleckie. 

Stale - Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

Nadleśnictwo 

Henryków, Gmina 

Ząbkowice Śląskie i 

organizacje 

ekologiczne 

 2  Utrzymanie 

gospodarki leśnej na 

obecnym poziomie 

Zachowanie zacienienia wokół otworu 

wejściowego do sztolni. Prowadzenie 

gospodarki leśnej preferującej rębnie 

złożone oraz w promieniu 50 m od 

sztolni stosowanie odnowień pod osłoną 

drzewostanu. 

Obszar Natura 2000 

Skałki Stoleckie  

Nadleśnictwo 

Henryków, część 

wydzielenia leśnego 

332A pododdziały d, i. 

Stale 

 

 

 

 

- Nadleśnictwo 

Henryków 

 3  Zachowanie 

korytarzy 

ekologicznych wokół 

Obszaru 

 

Zachowanie korytarzy ekologicznych 

zaproponowanych do ochrony w 

niniejszym dokumencie poprzez: 

- ochronę zadrzewień porastających 

cieki wodne 

- zachowanie struktur liniowych w 

postaci szpalerów drzew, ciągów 

zadrzewień i fragmentów lasu 

tworzących ciągły korytarz. 

Teren gminy 

Ząbkowice Śląskie. 

Stale 

 
- Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1  Monitoring 

liczebności 

nietoperzy 

zimujących w 

Zimowe liczenia nietoperzy w sztolni, 

dwa razy w ciągu sezonu. Dwie kontrole 

są optymalne ze względu na zimowanie 

w sztolni gatunków różniących się 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie 

Co roku, po 

jednej kontroli 

w miesiącu 

styczniu i 

10 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 
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sztolni ekologią zimowania. W styczniu 

najliczniejsze w zimowiskach są gatunki 

zimnolubne takie jak mopki, a w marcu 

gatunki bardziej ciepłolubne takie jak 

nocki. 

marcu (do 

połowy 

miesiąca) 

ekologiczne 

 2  Monitoring stanu 

zimowiska  

Kontrola w celu zweryfikowania stanu 

obiektu i otoczenia. Podczas kontroli 

należy sprawdzić zabezpieczenia obiektu 

i drożność wlotów dla nietoperzy. 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie 

Coroczna 

kontrola w 

okresie sierpień 

- październik 

5 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

 3  Monitoring 

nietoperzy 

zarażonych grzybem 

Geomyces 

destructans 

powodującym 

syndrom białego 

nosa 

Identyfikacja zimujących osobników 

nocka dużego zarażonych grzybem w 

celu podjęcia ewentualnych działań 

zgodnych z aktualną wiedzą. 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie 

Co roku w 

miesiącu marcu 

5 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne  

 4  Sprawdzenie 

skuteczności 

działalności eduka-

cyjnej wśród lokal-

nej społeczności. 

Przeprowadzenie ankiety wśród 

społeczności lokalnej sprawdzającej 

poziom wiedzy na temat obszaru Natura 

2000 i przedmiotów ochrony. 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Co najmniej raz 

w okresie 5 lat 

2 Placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1  Rozpoznanie 

dziennych kryjówek 

nietoperzy rojących 

się w podziemiach 

Rozpoznanie dziennych kryjówek 

rojących się osobników mopka – 

określenie obszaru, z którego nietoperze 

zlatują się na rojenie (za pomocą 

telemetrii) 

Sztolnia w obszarze 

Natura 2000 Skałki 

Stoleckie 

W okresie do 5 

lat od 

zatwierdzenia 

planu zadań 

ochronnych 

20,0 Sprawujący nadzór 

nad Obszarem przy 

współpracy z 

chiropterologiem 

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

  - - - - - - 

 
Na etapie prowadzenia prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Skałki Stoleckie, zaproponowano działanie związane z ochroną czynna dotyczące 

zwiększenia prześwitu w otworze wlotowym do sztolni poprzez wycięcie w środkowej części kraty głównej (zewnętrznej) otworu umożliwiającego 

swobodne przelatywanie wielu osobnikom naraz. Projekt wycięcia oraz sposób i terminy jego zamykania miałby być skonsultowany ze specjalistą 
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chiropterologiem. Propozycję poparto badaniami przeprowadzonymi w Anglii, które sugerują, że źle skonstruowana krata może przepłaszać nietoperze w 

okresie godów, gdyż mogą one unikać przelatywania przez nią. W związku jednak z brakiem dowodów na to, że krata zabezpieczająca wejście w Skałkach 

Stoleckich jest źle skonstruowana i wynikającymi z tego wątpliwościami części członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu zaproponowane działanie nie zostało zatwierdzone. Ewentualne powiększenie otworu kraty i zmiana 

zabezpieczeń obiektu mogą zostać przeprowadzone w późniejszym terminie, po przeprowadzeniu szczegółowych badań nad nietoperzami rojącymi się w 

sztolni w Skałkach Stoleckich. 

