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1 Etap I Wstępny  

1.1 Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Polana Biały Potok 

Kod obszaru PLH120026 

Opis granic obszaru Załącznik nr 1  

SDF Plik PDF SDF stanowiący załącznik nr 2  

Położenie woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Kościelisko 

Powierzchnia obszaru (w ha) 53,42  

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW). 

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973) (Dz. U. UE L 43/21 z 13.2.2009.). 

Wykonawca ekspertyzy Fundacja Przyroda i Człowiek, e-mail: fundacja@przyrodaiczlowiek.pl,  

Zespół autorski: Marceli Ślusarczyk – koordynator prac, Magdalena Bregin,  

Andrzej Czylok, Maciej Florys, Anna Lipińska, Katarzyna Zając 

Planista Regionalny / Osoba 

odpowiedzialna w RDOŚ 

Magdalena Szymańska, magdalena.szymańska.krakow@rdos.gov.pl, +48(12) 61-98-141  

Monika Białowąs, monika.bialowas.krakow@rdos.gov.pl 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 
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1.2 Mapa obszaru Natura 2000 objętego ekspertyzą 
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Ryc. 1. Polana Biały Potok, widok ogólony, torfowisko przejściowe (©Marceli Ślusarczyk)  
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Ryc. 2. Polana Biały Potok, widok ogólony, łąka konietlicowa (©Marceli Ślusarczyk) 
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1.3 Przedmioty ochrony wg obowiązującego SDF (stan na 04.2014 r.)  

1.3.1. Siedliska przyrodnicze 

Kod Nazwa  Pokrycie [ha] 
Reprezentaty

wność 

Pow. 

względna  

Ocena  

stanu 

zachowania 

Ocena 

ogólna 

6230 

Bogate florystycznie 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia) 

1.07 A C A C 

 

6430 

 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylon alliariae) 

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

0.48 B C B C 

 

6520 

 

Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

16.02 A C A A 

 

7140 

 

Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea) 

3.15 A C A A 

 

7230 

 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

1.07 B C A B 

 

9410 

 

Górskie bory świerkowe 30.44 A C B C 
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1.3.2. Gatunki roślin 

Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
Wielkość populacji Jednostka 

liczebności 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna Min. Max. 

1758 
Języczka 

syberyjska 
Ligularia sibirica 

 

55 

 

55 

 

sztuka C B A B 

1.3.3. Gatunki zwierząt (bez ptaków) 

Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcza 

Pop. prze-

mieszczająca się 

Pop. 

zimująca 
Jednostka 

liczebności 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna 

Min. Max Min. Max Min. Max Min. Max 

 

    

1013 
Poczwarówka 

Geyera 

Vertigo 

geyeri 
- - - - - - - - - A B A A 
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1.4 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. 

Typ informacji Dane referencyjne 
Zakres 

informacji 
Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

1. Materiały 

publikowane 

Hajek M. 1999 The Valeriano simplicifoliae-

Caricetum flavae association in the Podhale 

region (Western Carpathians, Polska): notes 

on syntaxonomical and successional 

relationships. Pragm. Flor. Geobot. 

44(2)389-400. 

Dane o 

zbiorowiskach 

roślinnych obszaru 

Dane sprzed 19 lat, stanowiące 

jedynie punkt odniesienia dla 

aktualnych badań – wartość 

mała  

 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/el

ement/bwmeta1.element.agro-

article-56693b2b-72eb-4bf2-

9eef-

12bbf3a0d453?q=bwmeta1.ele

ment.agro-number-bc4a2003-

e1e0-4436-bc98-

653819da363d;34&qt=CHILD

REN-STATELESS 

2. Horsák M. 2005. Molluscs. W: Ecology and 

palaecology of spring fens in the western 

part of the Carpathians (A. Poulickova, M. 

Hajek & K. Rybnicek, eds), pp. 197–208. 

Palacky University, Olomouc 

M. in. lista 11 

gatunków 

mięczaków stwier-

dzonych w SOOS 

Polana Biały 

Potok w 2004 r. 

Publikacja na dużym poziomie 

ogólności dla SOOS Polana 

Biały Potok – wartość mała 

Powszechnie dostępna 

publikacja 

3. Horsák M., Schenková V., Myšák J. 2012. 

The second site of Pupilla alpicola 

(Charpentier, 1837) and the first recent 

record of Pupilla pratensis (Clessin, 1871) in 

Poland. Folia Malacologica 20(1): 21–26 

Dane o 

poczwarówce 

górskiej Pupilla 

alpicola i Pupilla 

pratensis 

Wartość duża Powszechnie dostępna 

publikacja 

4. Dane z Państwowego Monitoringu 

Środowiska GIOŚ dla: Vertigo geyeri, 

Ligularia sibirica, Leucobryum glaucum, 

Sphagnum spp., siedliska 6520, siedliska 

7140, raporty z lat 2009-2015 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony w SOOS  

Porównanie ze stanem sprzed 

kilku lat – ocena rodzaju i 

tempa przemian zbiorowisk i 

stanu populacji, gatunków i 

siedlisk, stanowiących 

przedmioty ochrony – wartość 

duża 

Dane z Państwowego 

Monitoringu Środowiska GIOŚ, 

IOP PAN, Kraków, internetowa  

baza danych: 

http://www.iop.krakow.pl/cn20

00/Monitoring 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-56693b2b-72eb-4bf2-9eef-12bbf3a0d453?q=bwmeta1.element.agro-number-bc4a2003-e1e0-4436-bc98-653819da363d;34&qt=CHILDREN-STATELESS
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring
http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring
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5. Dane odnośnie przebiegu korytarzy 

ekologicznych, lata 2005-2012 

Dane o 

przebiegu 

korytarzy 

ekologicznych w 

SOOS Polana 

Biały Potok 

Wartość średnia http://geoserwis.gdos.gov.pl/

mapy 

6. Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., 

Skierczyński M., Mysłajek R. W., 

Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik 

J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., 

Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy 

ekologicznych łączących Europejską Sieć 

Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania 

Ssaków PAN, Białowieża 2011 

Dane o 

przebiegu 

korytarzy 

ekologicznych ze 

względu na 

strefy 

Wartość średnia http://korytarze.pl/mapa/pod

zial-korytarzy-ze-wzgledu-

na-strefy 

7. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 

2014. Polska czerwona księga roślin. 

Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut 

Ochrony Przyrody PAN, Kraków  

Dane poglądowe Wartość średnia Powszechnie dostępne  

 

8. Knutelski S. 2000 r. Materiały do poznania 

fauny z nadrodziny ryjkowców (Coleoptera: 

Curculionoidea) Tatr Polskich *; 

Wiadomości entomologiczne 

Dane poglądowe  Publikacja na dużym 

poziomie ogólności dla 

SOOS Polana Biały Potok – 

wartość mała 

http://www.biomap.pl/pl/getp

df/3994_Knutelski_S_1999b.

pdf 

 

9. Koczur A. 2012. 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), W: 

Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk 

przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. 

Część III. GIOŚ: 109-122, Warszawa 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia http://siedliska.gios.gov.pl/i

mages/pliki_pdf/publikacje/p

ojedyncze_metodyki_dla_sie

dlisk/Torfowiska-przejciowe-

i-trzsawiska-przewanie-z-

rolinnoci-z-Scheuchzerio-

Caricetea-nigrae.pdf 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
http://www.biomap.pl/pl/getpdf/3994_Knutelski_S_1999b.pdf
http://www.biomap.pl/pl/getpdf/3994_Knutelski_S_1999b.pdf
http://www.biomap.pl/pl/getpdf/3994_Knutelski_S_1999b.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Torfowiska-przejciowe-i-trzsawiska-przewanie-z-rolinnoci-z-Scheuchzerio-Caricetea-nigrae.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Torfowiska-przejciowe-i-trzsawiska-przewanie-z-rolinnoci-z-Scheuchzerio-Caricetea-nigrae.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Torfowiska-przejciowe-i-trzsawiska-przewanie-z-rolinnoci-z-Scheuchzerio-Caricetea-nigrae.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Torfowiska-przejciowe-i-trzsawiska-przewanie-z-rolinnoci-z-Scheuchzerio-Caricetea-nigrae.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Torfowiska-przejciowe-i-trzsawiska-przewanie-z-rolinnoci-z-Scheuchzerio-Caricetea-nigrae.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Torfowiska-przejciowe-i-trzsawiska-przewanie-z-rolinnoci-z-Scheuchzerio-Caricetea-nigrae.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Torfowiska-przejciowe-i-trzsawiska-przewanie-z-rolinnoci-z-Scheuchzerio-Caricetea-nigrae.pdf
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10. Koczur A. 2012. 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk, W: Mróz W. 

(red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ: 

137-151, Warszawa 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony 

Wartość średnia http://siedliska.gios.gov.pl/i

mages/pliki_pdf/publikacje/p

ojedyncze_metodyki_dla_sie

dlisk/Grskie-i-nizinne-

torfowiska-zasadowe-o-

charakterze-mak-

turzycowisk-i-

mechowisk.pdf 

 

11. Kondracki J. 2011. Geografia regionalna 

Polski. Wyd. PWN, Warszawa 

Dane poglądowe Wartość mała Powszechnie dostępne  

 

12. Korzeniak J. 2010. 6230* Bogate 

florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe Nardetalia – płaty bogate 

florystycznie, W: Mróz W. (red.) Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 

metodyczny. Część I. GIOŚ: 130-144, 

Warszawa  

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony (wraz z 

modyfikacją 

metodyki z 2015 

r.) 