 

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

Działania ochronne planowane są w sześciu sferach: 

- konserwacji i poprawie zabezpieczenia otworu wejściowego do sztolni, 

- utrzymania dotychczasowego sposobu gospodarowania w Obszarze, 

- edukacji lokalnych społeczności i grup potencjalnie zainteresowanych (speleolodzy, eksploratorzy, nurkowie) 

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

- monitoringu stanu populacji, 

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

 

Z punktu widzenia gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie kluczowe znaczenie w 

utrzymaniu lub wzroście stanu ich populacji ma zachowanie bądź poprawa stanu zimowisk i ich otoczenia. Dla zapewnienia nietoperzom 

możliwości bezpiecznego korzystania ze sztolni należy zapewnić odpowiedni stan otoczenia. W tym celu należy zachować ocienienie otworów 

sztolni jak i lasu w ich najbliższym otoczeniu. Wszelkie prace zabezpieczające powinny być prowadzone pod nadzorem eksperta chiropterologa 

mającego doświadczenie przy prowadzeniu takich prac. Konieczne jest też regularne kontrolowanie stanu zabezpieczeń, sztolni oraz drożności 

otworów wlotowych. Przy sztolni należy zamontować tablicę informacyjną o funkcji stanowiska oraz informacji o instytucji sprawującej nadzór 

nad obiektami. Dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków stanowiących przedmiot ochrony ważne jest również utrzymanie obecnego 

sposobu gospodarowania terenem. Zmiany mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie zimowiska. 

Działania ochronne nie obejmują tylko samego Obszaru, ale również najbliższe otoczenie. Zadania ochronne w tak dużej strefie buforowej 

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

czas hibernacji lub w okresie jesiennego i wiosennego rojenia). Należy więc zadbać o zachowanie w odpowiednim stanie istniejących 

struktur liniowych (aleje, szpalery drzew i krzewów) łączących Obszar z sąsiednimi kompleksami leśnymi oraz obszarami chronionymi.  

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

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

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

gminy i poczuła się odpowiedzialna za ich ochronę. 

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

Utrzymanie lub 

wzrost 

liczebności 

gatunku w 

zimowisku. 

Populacja Liczebność Określenie liczby 

zimujących mopków oraz 

nocków dużych i nocków 

Bechsteina. Ocena 

zgodnie z PMŚ GIOŚ. 

Dwukrotnie w ciągu 

zimy (1 kontrola w 

styczniu i 1 kontrola 

do połowy marca) 

Sztolnia w 

obszarze Natura 

2000 Skałki 

Stoleckie 

 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

W ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych 

Utrzymanie lub 

poprawa stanu 

zimowiska. 

Siedlisko Powierzchnia  Określenie powierzchni 

zimowiska dostępnej dla 

nietoperzy. Ocena zgodnie 

z PMŚ GIOŚ 

przeprowadzona przez 

specjalistę chiropterologa. 

Raz w roku (w 

styczniu). Ocena 

podczas zimowego 

liczenia nietoperzy. 

Sztolnia w 

obszarze Natura 

2000 Skałki 

Stoleckie 

 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

W ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych 

Zabezpiecze-

nie przed 

niepokojeniem 

nietoperzy. 

Kontrola systemu 

zabezpieczeń obiektu. 

Ocena zgodnie z PMŚ 

GIOŚ. 

Raz w roku (w 

styczniu). Ocena 

podczas zimowego 

liczenia nietoperzy. 

Sztolnia w 

obszarze Natura 

2000 Skałki 

Stoleckie 

 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

W ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych 

Dostępność 

wlotów dla 

nietoperzy. 

Kontrola wlotów dla 

nietoperzy. Ocena zgodnie 

z PMŚ GIOŚ. 

Raz w roku (w 

styczniu). Ocena 

podczas zimowego 

liczenia nietoperzy. 

Sztolnia w 

obszarze Natura 

2000 Skałki 

Stoleckie 

 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

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. 

Raz w roku (w 

styczniu). Ocena 

podczas zimowego 

liczenia nietoperzy. 

Sztolnia w 

obszarze Natura 

2000 Skałki 

Stoleckie 

 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

W ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych 
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Utrzymanie lub 

poprawa stanu 

otoczenia 

obiektu. 

Siedlisko Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

schronienia (do 

1 km) 

Kontrola udziału terenów 

zalesionych prowadzona 

zgodnie z PMŚ GIOŚ. 

Raz w roku. Ocena 

podczas zimowego 

liczenia nietoperzy 

lub w ramach kontroli 

obiektu w okresie 

sierpień-październik. 

Obszar Natura 

2000 wraz z 

otoczeniem. 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

W ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych 

Elementy 

liniowe w 

otoczeniu 

schronienia 

mające 

połączenie z 

lasami. 

Kontrola elementów 

liniowych prowadzona 

zgodnie z PMŚ GIOŚ. 

Raz w roku. Ocena 

podczas zimowego 

liczenia nietoperzy 

lub w ramach kontroli 

obiektu w okresie 

sierpień-październik. 