Wartość średnia http://siedliska.gios.gov.pl/i

mages/pliki_pdf/publikacje/p

ojedyncze_metodyki_dla_sie

dlisk/Bogate-florystycznie-

grskie-i-niowe-murawy-

bliniczkowe-Nardetalia--

paty-bogate-

florystycznie.pdf 

 

13. Korzeniak J. 2012. 6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion), W: Mróz W. (red.) 

Monitoring siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ: 

95-108, Warszawa 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia http://siedliska.gios.gov.pl/i

mages/pliki_pdf/publikacje/p

ojedyncze_metodyki_dla_sie

dlisk/Grskie-ki-konietlicowe-

i-mietlicowe-uytkowane-

ekstensywnie-Polygono-

Trisetion-i-

Arrhenatherion.pdf 

http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-i-nizinne-torfowiska-zasadowe-o-charakterze-mak-turzycowisk-i-mechowisk.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Bogate-florystycznie-grskie-i-niowe-murawy-bliniczkowe-Nardetalia--paty-bogate-florystycznie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf
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14. Książkiewicz-Parulska Z. Biereżnoj-Bazille 

U., Krajewski Ł., Gołdyn B., 2015. New 

records of Vertigo geyeri Lindholm, 1925, V. 

moulinsiana (Dupuy, 1849) and V. angustior 

Jeffreys, 1830 (Gastropoda: Pulmonata: 

Vertiginidae) in Poland. Folia Malacologica 

23: 121–136 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia http://dx.doi.org/10.12657/fo

lmal.023.006 

 

15. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1989 Polana 

Biały Potok, obiekt przyrodniczy godny 

szczególnej ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 

45 (5-6) 71-73 

Dane o 

zbiorowiskach 

roślinnych i 

gatunkach 

obszaru 

Dane sprzed 29 lat, 

stanowiące jedynie punkt 

odniesienia dla aktualnych 

badań – wartość mała  

Powszechnie dostępne  

czasopismo  

 

16. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2006 

Występowanie języczki syberyjskiej 

Ligularia sibirica (L.) Cass. w Polsce - 

zagrożenia i problemy ochrony. Chrońmy 

Przyr. Ojcz. 71-77 62 (4) 

Dane o 

występowaniu 

języczki 

syberyjskiej 

Ligularia 

sibirica  

Daje możliwość 

porównania ze stanem 

sprzed 13 lat – ocena rodzaju 

i tempa przemian  

zbiorowisk i stanu populacji  

języczki syberyjskiej 

Ligularia sibirica – wartość 

duża  

 

Powszechnie dostępne  

czasopismo  

 

17. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1992. Polana 

Biały Potok - przyrodnicza perła Podhala, 

Tatry 

Dane o 

zbiorowiskach 

roślinnych i 

gatunkach 

obszaru 

Dane sprzed 26 lat, 

stanowiące jedynie punkt 

odniesienia dla aktualnych 

badań – wartość mała  

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/el

ement/bwmeta1.element.agro-

article-6dfc9d63-9565-4efc-

9f7c-

27ac58bec1ae?q=bwmeta1.ele

ment.agro-number-428d8a01-

84c8-4f40-bc57-

fcc29c6b5247;10&qt=CHILDR

EN-STATELESS 

http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.006
http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.006
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-6dfc9d63-9565-4efc-9f7c-27ac58bec1ae?q=bwmeta1.element.agro-number-428d8a01-84c8-4f40-bc57-fcc29c6b5247;10&qt=CHILDREN-STATELESS
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18. Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 2012. 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylon 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium), W: Mróz W. 

(red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ: 

53-63, Warszawa 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia 

 

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

mages/pliki_pdf/publikacje/p

ojedyncze_metodyki_dla_sie

dlisk/Zioorola-grskie-

Adenostylion-alliariae-i-

zioorola-nadrzeczne-

Convolvuletalia-sepium.pdf 

 

19. Mróz W. 2012. 9410 Górskie bory 

świerkowe, W: Mróz W. (red.) Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 

metodyczny. Część III. GIOŚ: 316-327, 

Warszawa 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia 

 

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

mages/pliki_pdf/publikacje/p

ojedyncze_metodyki_dla_sie

dlisk/Grskie-bory-wierkowe-

Piceion-abietis-cz---

zbiorowiska-grskie.pdf 

 

 

20. Nobis M. 2012. 1758 Języczka syberyjska 

Ligularia sibirica. W: Perzanowska J. (red.) 

Monitoring gatunków roślin. Przewodnik 

metodyczny. Część II. GIOŚ: 77-93, 

Warszawa 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia 

 

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

ska/pdf/przewodnik_metody

czny_ligularia_sibirica.pdf 

 

21 Perzanowska J., Świerkosz K., Mróz W. 

2004. 6520 Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion). W: Herbich J. (red.). 2004. 

Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, 

zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia 

 

http://natura2000.gdos.gov.pl

/files/artykuly/52946/6520_

Gorskie_laki_konietlicowe_u

zytkowane_ekstensywnie.pdf 

 

http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Zioorola-grskie-Adenostylion-alliariae-i-zioorola-nadrzeczne-Convolvuletalia-sepium.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Zioorola-grskie-Adenostylion-alliariae-i-zioorola-nadrzeczne-Convolvuletalia-sepium.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Zioorola-grskie-Adenostylion-alliariae-i-zioorola-nadrzeczne-Convolvuletalia-sepium.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Zioorola-grskie-Adenostylion-alliariae-i-zioorola-nadrzeczne-Convolvuletalia-sepium.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Zioorola-grskie-Adenostylion-alliariae-i-zioorola-nadrzeczne-Convolvuletalia-sepium.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Zioorola-grskie-Adenostylion-alliariae-i-zioorola-nadrzeczne-Convolvuletalia-sepium.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Zioorola-grskie-Adenostylion-alliariae-i-zioorola-nadrzeczne-Convolvuletalia-sepium.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-bory-wierkowe-Piceion-abietis-cz---zbiorowiska-grskie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-bory-wierkowe-Piceion-abietis-cz---zbiorowiska-grskie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-bory-wierkowe-Piceion-abietis-cz---zbiorowiska-grskie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-bory-wierkowe-Piceion-abietis-cz---zbiorowiska-grskie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-bory-wierkowe-Piceion-abietis-cz---zbiorowiska-grskie.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-bory-wierkowe-Piceion-abietis-cz---zbiorowiska-grskie.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_ligularia_sibirica.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_ligularia_sibirica.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_ligularia_sibirica.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52946/6520_Gorskie_laki_konietlicowe_uzytkowane_ekstensywnie.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52946/6520_Gorskie_laki_konietlicowe_uzytkowane_ekstensywnie.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52946/6520_Gorskie_laki_konietlicowe_uzytkowane_ekstensywnie.pdf
http://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52946/6520_Gorskie_laki_konietlicowe_uzytkowane_ekstensywnie.pdf
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– podręcznik metodyczny. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa. T. 3., s. 212   

22. Pokryszko B. M., Ruta R., Książkiewicz-

Parulska Z. 2016. The first record of Vertigo 

geyeri Lindholm, 1925 (Gastropoda: 

Pulmonata: Vertiginidae) in North-Western 

Poland. Folia Malacologica 24(2): 63–68 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony  

Wartość średnia 

 

http://dx.doi.org/10.12657/fo

lmal.024.009 

 

23. Regionalny Program Ochrony Torfowisk 

Alkalicznych – Klub Przyrodników, 2011 r. 

Dane poglądowe  Dokument na dużym 

poziomie ogólności  – 

wartość mała 

http://www.kp.org.pl/torfowi

ska/materialy/malopolskie-

ost.pdf 

24. Schenková V., Horsák M., Plesková Z., 

Pawlikowski P. 2012. Habitat preferences 

and conservation of Vertigo geyeri 

(Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and 

Poland. Journal of Molluscan Studies, 78, 1: 

105–111  

Dane o 

występowaniu 

przedmiotu 

ochrony (Vertigo 

geyeri) w SOOS 

Polana Biały 

Potok 

Publikacja zawierająca m. 

in. dane o występowaniu 

Vertigo geyeri w Polsce, w 

tym o stanowisku na Polanie 

Biały Potok odkrytym w 

2004 roku, a także o 

wymaganiach siedliskowych 

tego ślimaka i jego ochronie 

https://doi.org/10.1093/mollu

s/eyr046 

 

25. Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski. 

Środowisko Przyrodnicze. Wyd. PWN, 

Warszawa 

Dane poglądowe Wartość mała Powszechnie dostępne  

 

26. SDF SOOS Polana Biały Potok Dane o 

występowaniu 

przedmiotów 

ochrony w 

SOOS Polana 

Biały Potok 

Wartość średnia 

 

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

 

27. Witkowski Z., Mroczka A., Ciapała Sz. Dane poglądowe  Publikacja na dużym https://www.researchgate.net/pu

blication/284030470_Zagrozeni

http://dx.doi.org/10.12657/folmal.024.009
http://dx.doi.org/10.12657/folmal.024.009
http://www.kp.org.pl/torfowiska/materialy/malopolskie-ost.pdf
http://www.kp.org.pl/torfowiska/materialy/malopolskie-ost.pdf
http://www.kp.org.pl/torfowiska/materialy/malopolskie-ost.pdf
https://doi.org/10.1093/mollus/eyr046
https://doi.org/10.1093/mollus/eyr046
http://natura2000.gdos.gov.pl/
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
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Zagrożenia związane z turystyką i rekreacją 

na obszarach Natura 2000 w regionie 

alpejskim w świetle standardowych 

formularzy danych, Folia Turistica, 2012 r. 

poziomie ogólności dla 

SOOS Polana Biały Potok – 

wartość mała 

a_zwiazane_z_turystyka_i_rekr

eacja_na_obszarach_Natura_20

00_w_regionie_alpejskim_w_s

wietle_standardowych_formula

rzy_danych_Threats_associated

_with_tourism_and_recreation_

in_Natura_2000_areas_ 

28. Zając K., Książkiewicz Z., Lipińska A. 

2012. 1013 Poczwarówka Geyera Vertigo 

geyeri. W: Makomaska-Juchiewicz M., 

Baran P. (red.) Monitoring gatunków 

zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. 

GIOŚ: 447-462, Warszawa 

Opisu gatunku, 

jego preferencji 

siedliskowych i 

rozmieszczenia 

w Polsce oraz 

opis metodyki 

monitoringu, a 

także informacja 

o włączeniu 

stanowiska 

Polana Biały 

Potok do sieci 

stanowisk 

objętych 

Państwowym 

Monitoringiem 

Przyrodniczym 

Publikacja na dużym 

poziomie ogólności dla 

SOOS Polana Biały Potok – 

wartość mała 

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

es/pliki_pdf/publikacje/Erraty_i

_modyfikacje_metodyk_monito

ringu/Poczwarwka-Geyera-

Vertigo-geyeri-1013-Cz-II.pdf 

 

29. Horsak M. 2005 Dane niepublikowane IOP 

PAN. Weryfikacja bazy danych i propozycja 

nowych specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk w regionie alpejskim. Raport z 

realizacji umowy Nr 1/Natura2000/2006. 

Maszynopis. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. 

Dane poglądowe  Publikacja na dużym 

poziomie ogólności dla 

SOOS Polana Biały Potok – 

wartość mała 

RDOŚ Kraków 

https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
https://www.researchgate.net/publication/284030470_Zagrozenia_zwiazane_z_turystyka_i_rekreacja_na_obszarach_Natura_2000_w_regionie_alpejskim_w_swietle_standardowych_formularzy_danych_Threats_associated_with_tourism_and_recreation_in_Natura_2000_areas_
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/Erraty_i_modyfikacje_metodyk_monitoringu/Poczwarwka-Geyera-Vertigo-geyeri-1013-Cz-II.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/Erraty_i_modyfikacje_metodyk_monitoringu/Poczwarwka-Geyera-Vertigo-geyeri-1013-Cz-II.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/Erraty_i_modyfikacje_metodyk_monitoringu/Poczwarwka-Geyera-Vertigo-geyeri-1013-Cz-II.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/Erraty_i_modyfikacje_metodyk_monitoringu/Poczwarwka-Geyera-Vertigo-geyeri-1013-Cz-II.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/Erraty_i_modyfikacje_metodyk_monitoringu/Poczwarwka-Geyera-Vertigo-geyeri-1013-Cz-II.pdf
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30. Mitka J. Charakterystyka przyrodnicza i 

rozpoznanie roślinności - Polana Biały 

Potok 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotu 

ochrony w 

SOOS Polana 

Biały Potok 

Wartość duża RDOŚ Kraków 

31. Nobis M., Boczkowska M., Rucińska A., 

Nowak A., 2018 Ekspertyza dotycząca 

zadania „Działania wynikające z planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Suchy Młyn PLH240016”, Dane 

niepublikowane CZRB PAN, Warszawa – 

RDOŚ Katowice 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotu 

ochrony w 

SOOS Polana 

Biały Potok 

Wartość duża RDOŚ Katowice 

32. Pietrzyk A. 2007 Znaczenie obszaru 

NATURA 2000 „Polana Biały Potok” dla 

malakofauny. Praca licencjacka Instytut 

Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytet 

Jagielloński. WYDZIAŁ CHEMII, 

KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA 

(msc) 

Dane o 

występowaniu 

przedmiotu 

ochrony w 

SOOS Polana 

Biały Potok 

Daje możliwość 

porównania ze stanem 

sprzed kilku lat stanu 

populacji gatunku 

stanowiącego przedmioty 

ochrony w SOOS Polana 

Biały Potok  – wartość duża  

RDOŚ Kraków 

33. Stopka-Faktor M. 2015. Właściwości i 

pozycja taksonomiczna gleb torfowiska na 

Polanie Biały Potok – praca magisterska, 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb, 

Kraków 

Dane poglądowe Wartość mała RDOŚ Kraków 

34. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej na 

zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych. Zarządzenie DGLP z dnia 19 

Dane poglądowe Wartość średnia RDOŚ Kraków 
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lipca 2006 nr 31 

35. Plany/program

y 

/strategie/proje

kty 

Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza w 

Lasach Państwowych, Inwentaryzacja 

przyrodnicza obszarów Natura 2000, 2007 r. 

Dane poglądowe Wartość średnia RDOŚ Kraków 

36. Opinie Opinie ekspertów, członków Zespołu 

Doradztwa Merytorycznego sformułowane 

w trakcie prac  

   

37. Ekspertyzy 

przyrodnicze 

    

 

1.5 Ogólna charakterystyka obszaru Natura 2000 

SOOS Natura 2000 Polana Biały Potok PLH120026 obejmuje rozległą mozaikę cennych siedlisk przyrodniczych położonych przy północnych 

granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, pomiędzy wylotami dolin: Lejowej i Chochołowskiej. Wyniesienie w centralnej części pokrywa 

rozległa polana, zajęta przez siedliska: 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) oraz niewielki płat 6230 

Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia), otoczona jest siedliskiem 9410 Górskie bory świerkowe, a od 

wschodu, wzdłuż Potoku Lejowego, także siedliskiem 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylon alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium). W północnej części obszaru, w wyraźnym obniżeniu, z miejscami niesprecyzowanego wypływu wód głębokiego krążenia wykształciła 

się mozaika torfowisk niskich z siedliskami: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

oraz 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. 

 

Położenie fizycznogeograficzne oraz administracyjne 

SOOS Polana Biały Potok (PLH120026) jest położona w Centralnych Karpatach Zachodnich w makroregionie fizycznogeograficznym 

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, w granicach mezoregionu Rów Podtatrzański (514.14). Obszar ten przylega bezpośrednio do mezoregionu 

Tatr Zachodnich (514.52). 

Administracyjnie SOOS Polana Biały Potok (PLH120026) położona jest w województwie małopolskim, powiecie tatrzańskim, gminie 

Kościelisko. Obszar rozciąga się pomiędzy drogą wojewódzką nr 958, drogą prowadzącą do Doliny Chochołowskiej, drogą prowadzącą do 

Doliny Lejowej. Od południa granicę obszaru stanowi Droga Pod Reglami, będąca jednoczenie granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
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Budowa geologiczna 

W budowie geologicznej obszaru dominują łupki ilaste eocenu (paleogen), które są elementem fliszu podhalańskiego (serii naprzemianległych 

łupków, mułowców i piaskowców) wypełniającego rozległe obniżenie tektoniczne pomiędzy Tatrami a Beskidami. Łupki ilaste odsłaniają się tu 

jedynie w dnie Lejowego Potoku we wschodniej części obszaru, podścielają pokrywę utworów czwartorzędowych decydujących o współczesnej 

rzeźbie terenu. Wśród tych utworów dominują osady żwirowo-piaszczyste, nachylonego ku północy stożka fluwioglacjalnego i fluwialno-

niwalnego wykształconego u podnóża Tatr w plejstocenie. W północnej części obszaru stożek ten jest rozmyty przez sieć potoków w dnie Rowu 

Podtatrzańskiego i jego miejsce zajmuje wyrównany, podmokły i zatorfiony obszar z płytko zalegającymi łupkami ilastymi. 

 

Geomorfologia, ukształtowanie terenu 

Pod względem geomorfologicznym obszar SOOS Polana Biały Potok leży w zachodniej części jednostki geomorfologicznej Podhala zwanej 

Rowem Podtatrzańskim. Jednostka ta oddziela północne stoki Tatr wapiennych od fliszowego, głównie piaskowcowego Podgórza 

Gubałowskiego. Stanowi on fragment Kotliny Kościeliskiej, leżącej na zachodnich krańcach tego Rowu. Obszar jest lekko nachylony w 

kierunku północnym i posiada dwa wyraźne poziomy morfologiczne, oddzielone od siebie krawędzią o wysokości od kilku do kilkunastu 

metrów. Górny poziom (935-900 m n.p.m.) stanowi powierzchnię wspomnianego stożka zbudowanego ze żwirów i piasków plejstoceńskich, 

natomiast dolny (895-890 m n.p.m.) to podmokłe i zatorfione powierzchnie terasy Lejowego Potoku i jego dopływów. 

 

Hydrografia 

Obszar SOOS Polana Biały Potok położony jest w zlewni (IV rzędu) Lejowego Potoku, w widłach Kirowej Wody i Siwej Wody. Północną 

części obszaru stanowią podmokłości, a granica zlewni jest niewyraźna. Na północ od granic ostoi, Kirowa i Siwa Woda oraz Lejowy Potok 

łączą się, tworząc Czarny Dunajec. Wody podziemne tworzą płytko zalegający (maksymalnie do 2-3 m) poziom wodonośny w żwirach i 

piaskach fluwioglacjalnych i fluwialno-niwalnych. Poziom ten jest od spodu izolowany nieprzepuszczalnymi łupkami ilastymi, co stwarza 

doskonałe warunki do powstawania zastoisk wody, podmokłości i torfowisk. W strefach wspomnianych krawędzi morfologicznych 

oddzielających powierzchnie górnej (żwirowo-piaszczystej) i dolnej (ilastej) terasy występują liczne wysięki, w tym wód o ph alkalicznym, i 

młaki, które zasilają rozwinięte w północnej części Polany Biały Potok torfowiska.  

 

Warunki klimatyczne 

Według podziału na regiony klimatyczne Polski według E. Romera obszar ostoi leży w trefie klimatów górskich i podgórskich, z kolei według 

wykorzystywanych w omawianiu zjawisk przyrodniczych wydzielonych dzielnic rolniczo-klimatycznych R. Gumińskiego, leży on w dzielnicy 

XXI Karpackiej. Obszar charakteryzuje się stosunkowo krótkim okresem wegetacyjnym (180-190 dni) oraz silnym wpływem warunków 
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klimatycznych Tatr. 

 

Gleby 

W obszarze SOOS Polana Biały Potok wzdłuż cieków wodnych występują gleby aluwialne, a na osadach deponowanych u podnóża stoków 

gleby deluwialne o charakterze mad. Na siedliskach łąkowych  znajdują się autogeniczne gleby brunatno ziemne. W obszarze młak i torfowisk 

niskich występują gleby torfowe i murszowe o odczynie zasadowym. 

 

Flora 

W 2006 r. na Polanie odnaleziono stanowisko 1758 języczki syberyjskiej Ligularia sibirica, bardzo rzadkiego w Polsce gatunku z zał. II 

Dyrektywy 43/92/EWG, uznawanego dotychczas za wymarły w polskich Karpatach. Obserwuje się też wiele rzadkich w skali Karpat gatunków 

roślin, m. in. szczególne nagromadzenie turzyc, których stwierdzono tu 20 gatunków. Liczne są też gatunki roślin prawnie chronionych w Polsce 

– ok. 30, w tym liczne populacje storczykowatych. 

 

Fauna 

Fauna obszaru SOOS Polana Biały Potok jest typowa dla dolin tatrzańskich i podnóża Tatr. Bliskie położenie dróg i osiedli ludzkich powoduje, 

że spotkanie tu dużych ssaków (niedźwiedzia brunatnego, rysia, wilka) jest mało prawdopodobne. W obszarze licznie reprezentowane są gatunki 

bezkręgowców. Obszar jest ważny dla ochrony poczwarówki Geyera Vertigo geyeri – jednego z ok. 30 stanowisk w Polsce, gatunku z zał. II 

Dyrektywy 43/92/EWG. Większość z tych stanowisk została odnaleziona dopiero w ostatnich latach. 

 

Korytarze ekologiczne 

SOOS Polana Biały Potok jest położona w strefie ekologicznego Korytarza Karpackiego (KK) przebiegającego przez Bieszczady, Beskid Niski, 

Beskid Sądecki, Pieniny aż do Tatr, który na całej swojej długości łączy się z częściami Karpat leżącymi po stronie ukraińskiej i słowackiej, 

zapewniając łączność ekologiczną w skali kraju i kontynentu. Obszar stanowi sieć lokalnych korytarzy ekologicznych, istotnych dla 

funkcjonowania lokalnych populacji fauny oraz flory, w tym związanych z Tatrami. 

 

Gospodarka 

SOOS Polana Biały Potok jest położona poniżej wylotu Doliny Lejowej, jednej z najrzadziej odwiedzanych turystycznie dolin tatrzańskich. 

Jednak tereny sąsiadujące z SOOS Polana Biały Potok są stale zagospodarowywane poprzez tworzenie zabudowy letniskowej oraz pasterskiej, 

przekształcanej stopniowo w usługową. W sąsiedztwie obszaru zlokalizowane są  wyciągi narciarskie wraz z infrastrukturą. Od południa granicę 

obszaru stanowi Droga Pod Reglami (zielony szlak turystyczny), będąca jednoczenie granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obszar nie jest 
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udostępniony do ruchu turystycznego, nie posiada znakowanych szlaków turystycznych oraz infrastruktury. 

 

Inne formy ochrony przyrody 

SOOS Polana Biały Potok jest położona w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego w 1997 roku, 

od południa graniczy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. 