Obszar Natura 

2000 wraz z 

otoczeniem. 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

W ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych 

Zachowanie 

populacji i 

siedliska 

nietoperzy w 

stanie 

niepogorszonym 

lub ich poprawa. 

Perspektywy 

zachowania 

gatunku 

Stan populacji 

gatunku i jego 

siedliska 

Kontrola stanu siedliska i 

populacji gatunku 

prowadzona zgodnie z 

PMŚ GIOŚ. 

Raz w roku (w 

styczniu). Ocena 

podczas zimowego 

liczenia nietoperzy. 

Obszar Natura 

2000. 

Sprawujący nadzór 

nad Obszarem, 

placówki naukowe i 

organizacje 

ekologiczne 

W ramach działań 

dotyczących 

monitoringu 

realizacji działań 

ochronnych 

 

Planowane działania w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony są konieczne. Umożliwią one: 

- zebranie i weryfikację informacji o chronionych w obszarze Natura 2000 gatunkach, 

- ocenę skuteczności prowadzonych działań ochronnych, 

- ewentualną modyfikację rodzaju i sposobu prowadzenia zabiegów ochronnych, w zależności od aktualnego stanu populacji gatunków. 
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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) 

Plan odnowy wsi Stolec z 2005 r. Podczas aktualizacji istniejącego planu odnowy wsi wprowadzić informację o granicach i 

przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie oraz uwzględnić zapisy zawarte w 

Planie zadań ochronnych Obszaru. 

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 

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

planie zadań ochronnych. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ząbkowice Śląskie zatwierdzony uchwałą 

nr I/1/2001 Rady Miejskiej w Ząbkowicach 

Śląskich z dnia 26 stycznia  2001 r.  

i zmienione uchwałą nr VI/19/2010 Rady 

Miejskiej Ząbkowic Śląskich  

z dnia 02 czerwca 2010r.  

 

Kiełtyka E., Korpal W., Chołepniuk K., 

Korpal K., Kurpiewski A., Raczyńska A. 

2010. Zmiana studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice 

Śląskie. Tekst zmiany studium. Załącznik nr 

1 do uchwały nr vi/19/2010 Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich z dnia 02.06.2010 roku. 

Ząbkowice Śląskie, str. 119 

Podczas aktualizacji istniejącego Studium wprowadzić informację o granicach i przedmiotach 

ochrony obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie 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 

oraz ich ciągłość. Zachować też ich drożność, zwłaszcza w przypadku planowania inwestycji 

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

wiatrowe). Zrezygnować ze wskazanego w studium fragmentu obszaru potencjalnej lokalizacji 

wiatraków tak by zachować strefę buforową w odległość do 3 km od zimowiska (sztolni) 

zlokalizowanego w Obszarze.  
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Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice 

Śląskie 2008 – 2015 zatwierdzona uchwałą 

nr IV/12/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic 

Śląskich z dnia 29 marca 2010 roku. 

Kobielska K., Moroń D., Dobrowolska – 

Kaniewska H., Wojcieszak P., Kieruzal P. 

2010. Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice 

Śląskie 2008 – 2015. DCRL, Wrocław, str. 

155 

Podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy wprowadzić informację o granicach i przedmiotach 

ochrony obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie oraz zawrzeć zapis o konieczności ochrony sztolni w 

Skałkach Stoleckich jako stanowiska chronionych gatunków zwierząt. Należy 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 

oraz ich ciągłość. Zachować też ich drożność, zwłaszcza w przypadku planowania inwestycji 

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

wiatrowe).  

Umieścić propozycję podnoszenia świadomości lokalnych społeczności o przyrodzie regionu i 

konieczności jej ochrony. 

 

Program Ochrony Środowiska Gminy 

Ząbkowice Śląskie zatwierdzony uchwałą 

nr XI/44/2004 

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z 

dnia 29 listopada 2004r. 

Szczepaniak W., Czemarmazowicz M., 

Szpadt R., Lubieniecki W., Górnikowski 

W., Kacperczyk K., Konopacki D., 

Kubiczek A., Mikuła M., Stefańczyk P., 

Wojciechowska-Świergoń A., Woldan K., 

Żurańska M. 2004. Program Ochrony 

Środowiska Gminy  Ząbkowice Śląskie. 

BMT Polska Sp. z o.o. Wrocław, str. 144. 

Podczas aktualizacji programu ochrony środowiska wprowadzić aktualne informację o lokalizacji, 

granicach i przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie oraz o konieczności i 

sposobach ochrony sztolni stanowiącej schronienie 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). 

 

W zapisach dotyczących edukacji ekologicznej zwrócić uwagę na nauczanie o przyrodzie regionu. 
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2004 – 2006 z 

perspektywą na lata 2007 – 2013 

zatwierdzony uchwalą nr XI/46/2004 

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z 

dnia 29 października 2004r.  

Maciejczyk I., Maciejczyk S. 2004. Plan 

Rozwoju Lokalnego Gminy Ząbkowice 

Śląskie na lata 2004 – 2006 z perspektywą 

na lata 2007 – 2013. Ząbkowice Śląskie, str. 