 

1.6 Struktura własności i użytkowania gruntów  

 
Klasy pokrycia terenu* 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa  

 

40,44 (312-lasy iglaste) * 

 

 

75,7% 
Własność komunalna 

Własność prywatna 

Inne 

Grunty orne  0 0 

Łąki i pastwiska  12,98 (321-murawy i pastwiska 

naturalne) * 

24,3% 

Zbiorniki wodne  0 0 

Cieki  0 0 

Inne  0 0 

 * Zgodnie z Corine Land Cover  
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2. Etap II Zakres i wyniki prac terenowych 

2.1 Informacja o przedmiotach ochrony objętych ekspertyzą wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

2.1.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

Kod Nazwa 

Pokry

cie 

[ha]1 

Reprezentatywność 
Pow. 

względna 

Ocena  

stanu 

zachowania 

Ocena 

ogólna 

Stopień 

rozpoznania 

6230 

Bogate florystycznie 

górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

0,02 C C C C Zadowalający 

 

6430 

 

Ziołorośla górskie 

(Adenostylon alliariae) 

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

0,10 

 
B C B B Zadowalający 

 

6520 

 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

11,22 B C B B Zadowalający 

 

7140 

 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

6,91 A C A A Zadowalający 

 

7230 

 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 
3,33 B C B B Zadowalający 
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turzycowisk i 

mechowisk 

 

9410 

 

Górskie bory 

świerkowe 
22,74 B C  C C Zadowalający 

 

6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia) 

Charakterystyka: Według standardowego formularza danych dla obszaru Polana Biały Potok (2014), powierzchnia siedliska muraw 

bliźniczkowych wynosi 1,07 ha, jednak na badanym obszarze nie stwierdzono tak dużego areału muraw. Odnotowano jedynie bardzo niewielki 

płat, zajmujący zaledwie 2 ary, położony na północnym krańcu siedliska łąkowego, tuż przy granicy z borem świerkowym. Cechuje go ubogi 

skład gatunkowy, niewielki udział taksonów typowych dla siedliska oraz mała liczebność bliźniczki psiej trawki Nardus stricta. Murawy 

bliźniczkowe są dość dynamicznym siedliskiem, których występowanie jest zależne od szeregu czynników m.in.: uwarunkowań siedliskowych, 

w tym abiotycznych, a także od sposobu użytkowania. Prawdopodobnie w wyniku zmiany warunków (które trudno jednoznacznie określić), 

nastąpiła regresja muraw i stopniowe ich przekształcanie w zbiorowisko łąkowe. Z tego powodu obecnie obszar siedliska jest niewielki i trudno 

wyróżnić jeden zwarty, o typowych cechach, płat murawy. 

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: 

niezadowalający U1 lub zły U2.  

 

Stan siedliska w obszarze: stan siedliska oceniono jako zły U2, ze względu na jego niewielką powierzchnię, a także niewielki udział gatunków 

typowych dla siedliska.  

 

Zagrożenia: głównym potencjalnym zagrożeniem dla siedliska jest intensyfikacja użytkowania pasterskiego, w tym prowadzenie koszarowania 

na płatach muraw. Może to prowadzić do zubożenia gatunkowego, a w konsekwencji do zaniku muraw. Zagrożeniem potencjalnym jest także 

zbyt mała obsada wypasanych zwierząt lub zupełne zaprzestanie ekstensywnego użytkowania pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego, 

prowadzące do rozwoju procesów sukcesyjnych, a w konsekwencji do zaniku siedliska, którego dobry stan jest zależny od sposobu oraz 

intensywności gospodarowania. 
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Ryc. 3. Polana Biały Potok, murawa bliźniczkowa (©Magdalena Bregin) 

 



 

25 

 

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

Charakterystyka: ziołorośla w obszarze Polana Biały Potok reprezentowane są przez typ 6430-2 górskie, nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe, 

ich powierzchnia wynosi 0,10 ha. Wykształcają się pasowo, na kamieńcach nadrzecznych, na aluwialnych terasach, położonych wzdłuż Białego 

Potoku. Podłoże składa się ze żwirów i kamieni, naniesionych przez wody potoku, na których odkłada się cienka warstwa mocno uwodnionej 

butwiny. Płaty siedliska występują niemal na całej długości potoku, po obu jego stronach, jednak nie zachowują ciągłości i zajmują tylko 

niewielkie powierzchnie. Związane jest to z dość dużą dynamiką procesów kształtujących koryto. Koryto potoku zachowuje naturalny przebieg, 

z wyjątkiem odcinka w okolicy mostu, gdzie brzegi są uregulowane i wzmacniane betonowymi płytami. Występują tu również miejsca, gdzie 

utworzono niewielkie piętrzenia poziomu wody przy pomocy materiału skalnego rodzimego pochodzenia, wykorzystywane jako kąpieliska.  

Głównym zbiorowiskiem budującym siedlisko jest Petasitetum kablikiani WAL. 1933, z dominującym lepiężnikiem wyłysiałym Petasites 

kablikianus, w domieszce pojawia się także lepiężnik biały Petasites albus, który miejscami tworzy zwarte płaty Petasitetum albi ZLATNIK 1928. 

Fitocenozy reprezentują dość typowy dla ziołorośli lepiężnikowych układ. Cechują się dwuwarstwową strukturą, gdzie wyższe piętro tworzą 

liście lepiężników, które zwarcie zacieniają podłoże. W niewielkich ilościach pojawia się także świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum i 

pojedynczo oset łopianowaty Carduus personata. Niższe piętro warstwy zielnej jest ubogie w gatunki, mogą w nim pojawiać się tylko gatunki 

znoszące znaczne zacienienie. Są one zarazem charakterystyczne dla ziołorośli nadrzecznych, między innymi zaraza żółta Orobanche flava, 

miodunka ćma Pulmonaria obscura, bodziszek leśny Geranium sylvaticum czy perz psi Elymus caninus. Występuje tu również duża ilość 

pierwiosnka wyniosłego Primula elatior, dość licznie kwitnącego wiosną, zanim w pełni rozwiną się liście lepiężników. Warstwa mszysta jest 

słabo wykształcona, a mszaki pojawiają się tylko punktowo. W obrębie obszaru odnotowano siedem dosyć zwartych płatów siedliska, których 

powierzchnia waha się od 0,027 ha do 0,045 ha, większość z nich jednak nie zajmuje dużego areału. Związane jest to z dość dynamiczną sytuacją 

w korycie oraz niedużą ilością powierzchni, które mogą być zasiedlane przez to siedlisko. Płaty Petasitetum bezpośrednio sąsiadują z zaroślami 

nadrzecznymi, tworzonymi głównie przez wierzby Salix sp., a także z łąkami, które są użytkowane kośnie i pastwiskowo.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: właściwy 

FV.  

 

Stan siedliska w obszarze: stan siedliska oceniono na U1 czyli niezadowalający. Na taką ocenę składa się kilka wskaźników, a głównym z nich 

jest wskaźnik kardynalny – gatunki charakterystyczne. Płaty siedliska cechują się dość ubogim składem gatunkowym i dominacją lepiężników. 

Różnią się one od bogatych florystycznie ziołorośli ze związku Adenostylion alliariae, gdyż reprezentują odrębny typ nadpotokowych ziołorośli 

lepiężnikowych. W obrębie tego podtypu odnotowano 4 gatunki charakterystyczne: lepiężnik biały Petasites albus, lepiężnik wyłysiały Petasites 

kablikianus, zaraza żółta Orobanche flava, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, występujące na transekcie, ale często ich liczebność jest 

bardzo niewielka, ograniczająca się do kilku procent pokrycia. Kolejnym wskaźnikiem obniżającym ocenę jest kompleks siedlisk położonych 
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w otoczeniu badanych płatów – w dużej części są to półnaturalne łąki, dość intensywnie użytkowane poprzez wypas oraz koszenie. Natomiast 

pozostałe wskaźniki, wpływające na ocenę stanu siedliska oceniono na FV. W związku z tym, chociaż stan siedliska jest niezadowalający, 

w przypadku niepogarszania się istniejących warunków, należałoby spodziewać się poprawy jego jakości.  

 

Zagrożenia: obecnie nie obserwuje się istniejących zagrożeń dla płatów siedliska. Natomiast naturalnym potencjalnym zagrożeniem dla jest 

postępująca sukcesja, w kierunku bardziej bogatych w gatunki ziołorośli, zarośli nadrzecznych, a w konsekwencji do lasu. Proces ten zachodzi 

dynamicznie i cechuje się zróżnicowaniem poszczególnych stadiów. Ziołorośla lepiężnikowe są zbiorowiskiem pionierskim, które zasiedla 

kamieńce powstałe po dynamicznych wezbraniach wód kształtujących koryto. Zachodzący proces sukcesji odbywa się bez ingerencji człowieka, 

zachodzi naturalnie i jest wpisany w dynamikę tego siedliska. W przedmiotowym obszarze proces ten równoważony jest dynamicznymi 

procesami abiotycznymi (korytowymi), które utrzymują inicjalny charakter siedliska, co stanowi dobrą perspektywę w cyklu wieloletnim. 

Zagrożeniem potencjalnym może być ingerencja w obrębie zlewni, powodująca przekształcenia koryta. Działania polegające na stabilizacji jego 

przebiegu, wydobywanie żwiru, kamieni czy tworzenie sztucznych brodów i ograniczanie ilości i prędkości płynącej wody, będą prowadzić do 

zaburzeń w siedlisku, w tym do uruchomienia procesu sukcesji.  

W niewielkiej odległości od płatów siedliska zaobserwowano obecność niecierpka gruczołowatego Impatiens gladulifera, którego płat znajduje 

się na skarpie nad potokiem w sąsiedztwie siedliska. Może on stanowić potencjalne zagrożenie dla ziołorośli, ze względu na swoją silną 

ekspansywność oraz łatwe rozprzestrzenianie się diaspor. Innym potencjalnym zagrożeniem może być zaśmiecanie, gdyż wraz z wodami potoku 

przenoszone są różne odpady. Również obecność turystów i wykorzystywanie brzegów do plażowania, może prowadzić do pozostawiania śmieci 

i różnego typu odpadów. 
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Ryc. 4. Polana Biały Potok, ziołorośla górskie (©Magdalena Bregin) 
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6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)  
Charakterystyka: powierzchnia górskich łąk konietlicowych znajdujących się w obszarze wynosi 11,22 ha. Największy płat tej łąki położony 

jest na wypłaszczonym wyniesieniu, położonym powyżej doliny Białego Potoku, nieopodal ujścia Doliny Lejowej. Mniejszy obszarowo płat, 

znajduje się w dnie doliny potoku, po jego zachodniej stronie. Łąki zajmują całą dostępną dla siedliska powierzchnię, a ich otoczenie stanowią 

głównie bory świerkowe oraz zarośla. Według Poradnika Siedlisk Natura 2000 (Herbich (red.) 2004), występujące tutaj siedlisko powinno być 

reprezentowane przez typ 6520-2 tatrzańskie łąki konietlicowe, również ze względu na to, iż zbiorowisko reprezentatywne dla tego siedliska – 

Phyteumo-Trifolietum pratensis BALCERK. 1978, jest opisywane z Polany Chochołowskiej, która leży w niewielkiej odległości od Polany Biały 

Potok. Ze względu na wieloletnie użytkowanie siedliska, polegające na koszeniu często dwa razy do roku, a także silne spasanie, mamy do 

czynienia z uboższą postacią łąki, nawiązującą do łąki świeżej ze związku Arrhenatherion elatioris. Zbiorowiska tutaj występujące nawiązują do 

reglowej łąki mieczykowo-mietlicowej Gladiolo-Agrostietum capillaris oraz zbiorowiska kostrzewy czerwonej i kłosówki wełnistej Festuca 

rubra-Holcus lanatus. Dominują trawy kostrzewa czerwona Festuca rubra oraz mietlica pospolita Agrostis capillaris. Bardzo licznie pojawia się 

także śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, który późnym latem tworzy charakterystyczne kępki, typowe dla pastwisk. W niższej warstwie 

runa występują koniczyny biała i łąkowa Trifolium repens, T. pratense. Zaznacza się także udział gatunków ze związku Cynosurion, zwłaszcza 

grzebienicy pospolitej Cynosurus cristatus, co może świadczyć o dość intensywnym użytkowaniu.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: 

niezadowalający U1. 