66 

Podczas aktualizacji Planu wprowadzić informację o granicach i przedmiotach ochrony obszaru 

Natura 2000 Skałki Stoleckie oraz zawrzeć zapis o konieczności ochrony sztolni w Skałkach 

Stoleckich jako stanowiska chronionych gatunków zwierząt. Należy 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 

oraz ich ciągłość. Zachować też ich drożność, zwłaszcza w przypadku planowania inwestycji 

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

wiatrowe).  

 

Liszczyk J. 2010. Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na okres od 1 

stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. Opis 

ogólny lasów nadleśnictwa elaborat. Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 

w Brzegu, Brzeg, str. 255. 

Podczas przygotowania nowego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Henryków wprowadzić 

aktualne informację o lokalizacji, granicach i przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. Należy uwzględnić zapisy zawarte w Planie zadań ochronnych Obszaru. Należy również 

wprowadzić informację o pozostawieniu w dotychczasowym sposobie gospodarowania terenu 

obszaru Natura 2000.  

Rzońca H. 2010. Plan urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków na okres od 1 

stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Program ochrony przyrody. Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 

w Brzegu, Brzeg, str. 274 

 

Podczas przygotowania nowego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Henryków wprowadzić 

aktualne informację o lokalizacji, granicach i przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Skałki 

Stoleckie. Należy uwzględnić zapisy zawarte w Planie zadań ochronnych Obszaru. Należy również 

wprowadzić informację o pozostawieniu w dotychczasowym sposobie gospodarowania terenu 

obszaru Natura 2000. 

 

Wskazania do dokumentów planistycznych są niezbędne dla utrzymania lub poprawy stanu siedliska przyrodniczego i gatunków nietoperzy 

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

wykształconego na ścianach wapiennych. Dla przetrwania populacji chronionych gatunków nietoperzy, niezbędne jest również odpowiednie 

planowanie przestrzenne na terenie gminy, gdyż stanowiska letnie tych zwierząt i korytarze migracyjne znajdują się poza Obszarem. 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Sporządzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie nie jest konieczne. Wiedza na temat siedlisk i gatunków ostoi jest 

stosunkowo dobra dzięki czemu możliwa była dokładna ocena stanu siedlisk i populacji gatunków oraz perspektyw ich zachowania, a także 

zaproponowanie odpowiednich działań ochronnych i monitoringowych. Niniejszy plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do 

zapewnienia ochrony gatunkom nietoperzy i siedliskom przyrodniczym będących przedmiotami ochrony w Obszarze. 

 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1. Punkt 1.6 instytucja lub osoba zbierająca 

informację: 

Instytut Ochrony Przyrody PAN; 

Furmankiewicz J., Górniak J. - Inst. Zool. 

U.Wr.; R. Szkudlarek - Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro 

Natura"; Departament Ochrony Przyrody 

MŚ (p. 4.3, 6.1); UNEP-GRID W-wa. 

Instytut Ochrony Przyrody PAN; Furmankiewicz J., 

Górniak J. - Inst. Zool. U.Wr.; R. Szkudlarek - Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"; 

Departament Ochrony Przyrody MŚ (p. 4.3, 6.1); UNEP-

GRID W-wa., Iwona Gottfried ”Ekoznawca”, Michał 

Smoczyk  

 

Uzupełnienie wykazu o autorów wykonujących 

prace terenowe w ramach PZO. 

2. Punkt 2.4 wysokość (m n. p .m.) 

Minimalna: - 

Maksymalna: - 

Średnia 300 

Minimalna: 353 

Maksymalna: 396 

Średnia: 370 

Uzupełnienie danych. 

3. Punkt 3.1 Typy siedlisk wymienione w 

Załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG: 

- 

6210 % pokrycia 0,01, ocena ogólna D 

8210 % pokrycia 0,02, ocena ogólna D 

W obecnym formularzu SDF nie są wymienione 

żadne siedliska przyrodnicze w Obszarze – 

uzupełnienie o dane aktualnie zweryfikowane w 

trakcie prac nad planem w 2011 roku. 

4. Punkt 3.2.c. SSAKI wymienione w 

Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG: 

1308 Barbastella barbastellus populacja 

zimująca 100-150i, populacja przelotna – 

1321 Myotis emarginatus populacja 

zimująca 1i  

1323 Myotis bechsteinii populacja 

1308 Barbastella barbastellus populacja zimująca 130-200i, 

populacja przelotna 500-800i 

1321 Myotis emarginatus populacja zimująca 1i  

1323 Myotis bechsteinii populacja zimująca 1-2i, populacja 

przelotna 30-50i 

1324 Myotis myotis populacja zimująca 15-35i, przelotna 

30-50i 

Zweryfikowano dane o populacji zimującej na 

podstawie wyników z ostatniego dziesięciolecia 

oraz uzupełniono dane o populacji przelotnej 

(rojącej się). 
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zimująca 1i 

1324 Myotis myotis populacja zimująca 1-

10i 

5. Punkt 3.2.c. SSAKI wymienione w 

Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG: 

OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

1308 Barbastella barbastellus,  

Populacja C, Stan zach. B, Izolacja C,  

Ogólnie B 

1321 Myotis emarginatus, populacja D 

1323 Myotis bechsteinii , populacja D 

1324 Myotis myotis, populacja D 

1308 Barbastella barbastellus,  

Populacja C, Stan zach. B, Izolacja C, Ogólnie B 

 

1321 Myotis emarginatus, populacja D 

 

1323 Myotis bechsteinii , 

Populacja C, Stan zach. B, Izolacja C, Ogólnie B 

 

1324 Myotis myotis, 

Populacja C, Stan zach. B, Izolacja C, Ogólnie B 

Uzupełniono wpis o dane dotyczące populacji 

rojących się nocków Bechsteina i zweryfikowano 

ocenę znaczenia Obszaru dla tego gatunku. 

6 Punkt 3.3 rośliny: 

- 

Convallaria majalis R D 

Carlina acaulis <5i D 

Epipactis helleborine <10i D 

Frangula alnus V D 

Polypodium vulgare 3i D 

Primula elatior <10i D 

Rhytidiadelphus triquetrus V D 

Viburnum opulus R D 

Uwzględniono aktualne dane o występowaniu i 

liczebności/częstości w Obszarze roślin prawnie 

chronionych i zagrożonych – dane pozyskane 

bezpośredni w trakcie inwentaryzacji w 2011 roku 

oraz wykorzystane dane z inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy Ząbkowice Śląskie. 

7. Punkt 3.3 zwierzęta 

   Populacja Motywacja 

Eptesicus serotinus 1i C 

Myotis brandtii <10i C 

Myotis daubentonii 10-20i C 

Myotis mystacinus V C 

Myotis nattereri 80i C 

Plecotus auritus 10-20i C 

Plecotus austriacus 1i C 

Vespertilio murinus P A 

Myotis brandtii 30-50i C 

Myotis daubentonii 30-50i C 

Myotis mystacinus 10-30i C 

Myotis nattereri 300-500i C 

Eptesicus serotinus 30-50i C 

Eptesicus nilssonii 1i A 

Pipistrellus pipistrellus 1-5i C 

Nyctalus noctula 1-5i C 

Plecotus auritus 250-1100i C 

Plecotus austriacus 1i C 

Uwzględnienie uaktualnionych danych i 

poprawienie błędnych informacji. 

 

8. Punkt 4.1. Ogólna charakterystyka 

obszaru 

Klasy siedlisk: siedliska rolnicze (ogólnie) 

 

 

Klasy siedlisk: lasy mieszane, % pokrycia - 100% 

Poprawienie błędnych informacji. 
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9. Punkt 4.2. Wartości przyrodnicze obszaru:  

 

Sztolnia w Skałach Stoleckich jest jednym 

z najcenniejszych zimowisk nietoperzy w 

południowo-zachodniej Polsce, a także 

znaczącym stanowiskiem tych ssaków w 

skali całego kraju (maksymalna 

liczebność 261 osobników, luty 2003). 

Notowano tu 12 

gatunków nietoperzy, z czego 4 

zamieszczone są w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to 

jedno z największych 

zimowisk mopka i nocka Natterera w tym 

regionie. 

Sztolnia w Skałach Stoleckich jest jednym z 

najcenniejszych zimowisk i miejsc rojenia nietoperzy w 

południowo-zachodniej Polsce, a także znaczącym 

stanowiskiem tych ssaków w skali całego kraju. 

Stwierdzono tutaj maksymalnie 354 zimujące osobniki 

(styczeń 2008) z 12 gatunków. Jest to jedno z największych 

zimowisk mopka, gacka brunatnego i nocka Natterera w 

regionie. W okresie pozahibernacyjnym, jesienią i wiosną 

sztolnia odwiedzana jest przez rojące się osobniki z 9 

gatunków. W okresie rojenia najliczniejsze są mopki, nocki 

Natterera i gacki brunatne, których rojące populacje szacuje 

się na co najmniej kilkaset osobników. Cztery gatunki 

stwierdzone w obszarze zamieszczone są w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W przypadku mopka obiekt 

ten stanowi jedno z największych stanowisk tego gatunku w 

skali Polski. Jest to również bardzo ważne stanowisko 

godowe nocka Bechsteina. W przypadku nocka dużego jest 

to ważne stanowisko zimowe w skali regionu. Z innych 

ważnych gatunków występujących w Obszarze należy 

wymienić nocka orzęsionego (Zał. II DS.), nocka rudego, 

nocka Brandta, mroczka późnego, mroczka pozłocistego, 

karlika malutkiego, borowca wielkiego i gacka szarego (Zał. 

IV DS.). 

Mopek – ocena ogólna B, w tym:  

Populacja zimująca: 130-200 osobników, co stanowi ok. 1% 

populacji krajowej (wg Gottfried 2012 w opracowaniu) – 

ocena C; Sztolnia w Skałkach Stoleckich stanowi jedno z 

największych zimowisk tego gatunku na terenie Dolnego 

Śląska i jedno z większych w Polsce. Pełni również istotną 

rolę w skali regionu jako stanowisko godowe. 