 

Stan siedliska w obszarze: stan siedliska oceniono na U1 czyli niezadowalający. Związane jest to głównie ze wskaźnikiem dotyczącym 

obecności gatunków charakterystycznych, których ilość i stopień pokrycia jest średni, obecne są także w dość dużych ilościach gatunki pospolite 

dla innych typów łąk, w tym taksonów ze związku Cynosurion. Innym wskaźnikiem decydującym o niezadowalającej ocenie stanu jest dość duża 

ekspansja śmiałka darniowego, co zaniża ocenę wskaźnika – gatunek ekspansywny roślin zielnych. 

 

Zagrożenia: głównym potencjalnym zagrożeniem dla siedliska jest intensyfikacja użytkowania, zarówno pasterskiego jak kośnego, ale także 

zbyt mała obsada wypasanych owiec. Może to prowadzić do zubożenia gatunkowego, a w konsekwencji do powstawania jedno lub 

kilkugatunkowych agregacji np. z dominacją Deschampsia caespitosa. Zagrożeniem potencjalnym jest również zaprzestanie ekstensywnego 

użytkowania kośnego lub pastwiskowego, prowadzące do rozwoju procesów sukcesyjnych, a w konsekwencji do zaniku siedliska. Kolejnymi 

potencjalnymi zagrożeniami są: stosowanie nawozów sztucznych zwiększających wydajność produkcyjną łąki, co spowoduje zmiany w 

strukturze i składzie gatunkowym siedliska, a także niekontrolowany rozwój zabudowy, co doprowadzi do przerwania ciągłości korytarzy 

ekologicznych i fragmentację siedliska. 
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Ryc. 5. Polana Biały Potok, łąka konietlicowa (©Marceli Ślusarczyk) 
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 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)  
Charakterystyka: torfowisko przejściowe zajmuje dużą część powierzchni nieleśnej w obszarze, jego powierzchnia wynosi 6,91 ha. 

Umiejscowione jest w jego północnej części i w większości jest otoczone borem świerkowym. Zalicza się je do torfowisk górskich, ze względu 

na położenie na przedpolu Tatr oraz kontakt z wodą niosącą materiał pochodzący z tych gór (Obidowicz 1985). Jednak zaklasyfikowanie go do 

konkretnego typu torfowisk jest dość trudne, gdyż z jednej strony można zaliczyć go do torfowisk dolin rzecznych, a z drugiej do torfowisk 

wysokich symetrycznych, jednak w początkowym stadium jego rozwoju (Ilnicki 2002). Torfowisko to jest wewnętrznie zróżnicowane, zarówno 

pod względem sposobu zasilania, pH, właściwości fizyko-chemicznych gleby, zawartości materii organicznej jak i rozmieszczenia roślinności. 

Na całym jego obszarze warunki są zmienne, gdyż pH (mierzone na wysokości 0-5cm) waha się od 3,80 do 6,43, co świadczy o znacznym 

zróżnicowaniu poszczególnych fragmentów torfowiska. Ta wewnętrzna heterogeniczność jest najprawdopodobniej efektem zachodzącej ewolucji 

torfowiska głównie przejściowego w wysokie (Stopka-Faktor 2015). 

W miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą bogatą w węglan wapnia wykształca się roślinność z kręgu torfowisk niskich, natomiast 

w punktach, gdzie kontakt z wodami podziemnymi jest ograniczony, występuje roślinność torfowisk przejściowych, miejscami przechodząca 

w układy typowe dla torfowisk wysokich, z charakterystyczną kępkowo-dolinkową strukturą. Jednak przeważająca powierzchnia torfowiska jest 

zajęta przez fitocenozy swoiste dla torfowisk przejściowych, a inne typy zbiorowisk roślinnych występują w mozaice i nie zajmują dużych 

powierzchni, w związku z tym cały obszar torfowiska zaklasyfikowano do siedliska torfowisk przejściowych 7140.  

Szata roślinna jest także zróżnicowana lecz cechuje ją znaczny udział gatunków typowych dla zbiorowisk torfowisk przejściowych. Fitocenozy 

na całej powierzchni są budowane przez płaty torfowców: błotnego Sphagnum palustre, brunatnego S. fuscum, magellańskiego S. magellanicum, 

odgiętego S. fallax. Punktowo z domieszką mchów brunatnych takich jak próchniczek bagienny Aulacomnium palustre, chwytnikowiec lśniący 

Tomentypnum nitens i złocieniec gwiazdkowaty Campylium stellatum, tworzące razem z torfowcami zwartą warstwę mszystą. Warstwa zielna 

jest dość luźna i tworzą ją głównie niskie turzyce gwiazdkowata Carex echinata, bagienna C. limosa, pospolita C. nigra, dzióbkowata C. rostrata 

oraz wełnianki wąskolistna Eriophorum angustifolium i szerokolistna E. latifolium. W niższej warstwie dominuje żurawina błotna Oxycoccus 

palustris. Miejscami zaznacza się też duży udział bobrka trójlistkowego Menyantes trifoliata. Na obszarze torfowiska trudno jest wytyczyć jasne 

granice pomiędzy poszczególnymi zbiorowiskami, gdyż roślinność mocno się przenika i tworzy mozaikę złożoną z gatunków zarówno torfowisk 

przejściowych jak i wysokich, z domieszką taksonów z torfowisk niskich. Można jednak wyróżnić tutaj zbiorowiska takie jak mszar dolinkowy 

z turzycą bagienną Caricetum limosae, zespół turzycy gwiazdkowatej Carici echinatae-Sphagnetum czy zespół turzycy pospolitej Caricetum 

nigrae. Dodatkowo odnotowano szereg zbiorowisk trudnych do zaklasyfikowania do jednego zespołu, a cechujących się dominacją gatunków 

z klasy Oxycocco-Sphagnetea. W obrębie tego siedliska występuje również szereg chronionych i rzadkich w skali regionu i kraju gatunków 

(Mirek 1989). Występują tu między innymi storczyki gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, 

kruszczyk błotny Epipactis palustris, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine. Obecne są także taksony torfowiskowe, które są dość 

unikalne min. turzyca Davalla Carex davalliana, bagienna Carex limosa, czy pchla Carex pulicaris, a także rosiczka okrągłolistna Drosera 
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rotundifolia i niebielistka trwała Swertia perennis.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: 

niezadowalający U1. 

 

Stan zachowania siedliska w obszarze: stan siedliska ogólnie został oceniony jako dobry FV, jednak występują tu także płaty w stanie 

niezadowalającym, oceniane U1. Główną przyczyną pogarszającego się stanu siedliska jest ekspansja drzew i krzewów, które wnikają na jego 

obszar. Prowadzi to do zmniejszania areału torfowiska, zaburzenia w fizjonomii fitocenoz oraz fragmentacji płatów. Jeśli proces zarastania 

będzie postępował, może to spowodować znaczne przekształcenia w obrębie torfowiska. Inne wskaźniki, takie jak gatunki charakterystyczne, 

stopień uwodnienia czy pokrycie i struktura gatunkowa mchów, reprezentują stan właściwy.  

 

Zagrożenia: głównym istniejącym zagrożeniem jest zarastanie przez drzewa i krzewy. Dużą część siedliska zajmuje już świerk Picea abies, 

sosna zwyczajna Pinus silvestris, a także różne gatunki wierzb Salix – uszatej S. aurita, iwy S. caprea, śląskiej S. silesiaca i borówkolistnej S. 

myrtilloides. Powoduje to fragmentację siedliska i oddzielanie przestrzenne od siebie jego płatów, a także zmiany w składzie gatunkowym, 

wzmaga transpirację i powoduje przekształcenia wskaźników chemii podłoża.  

Innym istniejącym zagrożeniem jest ekspansja trzciny pospolitej Phragmites australis, której płat o rozmiarach 0,034 ha, znajduje się 

w centralnej części torfowiska, co powoduje zmianę składu gatunkowego i degradację siedliska przyrodniczego.  

Kolejnym z istniejących zagrożeń jest również postępujące zagospodarowywanie Polany Biały Potok, polegające na zabudowie składającej się 

z niewielkich budynków oraz bacówek, a także urządzanie przydomowych ogródków i miejsc odpoczynkowo-rekreacyjnych. Działania te mogą 

prowadzić do zaburzeń, a w ostateczności także zniszczeń w siedlisku. Obserwuje się nasadzenia gatunków obcego pochodzenia, które mogą 

zagrażać rodzimej florze. Niekontrolowana zabudowa może rozprzestrzeniać się na coraz to większe obszary, powodując zaburzenia w 

stosunkach wodnych, przekształcenia wierzchnich warstw podłoża, a także sprzyjać penetracji siedliska i jego mechanicznym uszkodzeniom 

(takie jak wydeptywanie, rozjeżdżanie, zaśmiecanie oraz pozyskiwanie owoców runa czy torfu).  

Zagrożeniem potencjalnym jest zmiana stosunków wodnych, która może nastąpić w wyniku przekształceń w obrębie zlewni, związanych 

z pracami hydrotechnicznymi odwodniającymi torfowisko, a także niwelacją terenu w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Działania takie jak 

obniżanie zwierciadła wód gruntowych czy rozbudowa rowów melioracyjnych, mogą prowadzić do degradacji siedliska. 
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Ryc. 6. Polana Biały Potok, torfowisko przejściowe (©Magdalena Bregin) 
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7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

Charakterystyka: górskie torfowisko zasadowe położone jest w północno-wschodniej części obszaru, jego powierzchnia wynosi 3,33 ha. 