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – zimowisko zachowane w 

dobrym stanie (zabezpieczone przed niekontrolowaną 

penetracją ludzi),  

Aktualizacja i uzupełnienie informacji. 
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możliwość odtworzenia: nie oceniano;  

Izolacja: ocena C, populacja nieizolowana, w obrębie 

rozległego obszaru występowania. 

 

Nocek duży – ocena ogólna B, w tym:  

Populacja: 15-35 osobników, co stanowi mniej niż 1% 

populacji krajowej – ocena C;  w regionie jest to jedno z 

większych zimowisk gatunku. 

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – zimowisko zachowane w 

dobrym stanie (zabezpieczone przed niekontrolowaną 

penetracją ludzi),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano;  

Izolacja: ocena C, populacja nieizolowana, w obrębie 

rozległego obszaru występowania. 

 

Nocek Bechsteina – ocena ogólna B, w tym:  

Populacja zimująca: 1-2 osobniki, populacja przelotna 30-

50 osobników – ocena C; ważne w skali regionu stanowisko 

godowe gatunku. 

Zachowanie: ocena B, w tym:  

stopień zachowania siedliska: – zimowisko zachowane w 

dobrym stanie (zabezpieczone przed niekontrolowaną 

penetracją ludzi, jednak otoczone niewielkim fragmentem 

lasu i nielicznymi korytarzami ekologicznymi),  

możliwość odtworzenia: nie oceniano;  

Izolacja: ocena C, populacja nieizolowana, w obrębie 

rozległego obszaru występowania. 

 

Nocek orzęsiony – ocena populacji D. Gatunek 

stwierdzony jednokrotnie w roku 1999 w zimie. Ze 

względu na brak innych stwierdzeń w latach 

późniejszych, w tym w czasie odłowów w okresie 

pozazimowym oraz położenie stanowiska na skraju 

zasięgu gatunek ten nie został uznany za przedmiot 
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ochrony. 
 

W Obszarze występują również dwa siedliska z I Załącznika 

Dyrektywy Siedliskowej: 8210 - wapienne ściany skalne ze 

zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz 6210 - 

murawy kserotermiczne . Oba siedliska występują na 

niewielkiej powierzchni. Ponadto stan muraw 

kserotermicznych oceniono jako zły (U2: zarastanie i 

ekspansja gatunków nitrofilnych, niszczenie mechaniczne). 

Stan siedliska naskalnego oceniono na niewłaściwy (U1), 

jeden z płatów stanowi inicjalną fazę rozwojową siedliska, 

ponadto wystąpienia te nie mają istotnego znaczenia w skali 

kraju i regionu. W związku z powyższym wyżej 

wymienionych siedlisk nie uznano za przedmioty ochrony 

w Obszarze. 

10. Punkt 4.3 Zagrożenia 

Zmiany mikroklimatu, płoszenie zwierząt 

w okresie zimowym. W 2002 roku 

sztolnia została zabezpieczona przed 

niekontrolowaną 

penetracją specjalnymi kratami. 

W 2002 roku sztolnia została zabezpieczona przed 

niekontrolowaną penetracją specjalnymi kratami. 

Zabezpieczenia zostały jednak uszkodzone - podkopy pod 

kraty. Powoduje to zwiększenie penetracji sztolni przez 

ludzi, a tym samym wzrost częstości wybudzeń nietoperzy, 

co zwiększa ryzyko śmierci w wyniki przedwczesnego 

wyczerpania się zapasów energetycznych. Mogą także 

zdarzać się przypadki celowego zabijania zwierząt. Palenie 

ognisk i używanie pojazdów zmotoryzowanych stanowią 

dodatkowe czynniki wpływające negatywnie na nietoperze, 

gdyż generują hałas i światło i powodują płoszenie. Obszar 

Skałki Stoleckie położony jest w silnie zmienionym 

krajobrazie rolniczym. Stosowane w rolnictwie i leśnictwie 

toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane są przez 

nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych 

zwierząt i są przekazywane z mlekiem matki młodym. 

Tereny pól mogą zostać przeznaczone pod zabudowę 

przemysłową lub związaną z odnawialnymi źródłami 

energii. Obecnie największym i realnym zagrożeniem dla 

zwierząt wykorzystujących sztolnię w Skałkach Stoleckich 

Uzupełnienie najważniejszych zagrożeń. 
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jest budowa farm wiatrowych. Barierą ekologiczną są także 

drogi szybkiego ruchu i autostrady, które powodują 

przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych, redukcję 

żerowisk oraz efekt odstraszenia i wzrostu śmiertelność. 

Redukcja liniowych elementów krajobrazu stanowiących 

korytarze ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się 

nietoperze między kryjówkami letnimi/dziennymi a 

zimowiskiem i miejscem rojenia może mocno wpłynąć na 

populację nietoperzy przylatującą do sztolni. Dużym 

zagrożeniem może być również składowanie materiałów i 

odpadów wewnątrz obiektu jak również w jego pobliżu. 

11. Punkt 4.6: 

Furmankiewicz J. 2002. Wstępne 

obserwacje nad aktywnością wokalną 

samców gacka brunatnego Plecotus 

auritus. XIV Ogólnopolska Konferencja 

Chiropterologiczna. Rogów. s. 9. 

Furmankiewicz J., Pomorski R. J., 

Szczęśniak E. 2000. Plan ochrony 

faunistycznego rezerwatu przyrody Skałki 

Stoleckie. Urząd Wojew,. Wrocław. Msc. 

Fuszara E. i in. 1999. Wintering of 

Barbastella barbastellus in different types 

of shelters in Poland. w druku. 

Haitlinger R. 1976. Nietoperze Dolnego 

Śląska. Przegl. Zool. 20, 1: 124-134. 

Organiściak J., Dudziak T, Dziedzic M. 

1997. Ząbkowickie opowieści. Agencja 

Wist, Ząbkowice Śl. 

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 

Charaziak-Kovács A., Duma K., Furmankiewicz J., 

Furmankiewicz M., Gwóźdź M., Mielcarek K., Telatyński 

S., Urban R. 2004. Zimowe stanowiska nietoperzy na 

Przedgórzu Sudeckim. Str. 53-80. W: Proceedings of the 

2nd Polish – Czech – German Conference Bats of the 

Sudety Mts. 

Furmankiewicz J. 2004. Social calls and vocal activity of 

the brown long-eared bat Plecotus auritus in SW Poland. 

Le Rhinolophe 17: 101-120. 

Furmankiewicz J. 2008. Population size, catchment area and 

sex-influenced differences in autumn and spring 

swarming of the brown long-eared bat Plecotus auritus. 

Canadian Journal of Zoology, 86: 207-216. 

Furmankiewicz J., Górniak J. 2002. Seasonal changes in 

number and diversity of bat species (Chiroptera) in the 

Stolec mine (SW Poland). W: Furmankiewicz J., 

Kokurewicz T. (red.). The bats of the Sudetes. Przyroda 

Sudetów Zachodnich, Suplement 2: 49-70.  

Furmankiewicz J., Altringham J. 2007. Genetic structure in 

a swarming brown long-eared bat (Plecotus auritus) 

population: evidence for mating at swarming sites. 

Conservation Genetics, 8 (4): 913-928. 

Furmankiewicz J., Pomorski R.J., Szczęśniak E. 2000. Plan 

ochrony faunistycznego rezerwatu przyrody Skałki 

Aktualizacja i uzupełnienie źródeł danych. 
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ocena skuteczności. Publ. CIC ISEZ PAN, 

Kraków. 175-185. 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. 

Zimowe stanowiska rzadkich gatunków 

nietoperzy w Sudetach Zachodnich. Przyr. 

Sudet.Zach. 2: 83-88. 

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 

południowo-zachodniej Polski . XV 

Ogólnopolska Konferencja 

Chiropterologiczna, Gdańsk 2001. s. 52. 

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

Gottfried T., Cieślak M., Ruszlewicz A. 

2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w 

południowo-zachodniej Polsce - 

stanowiska zimowe. Nietoperze. 3. 

Wołoszyn B. W. 1968. Badania nietoperzy 

Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 12(2): 208-
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12. Punkt 6.1: 

Wpływy i działalność na terenie obszaru: 

624 Turystyka górska, wspinaczka, 

speleologia A 100 0 

740 Wandalizm A 100 - 

 

 

 

Wpływy i działalność na terenie obszaru: 

110 Stosowanie pestycydów C 100 – 

160 Gospodarka leśna – ogólnie B 90 - 

161 Zalesianie B 20 0 

164 Wycinka lasu B 90 – 

243 Chwytanie, trucie, kłusownictwo B 10 - 

424 Odpady C 100 - 

440 Składowanie materiałów B 100 - 

Aktualizacja danych o działalności człowieka w 

obszarze i wokół obszaru. 
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501 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe C 20 - 

622 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych C 90 - 

623 Pojazdy zmotoryzowane C 90 - 

624 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia B 10 – 

690 Inne możliwe oddziaływania aktywności rekreacyjnej i 

sportowej, nie wspomniane powyżej B 100 - 

740 Wandalizm B 10 - 

943 Zapadnięcie się terenu, osuwisko C 10 – 

948 Pożar C 100 - 

950 Ewolucja biocenotyczna B 10 + 

954 Inwazja gatunku C 60 - 

 

13. Punkt 6.1: 

Wpływy i działalność wokół obszaru 

- 

100 Uprawa A 20 0 

110 Stosowanie pestycydów  C 100 – 

151 Usuwanie żywopłotów i zagajników B 10 - 

160 Gospodarka leśna – ogólnie B 10 - 

161 Zalesianie B 10 + 

164 Wycinka lasu B 10 – 

166 Usuwanie martwych i umierających drzew B 10 – 

410 Tereny przemysłowe i handlowe B 100 - 

421 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych  

       C 100 - 

502 Drogi, autostrady B 10 – 

510 Przesyłanie energii A 10 - 

710 Uciążliwy hałas B 10 - 

720 Wydeptywanie B 100 - 

740 Wandalizm B 100 – 

948 Pożar C 100 - 

954 Inwazja gatunku C 60 – 

Aktualizacja danych o działalności człowieka w 

obszarze i wokół obszaru. 