Wykształca się na zboczach o niewielkim nachyleniu, które opadają w kierunku północnym. Na terenie tym występują liczne wysięki wód 

podziemnych, które są bogate w związki wapnia. Podłoże jest tutaj zbudowane z warstw zakopiańskich, tworzonych głównie w dolnej warstwie 

przez łupki ilaste, a w górnej przez piaskowce. Częstym składnikiem tych warstw są dolomity żelaziste oraz margle dolomityczne, co skutkuje 

występowaniem zasadowego pH podłoża. Torfowisko alkaliczne wykształca się tutaj w typowej dla górskich młak postaci. Przeważającym 

zbiorowiskiem budującym siedlisko jest młaka kozłkowo-turzycowa Valeriano-Caricetum flavae, która pokrywa praktycznie całą powierzchnię 

torfowiska. Cechuje się znaczącym bogactwem gatunkowym i występowaniem szeregu taksonów typowych dla siedliska. Przeważają turzyce 

prosowata Carex panicea, żółta C. flava, pospolita C. nigra, a także kozłek całolistny Valeriana simplicifolia. Licznie pojawia się także bobrek 

trójlistkowy Menyantes trifoliata. Na uwagę zasługuje również facja ze skrzypem pstrym Equisetum variegatum, której płaty odnotowano w 

południowo-zachodniej części torfowiska. Warstwa mszysta na obszarze wszystkich płatów jest bardzo dobrze wykształcona i również składa się 

z gatunków charakterystycznych dla siedliska takich jak próchniczek Aulacomnium palustre, mokradłoszka zaostrzona Caliergonella cuspidata, 

sierpowiec Drepanocladus sp. czy błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens. Z dużym udziałem pojawiają się także torfowce, głównie błotny 

Sphagnum palustre. 

Miejscami występuje także zbiorowisko turzycy Davalla Caricetum davalianae, które jednak zajmuje niewielką powierzchnię i tworzy mozaikę 

wraz z młaką kozłkowo-turzycową. Dominantem jest turzyca Davalla, która tworzy charakterystyczne kępki, a w jej towarzystwie występuje 

szereg gatunków charakterystycznych dla związku Caricion davallianae.  

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: 

niezadowalający U1. 

 

Stan siedliska w obszarze: ogólny stan siedliska w obszarze określono jako niezadowalający U1, chociaż część płatów cechuje się właściwym 

stanem większości parametrów. Niższa ocena wiąże się głównie z zagrożeniem dla siedliska, jakim jest zarastanie.  

 

Zagrożenia: głównym istniejącym zagrożeniem jest postępująca sukcesja. Na teren torfowiska wkraczają zarówno drzewa i krzewy, a także (na 

jego obrzeżach) gatunki ziołoroślowe. Miejscami notuje się również znaczny udział turzycy prosowej Carex paniculata. Prowadzi to do zmian 

w fizjonomii i składzie gatunkowym siedliska, w ostateczności do jego dużej degeneracji. Innym istniejącym zagrożeniem jest antropopresja 

w postaci rozproszonej zabudowy, położonej w pobliżu torfowiska, a także rozjeżdżanie części płatów przez pojazdy mechaniczne. Natomiast 

potencjalne zagrożenie mogą stanowić jakiekolwiek działania w obrębie zlewni, mające wpływ na wody powierzchniowe oraz gruntowe, w tym 

również zasypywanie terenu, melioracje czy osuszanie. Potencjalnym zagrożeniem jest także ekspansja trzciny pospolitej Phragmites australis 

W sąsiednim siedlisku (7140), która w przypadku rozrostu może być zagrożeniem dla płatów siedliska 7230. 
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Ryc. 7. Polana Biały Potok, torfowisko alkaliczne (©Marceli Ślusarczyk) 
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9410 Górskie bory świerkowe 

Charakterystyka: Obszar Polany Biały Potok położony jest na wysokości około 900 m n.p.m., na której to powinny występować zbiorowiska 

regla dolnego. W tym piętrze typowym zespołem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum. Natomiast świerk Picea abies 

powinien występować tylko w domieszce. Jednak w wyniku gospodarki leśnej prowadzonej w przeszłości, buczyny zostały zastąpione 

nasadzeniami świerka, co doprowadziło do przekształcenia siedliska w kierunku borów. Obecność drzew iglastych powoduje zmiany pH 

podłoża, które zakwasza się w wyniku rozkładu opadających igieł. Prowadzi to również do przemian w składzie gatunkowym runa, które obecnie 

zdominowane jest przez gatunki typowe dla klasy Vaccinio-Picetea. Pozostałością po buczynach są taksony występujące w runie, które są dla 

nich typowe, takie jak żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, kosmatka gajowa Luzula luzuloides czy przenęt purpurowy Prenanthes 

purpurea. Obecnie siedlisko borów świerkowych jest bardzo zubożałe i trudne do zaklasyfikowania do któregoś z podtypów, jego powierzchnia 

wynosi 22,74 ha. Znaczna część drzewostanów wypadła, osłabione drzewa zostały powalone przez wiatr, a następnie usunięte w ramach 

gospodarki leśnej. W związku z czym struktura drzewostanów jest zaburzona, a warstwa runa przekształcona. Większą część siedliska stanowią 

zbiorowiska pozrębowe, które częściowo podlegają naturalnej sukcesji, a częściowo są obsadzane sadzonkami drzew.  Część drzewostanu, który 

nie został powalony przez wiatr, cechuje dominacja świerka z niewielkim udziałem jodły pospolitej Abies alba. W podroście pojawia się jodła, 

która się odnawia, a także w mniejszej ilości świerk i buk. W warstwie runa przeważają dość pospolite gatunki typowe dla borów świerkowych. 

Bardzo licznie występuje borówka czarna Vaccinium myrtillus, podbiałek alpejski Homogyne alpina oraz paprocie wietlica samicza Athyrium 

filix-femina i nerecznica samcza Dryopteris filix-mas. Liczne są również mchy takie jak widłoząb miotłowy Dicranum scoparium, rokietnik 

pospolity Pleurozium shcreberi i piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: 

niezadowalający U1. 

 

Stan siedliska w obszarze: duża część siedliska uległa zanikowi w wyniku wypadania świerków, które są dominującym komponentem 

drzewostanów. W związku z tym stan siedliska oceniono jako zły U2.  

 

Zagrożenia: głównym istniejącym zagrożeniem dla siedliska jest zamieranie większych powierzchni drzewostanów, powodowane przez 

gradację kornika drukarza oraz grzybów pasożytniczych. Procesy te mają naturalny charakter, jednak nasilają się w wyniku ingerencji człowieka, 

który w przeszłości prowadząc gospodarkę leśną, promującą monokultury świerkowe, pośrednio przyczynił się do ich obecnego złego stanu. 

Osłabione i zamierające drzewa są powalane przez silne wiatry, co prowadzi do znacznych zmian w fizjonomii siedliska, a miejscami do jego 

zaniku. Zagrożeniem potencjalnym może być nieodpowiednia gospodarka leśna, zwłaszcza odnawianie lasu po wycince, gdyż nasadzenia 

monokultur jednego gatunku drzewa, spowoduje zaburzenia w siedlisku prowadzące do jego przekształcenia na korzyść lasów gospodarczych. 
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Ryc. 8. Polana Biały Potok, bór świerkowy (©Magdalena Bregin) 
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2.1.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Kod Nazwa polska 

Zweryfikowana 

(aktualna)  

nazwa łacińska 

Wielkość populacji Jednostka 

liczebności 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna 

Stopień 

rozpoznania Min. Max. 

1758 
Języczka 

syberyjska 
Ligularia sibirica 263 263 sztuka C B A B 

 

Zadowalający 

 

Uzasadnienie ocen: 

 

Ocena populacji nie uległa zmianie – C: 2% ≥ p >0% krajowej populacji, gatunek jest reliktem glacjalnym, a omawiana populacja jest jedną z 7 

występujących na terenie Polski. Pomimo tego, że zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię jest dość liczna, równocześnie jest to jedyna populacja 

języczki w regionie alpejskim.  

 

Ocena stanu zachowania nie uległa zmianie – B: dobry stan zachowania, a stopień zachowania cech siedliska gatunku III (elementy średnio zachowane, 

częściowo zdegradowane, ponieważ siedlisko jest zarastane przez podrost drzew i krzewy), jednakże można łatwo przywrócić jego dobry stan, poprzez 

wycinkę oraz koszenie i ręczne usuwanie gatunków problematycznych.  

 

Ocena izolacji nie uległa zmianie – A: populacja (prawie) izolowana. Najbliższa populacja znajduje się w Suchym Młynie, ok. 200 km od Polany Biały 

Potok. Dodatkowo jest to jedyna populacja języczki w polskich Karpatach, w związku, z czym populacja jest dość izolowana i stabilna genetycznie. 

 

Ocena ogólna nie uległa zmianie – B: dobra. Populacja języczki utrzymuje się tu na siedlisku we względnie dobrym stanie i wartość obszaru ma spore 

znaczenie dla ochrony tego gatunku na terenie kraju. Równocześnie przy zastosowaniu odpowiednich metod ochrony zachowanie stanowiska w stanie dobrym 

jest realne do osiągnięcia.  

 

 

1758 Języczka syberyjska Ligularia sibirica  

Okazała, wieloletnia roślina zielna z rodziny astrowate Asteraceae, o charakterystycznych dużych liściach, łodygach wysokości 50-180 cm 

(w korzystnych warunkach wilgotnościowych i świetlnych nawet do 230 cm) oraz walcowatych kwiatostanach zbudowanych z 10-40 

koszyczków (Ryc. 9). Gatunek eurosyberyjski, w Polsce występuje głównie na niżu, w pasie wyżyn środkowopolskich, natomiast stanowisko 

górskie zlokalizowane jest na Podtatrzu. W Polsce uważany za relikt glacjalny – znanych jest jak dotąd 7 stanowisk gatunku.  
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  Ryc. 9. Języczka syberyjska Ligularia sibirica (©Marceli Ślusarczyk)  

 

Występuje w siedliskach otwartych (torfowiska niskie i przejściowe, młaki lub potorfowiskowe łąki, na obrzeża lasów i zarośli, a także 

prześwietlone, mokre lasy olszowe). W Polsce objęty ścisłą ochroną, krytycznie zagrożony (CR) – Polska czerwona księga roślin i Czerwona 

księga Karpat polskich i wymierający (E) – Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. Podobny status w innych krajach europejskich – 

znajduje się w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej i Zał. I Konwencji Berneńskiej (Nobis 2012). 

Stanowisko języczki syberyjskiej znajduje się w północnej części obszaru Polany Biały Potok, na niewielkiej polanie otoczonej borem 
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świerkowym. Stanowi ona fragment siedliska 7230 górskiego torfowiska alkalicznego. Od strony wschodniej stanowiska, tuż za linią drzew, 

znajdują się wilgotne łąki ze związku Calcion, natomiast od strony zachodniej występuje kompleks torfowisk przejściowych, na które wnikają 

podrosty świerka.  

Powierzchnia stanowiska jest niewielka i zajmuje około 3 ary, z tendencją do ograniczania przez podrost drzew oraz krzewy. Zbiorowisko 

roślinne, które tutaj odnotowano, należy do związku Caricion davalianae i silnie nawiązuje do zespołu turzycy Davalla Caricetum davalianae. 