14. Punkt 7: Numer mapy: M-33-58-B, Skala: 

1: 50000, Projekcja: PUWG 1992, Opis: 

Yes 

W pkt. 7: Numer mapy 1, Skala: 1: 5000, Projekcja, Opis: 

tak. 

Uzupełnienie materiału dokumentacyjnego. 

15. Punkt 7:  Zdjęcia lotnicze obszaru: 

Numer: -, Obszar: -, Temat: -,  Data: - 

W pkt. 7: Zdjęcia lotnicze obszaru: Numer: 2, Numer: -, 

Obszar: -, Temat: -,  Data: - 

Uzupełnienie materiału dokumentacyjnego. 



  

  Plan zadań ochronnych dla obszaru Skałki Stoleckie PLH 020012 

101 
 

16. Punkt 8 zdjęcia obszaru 

- 

Fot. 1. Krata zabezpieczająca główne wejście do sztolni w 

Skałach Stoleckich, wrzesień 2004, fot. Joanna i Marek 

Furmankiewicz. 

Fot. 2. Jedna z sal wewnątrz sztolni w Skałkach Stoleckich, 

październik 2009, fot. Joanna. Furmankiewicz. 

Fot. 3. Mopki Barbastella barbastellus zimujące w sztolni 

w Skałkach Stoleckich, luty 2007, fot. Joanna 

Furmankiewicz. 

Fot. 4. Nocki duże Myotis myotis zimujące w sztolni w 

Skałkach Stoleckich, marzec 2007, fot. Joanna 

Furmankiewicz. 

Uzupełnienie fotograficznego materiału 

dokumentacyjnego dla gatunków i jego opis.  

Zaproponowane powyżej zmiany w SDFdotyczą aktualnych granic obszaru Skałki Stolecki.  

 

 

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, w tym włączenie do Obszaru wydzielenia leśnego 

332A/f. Objęcie granicami tego fragmentu lasu, ma znaczenie dla zachowania osłonięcia wejścia do 

sztolni i najbliższej okolicy otworu, co powinno wpłynąć na utrzymanie stanu ochrony przedmiotów 

ochrony w Obszarze. Ponadto dociągnięcie granic Obszaru do istniejących granic działek mocno ułatwi 

zaplanowanie i wykonanie właściwych działań ochronnych poprzez uproszczenie lokalizacji miejsca 

zaplanowanego działania w terenie. Ponadto uproszczony zostanie zapis o położeniu Obszaru i realizacji 

docelowych działań w rozmaitych dokumentach planistycznych. Szczególnie istotne znaczenie będzie to 

miało dla jednostek samorządowych i zarządców gruntów zobligowanych do realizacji wskazanych 

działań ochronnych, jak również dla organów nadzorujących ich przebieg i efekty. 
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Punkty załamania granic dla proponowanych granic obszaru Skałki Stoleckie. 

 

Nr Rzędna X Rzędna Y  Nr Rzędna X Rzędna Y  Nr Rzędna X Rzędna Y 

1 349843,93 305558,09  17 349560,23 305513,31  33 349757,80 305755,44 

2 349840,69 305552,55  18 349560,35 305513,61  34 349776,77 305777,45 

3 349791,28 305483,66  19 349561,36 305514,96  35 349811,79 305818,09 

4 349764,59 305442,29  20 349610,88 305481,80  36 349904,62 305856,40 

5 349764,52 305441,21  21 349615,44 305478,75  37 349914,66 305860,54 

6 349764,39 305439,21  22 349642,53 305460,61  38 349982,10 305902,24 

7 349763,61 305427,36  23 349669,09 305454,92  39 350022,75 305814,11 

8 349721,84 305419,59  24 349686,22 305486,07  40 350038,98 305802,94 

9 349661,76 305416,15  25 349728,50 305497,90  41 350038,98 305802,94 

10 349619,42 305413,73  26 349731,02 305499,39  42 349972,85 305686,28 

11 349585,92 305428,40  27 349724,82 305533,18  43 349970,15 305677,66 

12 349560,54 305450,05  28 349710,23 305561,00  44 349950,42 305614,68 

13 349520,53 305503,77  29 349688,21 305552,53  45 349923,20 305594,01 

14 349502,40 305542,34  30 349701,83 305657,51  46 349896,61 305582,41 

15 349477,72 305564,63  31 349713,70 305748,93  47 349867,34 305565,84 

16 349558,53 305509,13  32 349714,24 305748,47  48 349845,13 305560,15 

 

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): 

6,3 

 

9,37 

Zaktualizowanie powierzchni 

obszaru. 
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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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