Carex davaliana tworzy charakterystyczne kępki i występuje dość licznie. Poza nią odnotowano także taksony charakterystyczne dla torfowisk 

niskich. Warstwa runi jest luźna i tworzą ją oprócz turzycy Davalla, turzyca prosowata Carex panicea, pospolita C. nigra, kozłek całolistny 

Valeriana simplicifolia, wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium i bobrek trójlistkowy Menyantes trifoliata. Warstwa mszysta jest dość 

zwarta i zbudowana między innymi z takich gatunków jak próchniczek błotny Aulacomnium palustre, mokradłoszka zaostrzona Caliergonella 

cuspidata z domieszką torfowców Sphagnum.  

Największe skupisko osobników języczki syberyjskiej znajduje się w obrębie kępy tworzonej przez wierzbę Salix purpurea, występują one 

wokół wierzby, jak i wewnątrz kępy. Pozostałe osobniki są rozmieszczone losowo na obszarze około 3 arów. Zaobserwowano tendencję 

(w porównaniu z latami ubiegłymi) do rozprzestrzenia się gatunku na większe powierzchnie poza dotychczasowy areał.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 w regionie alpejskim: stan siedliska oceniono na U1.  

 

Stan populacji w obszarze: stan populacji oceniono na FV, ze względu na wzrost liczebności w porównaniu do lat ubiegłych, a także dobrą 

kondycję okazów języczki syberyjskiej, bez widocznych na liściach, kwiatach i owocach śladów pasożytowania, infekcji wirusowych, 

bakteryjnych czy grzybowych, brak też śladów nekroz i chloroz.  

 

Stan siedliska w obszarze: stan siedliska oceniono na U1. Główną przyczyną takiej oceny jest postępujące zacienienie (obecnie na poziomie ok. 

25%), związane z rozrastającymi się drzewami i krzewami, natomiast inne parametry siedliska oceniono jako dobre FV.  

 

Zagrożenia: istniejącym zagrożeniem jest m.in. intensywny wypas owiec, w tym prowadzenie przepędu owiec, który może prowadzić do 

zniszczenia okazów gatunku, a w konsekwencji do jego zaniku. Zagrożeniem jest niekontrolowany rozwój zabudowy, w tym grodzenie siedlisk  

spowoduje przerwanie ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych oraz fragmentację siedlisk przyrodniczych. Obserwowana penetracja terenu 

przez przypadkowe osoby, w tym przez amatorów zainteresowanych pozyskiwaniem języczki syberyjskiej, prowadzi do wydeptywania siedliska 

gatunku oraz zniszczenia okazów gatunku. Zagrożeniem istniejącym są także wykonane w północnej części obszaru prace hydrotechniczne, 

odwadniające torfowisko, a także wykonana, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, niwelacja terenu poprzez nadsypywanie ziemią, mają 

negatywny wpływ na stan siedliska tego gatunku – powodują ich degradację. Ponadto na całej powierzchni torfowiska następuje ekspansja drzew 
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i krzewów, a na obrzeżach także gatunków ziołoroślowych, co powoduje zacienienie stanowiska, fragmentację siedliska (oddzielanie 

przestrzenne od siebie jego płatów), a także zmiany w składzie gatunkowym i strukturze fitocenoz, wzmaga transpirację i powoduje 

przekształcenia wskaźników fizykochemicznych podłoża. 

Zagrożeniem potencjalnym jest drążenie studni, zasilających zabudowę oraz infrastrukturę turystyczną, w tym nartostradę (powstającą 

w obszarze Natura 2000 oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie), co może doprowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych, a w konsekwencji 

do degradacji siedliska i samego gatunku. Ponadto ze względu na dużą izolację stanowiska w regionie karpackim może nastąpić zmniejszenie 

płodności/depresja genetyczna populacji języczki syberyjskiej w obszarze (w tym kojarzenie krewniacze).  

2.1.3. Gatunki zwierząt (bez ptaków) i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Kod Nazwa polska 

Zweryfikowana 

(aktualna)  

nazwa łacińska 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcza 

Pop. 

przemieszcza-

jąca się 

Pop. 

zimująca 

Jednostka 

liczebności 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. 

zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna 

Stopień 

rozpoznania 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

1013 
Poczwarówka 

Geyera 

Vertigo 

geyeri 
2 128 * * * * * * 

osobniki na 

metr 

kwadratowy 

B B A A 

 

Zadowalający 

* nie oceniano, jaka część populacji osiadłej przystępuje do rozrodu, brak danych, jaka część populacji migruje (przemieszcza się), brak również danych o zimowaniu Vertigo 

geyeri  

 

Uzasadnienie ocen: 

Ocena populacji została zmieniona z A (A: 100% ≥ p > 15% krajowej populacji) na B (B: 15% ≥ p > 2% krajowej populacji) ponieważ w ostatnich kilku 

latach odkryto nowe stanowiska poczwarówki Geyera, więc stanowisko na Polanie Biały Potok stanowi obecnie jedno z ok. trzydziestu znanych stanowisk 

w Polsce, czyli można przyjąć, że obejmuje ok. 3-5% krajowej populacji. 

 

Ocena stanu zachowania nie uległa zmianie – B: dobry stan zachowania, bo stopień zachowania cech siedliska gatunku III (elementy średnio zachowane, 

częściowo zdegradowane ponieważ siedlisko zarasta), ale łatwo można przywrócić dobry stan siedliska, odsłaniając je poprzez usunięcie podrostów drzew 

i zapobieganie zarastaniu. 

 

Ocena izolacji nie uległa zmianie – A: populacja (prawie) izolowana. Najbliższe znane populacje opisano z Chochołowa oraz z torfowisk Baligówka 

i Puścizna Rękowiańska, czyli wiele kilometrów od Polany Biały Potok. Pokonanie takich odległości przez kilkumilimetrowego ślimaka jest bardzo mało 

prawdopodobne.  
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Ocena ogólna nie uległa zmianie – A: wartość obszaru dla ochrony tego gatunku jest istotna. Reliktowa populacja poczwarówki utrzymuje się na siedlisku we 

względnie dobrym stanie. Jest to jedno z czterech stanowisk poczwarówki Geyera w regionie alpejskim w Polsce.  

 

 

1013 Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri Lindholm, 1925) 

Małych rozmiarów ślimak zaliczany do rodziny poczwarówkowatych Vertiginidae, obejmującej ślimaki o muszli wyższej niż szerszej, której 

wysokość jest nieco większa niż 1mm, ale nie przekracza kilku milimetrów (Ryc. 10.). Muszla tego ślimaka wyglądem nieco przypomina 

poczwarkę owada, stąd jego polska nazwa. W Polsce objęty ochroną ścisłą, ponieważ jest zagrożony wyginięciem i z tego powodu wpisany na 

Czerwoną Listę. Podobny status ma w innych krajach Unii Europejskiej, dlatego znajduje się na załącznikach II. i IV. Dyrektywy Siedliskowej. 

Jest reliktem glacjalnym. 

Ryc. 10. Poczwarówka Geyera znaleziona na Polanie Biały Potok (©Anna Lipińska) 
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W Polsce potwierdzono występowanie tego gatunku nieco ponad dekadę temu, w 2004 roku. Stanowisko na Polanie Biały Potok jest jednym 

z dwóch pierwszych podanych z Polski, obok stanowiska w Chochołowie (Horsak 2005). Od tego czasu znaleziono jeszcze dwa stanowiska 

w regionie alpejskim, na obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (Horsák, Schenková, Myšák 2012). Ponadto w kolejnych 

latach, w regionie kontynentalnym udało się stwierdzić ten gatunek na dwudziestu ośmiu stanowiskach (Schenková i in. 2012 – 20 stanowisk; 

Książkiewicz-Parulska i in. 2015 – 4 stanowiska; Pokryszko, Ruta, Książkiewicz-Parulska. 2016 – 1 stanowisko;  Inwentaryzacja w Lasach 

Państwowych, dane niepublikowane – 3 stanowiska). Wzrost liczby stanowisk poczwarówki Geyera nie wynika z rozrastania się polskiej 

populacji i rozprzestrzeniania się gatunku w ostatnich latach, ale jest odzwierciedlaniem poprawiającego się stanu wiedzy na temat poczwarówki 

Geyera.  

Siedlisko poczwarówki Geyera to otwarte podmokłe obszary, np. torfowiska węglanowe, żyzne młaki i źródliska bogate w związki wapnia. 

Znajdowana jest często na eutroficznych młakach ze związku Caricetum davallianae, roślinność jest zaliczana do zbiorowiska Valeriano 

simplicifoliae-Caricetum flavae. Stanowiska te charakteryzują się dość wysoką wilgotnością, bogactwem gatunkowym roślin, w tym mszaków, 

a na podłożu torfowym można zobaczyć wytrącone ziarna węglanów. Odczyn jest zasadowy pH od 6-8, przy czym im wyższe pH, tym gatunek 

jest liczniejszy.  

Wielkość populacji jest trudna do oszacowania, nie tylko na obszarze Natura 2000 Polana Biały Potok, ale i na innych stanowiskach. Jest to 

związane z dużymi wahaniami liczebności gatunku w różnych latach, zależnymi od warunków pogodowych. Ponadto siedlisko zamieszkiwane 

przez poczwarówkę Geyera występuje często niewielkimi płatami w mozaice z płatami innego typu siedliska, nie preferowanego przez 

poczwarówkę, więc trudno dokładnie ocenić zajmowaną przez gatunek powierzchnię obszaru. 

 

Stan siedliska w obszarze: W przeprowadzonych badaniach terenowych stwierdzono poczwarówkę Geyra w 2 spośród 10 przebadanych miejsc 

w granicach obszaru Natura 2000 Polana Biały Potok (ryc. 11). Stanowisko poczwarówki Geyera na Polanie Biały Potok jest włączone do sieci 

stanowisk monitoringowych Państwowego Monitoringu Przyrodniczego GIOŚ. Ustalenia z tego monitoringu, przeprowadzonego w 2017 roku w 

granicach obszaru Polana Biały Potok, przyniosły podobne wyniki do tych otrzymanych w trakcie badań na potrzeby PZO. W 2017 roku 

poczwarówka Geyera została stwierdzona w dwóch miejscach, w płatach B i D (ryc. 11). W pierwszym z nich zagęszczenie wynosiło 4, a w 

drugim 2 osobniki na metr kwadratowy. Obecnie stwierdzone zagęszczenia w płacie B są znacznie wyższe (w próbie 2: 128 i w próbie sr2: 48 

osobników na metr kwadratowy). W obu próbach oprócz dorosłych znaleziono dużo osobników młodocianych. Na tej podstawie ocena populacji 

to FV (właściwa). Tak ocenia się populację, gdy zagęszczenie wynosi ponad 10 osobników na metr kwadratowy. Jest to wyższa ocena, niż 

przyznana w monitoringu prowadzonym w 2017 roku, kiedy to populacja została oceniona na U1, ponieważ stwierdzone wtedy zagęszczenie 

mieściło się w zakresie od 1 do 10 osobników na metr kwadratowy.  

Obecnie stan siedliska również oceniono na FV, ponieważ większość ocen wskaźników stanu siedliska otrzymało oceny FV: powierzchnia 

potencjalnego siedliska nie zmieniła się (nie zmalała) od ostatniego monitoringu w 2017 roku, stąd FV; odczyn wody w miejscu występowania 
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poczwarówki Geyera: pH=8,18 (FV); przewodnictwo: 335 μS (FV); stopień zarośnięcia – mniej niż 40 % powierzchni potencjalnego siedliska 

jest zarośnięte przez drzewa i krzewy (FV); stopień wilgotności – na ponad 80% powierzchni potencjalnego siedliska jest wysoki, kwalifikując 

się do II lub III stopnia wg skali Killeen'a i Moorkens (FV); siedlisko w niewielkim stopniu pofragmentowane, płaty zachowują łączność (U1). 

W związku z tym, że oceny, co najmniej trzech wskaźników oceniono na FV i brak oceny U2 dla któregoś ze wskaźników, więc ocena stanu 

siedliska to FV.  

 

Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 w regionie alpejskim: stan siedliska oceniono na U1.  
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Stan populacji w obszarze:  

Ryc. 11. Położenie czterech płatów potencjalnego siedliska 
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W obrębie każdego z czterech płatów potencjalnego siedliska występuje mozaika preferowanego przez poczwarówki Geyera siedliska z innym, 

na którym prawdopodobieństwo znalezienia gatunku jest bardzo małe (A-D – oznaczenie płatu potencjalnego siedliska poczwarówki Geyera, 

biała linia – orientacyjna granica płatu siedliska) oraz miejsc poboru prób (zaznaczone na niebiesko z oznaczeniami od 1 do 7, 9, sr1 i sr2), 

poczwarówka została stwierdzona w próbach 2 i sr2. 

Perspektywy zachowania kształtują się właściwie FV: ocena perspektyw zachowania poczwarówki Geyera poprawiła się w stosunku do oceny 

z 2017 roku, ponieważ poprawił się stan populacji z U1 w 2017 roku na FV, podobnie ocena stanu siedliska uległa poprawie z U1 na FV. Takie 

gwałtowne zmiany oceny populacji z roku na rok mogą wskazywać na wahania liczebności gatunku np. w zależności od warunków pogody 

w danym roku. Niemniej jednak poczwarówka Geyera stale utrzymuje się w granicach obszaru Polna Biały Potok.   

Skoro oceny stanu populacji i siedliska, a także ocena perspektyw zachowania to FV, stąd ocena ogólna to również FV. Ocena ta także uległa 

poprawie z U1 w 2017 roku.  

 

Zagrożenia: istniejącym zagrożeniem jest ekspansja trzciny pospolitej Phragmites australis w centralnej części torfowiska, której płat pokrywa 

powierzchnię 0,034 ha, co powoduje zmianę składu gatunkowego i degradację siedliska przyrodniczego. Zagrożeniem istniejącym jest także 

niekontrolowany rozwój zabudowy, w tym grodzenie siedlisk  spowoduje przerwanie ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych oraz 

fragmentację siedlisk przyrodniczych. Zagrożenie potencjalne stwarzają wykonane w północnej części obszaru prace hydrotechniczne, 

odwadniające torfowisko, a także wykonana, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, niwelacja terenu poprzez nadsypywanie ziemią, mające 

negatywny wpływ na stan siedliska zależnego od wód i towarzyszących mu gatunków – powodują ich degradację. Zagrożeniem potencjalnym 

jest, postępująca na całej powierzchni torfowiska, ekspansja drzew i krzewów, a na obrzeżach także gatunków ziołoroślowych, co może 

powodować zacienienie stanowiska gatunku, fragmentację siedliska (oddzielanie przestrzenne od siebie jego płatów), a także zmiany w składzie 

gatunkowym i strukturze fitocenoz, wzmaga transpirację i powoduje przekształcenia wskaźników fizykochemicznych podłoża. 
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2.2 Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych ekspertyzą 

2.2.1 Rzeczywisty stan ochrony  

 
 Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą  

L.p. 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

parametru 

na 

stanowisku 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

w obszarze wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

1 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 
 

6430_1 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o ok. 5%, 

ograniczana przez 

wkraczający podrost 

świerka pospolitego. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Lepiężnik biały Petasites 

albus   

Zaraza żółta Orobanche 

flava  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Jeżyny Rubus sp. zajmują 

ok. 5% powierzchni 

Bogactwo 

gatunkowe 
XX FV 

Odnotowano 30 gatunków 

w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV 

Brak regulacji koryta 

rzecznego 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
XX U1 

W otoczeniu płatu znajdują 

się użytkowane łąki świeże 

oraz zarośla wierzby i kępy 

świerków. 



 

47 

 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska są dobre, jednak 

zależne od utrzymania 

naturalnego koryta potoku, 

niepoddanego regulacji.   

2 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 
 

6430_2 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o ok. 5%, 

ograniczana przez zarośla 

wierzbowe Salix sp. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Lepiężnik wyłysiały 

Petasites kablikianus   

Zaraza żółta Orobanche 

flava 

Pierwiosnek wyniosły 

Primula elatior 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Jeżyny Rubus sp. zajmują 

ok. 5% powierzchni 

Bogactwo 

gatunkowe 
XX U1 

Odnotowano 19 gatunków 

w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV 

Brak regulacji koryta 

rzecznego 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
XX U1 

W otoczeniu płatu znajdują 

się użytkowane łąki świeże 

oraz zarośla wierzby i kępy 

świerków. 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska są dobre, jednak 

zależne od utrzymania 

naturalnego koryta potoku, 

niepoddanego regulacji.   

3 
Ziołorośla 

górskie 
6430 6430_3 Powierzchnia siedliska XX FV FV U1 

U1 

 

Siedlisko zajmuje całą 

dostępną powierzchnię 
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(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Lepiężnik wyłysiały 

Petasites kablikianus   

Pierwiosnek wyniosły 

Primula elatior 

Zaraza żółta Orobanche 

flava 

Świerząbek orzęsiony 

Chaerophyllum hirsutum 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Brak gatunków 

ekspansywnych 

Bogactwo 

gatunkowe 
XX FV 

Odnotowano 21 gatunków 

w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV 

Brak regulacji koryta 

rzecznego 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
XX U1 

W otoczeniu płatu znajdują 

się użytkowane łąki świeże 

oraz zarośla wierzby i kępy 

świerków. 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska są dobre, jednak 

zależne od utrzymania 

naturalnego koryta potoku, 

niepoddanego regulacji.   

4 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 
 

6430_4 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o ok. 5%, 

ograniczana przez 

wkraczający podrost 

świerka pospolitego. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Lepiężnik biały Petasites 

albus   

Zaraza żółta Orobanche 

flava  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Jeżyny Rubus sp. zajmują 

ok. 5% powierzchni 
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Bogactwo 

gatunkowe 
XX U1 

Odnotowano 19 gatunków 

w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV 

Brak regulacji koryta 

rzecznego 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
XX U1 

W otoczeniu płatu znajdują 

się użytkowane łąki świeże 

oraz zarośla wierzby i kępy 

świerków. 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska są dobre, jednak 

zależne od utrzymania 

naturalnego koryta potoku, 

nie poddanego regulacji.   

5 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 
 

6430_5 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o ok. 5%, 

ograniczana przez 

wkraczający podrost 

świerka pospolitego. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Lepiężnik biały Petasites 

albus   

Zaraza żółta Orobanche 

flava  

Miodunka ćma 

Pulmonaria obscura 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Jeżyny Rubus sp. zajmują 

ok. 5% powierzchni 

Bogactwo 

gatunkowe 
XX U1 

Odnotowano 18 gatunków 

w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV 

Brak regulacji koryta 

rzecznego 
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Naturalny 

kompleks siedlisk 
XX U1 

W otoczeniu płatu znajdują 

się użytkowane łąki świeże 

oraz zadrzewienie z 

świerkiem Picea abies 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska są dobre, jednak 

zależne od utrzymania 

naturalnego koryta potoku, 

nie poddanego regulacji.   

6 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 
 

6430_6 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o ok. 5%, 

ograniczana przez 

wkraczające wierzby Salix 

sp. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Lepiężnik biały Petasites 

albus   

Miodunka ćma 

Pulmonaria obscura 

Oset łopianowaty Carduus 

personata 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Jeżyny Rubus sp. oraz 

ziołorośla zajmują ok. 5% 

powierzchni 

Bogactwo 

gatunkowe 
XX U1 

Odnotowano 20 gatunków 

w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV 

Brak regulacji koryta 

rzecznego 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
XX U1 

W otoczeniu płatu znajdują 

się użytkowane łąki 

świeże, zarośla wierzby i 

kępy świerków oraz 

zabudowania 

gospodarskie. 
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Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska są dobre, jednak 

zależne od utrzymania 

naturalnego koryta potoku, 

nie poddanego regulacji.   

7 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 
 

6430_7 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o ok. 5%, 

ograniczana przez 

wkraczające ziołorośla 

oraz jeżyny Rubus sp. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

Lepiężnik biały Petasites 

albus   

Zaraza żółta Orobanche 

flava  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Jeżyny Rubus sp. zajmują 

ok. 5% powierzchni 

Bogactwo 

gatunkowe 
XX U1 

Odnotowano 18 gatunków 

w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

XX FV 

Brak regulacji koryta 

rzecznego 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
XX U1 

W otoczeniu płatu znajdują 

się użytkowane łąki 

świeże, zadrzewienie z 

świerkiem Picea abies oraz 

zabudowania 

gospodarskie. 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska są dobre, jednak 

zależne od utrzymania 

naturalnego koryta potoku, 

nie poddanego regulacji.   

8 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

6520 

 
6520_1 Powierzchnia siedliska XX FV FV U1 U1 

Powierzchnia siedliska nie 

zmniejsza się i utrzymuje 

się w dynamicznej 

równowadze 



 

52 

 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

przywrotniki Alchemilla 

spp. 5%, dzwonek 

rozpierzchły Campanula 

patula 1%, rajgras 

wyniosły Arrhenatherum 

elatius 10%, groszek 

łąkowy Lathyrus pratensis 

2% 

Gatunki 

dominujące 
XX U1 

mietlica pospolita Agrostis 

capillaris 30%, śmiałek 

darniowy Deschampsia 

caespitosa 20%, 

dziurawiec czteroboczny 

Hypericum maculatum 

30%, koniczyna biała 

Trifolium repens 20% 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

śmiałek darniowy 

Deschampsia caespitosa 

20% 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV 

Brak ekspansji krzewów i 

podrostu drzew 

Zachowanie 

strefy ekotonowej 
XX U1 

W strefie ekotonowej 

występują niezbyt zwarte 

płaty jeżyn Rubus sp. oraz 

podrost świerka Picea 

abies, nie zajmuje on 

jednak więcej niż 5% 

powierzchni 

Wojłok (martwa 

materia 

organiczna) 

XX FV 

Wojłok o grubości max. 2 

cm 

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV 

Powierzchnia siedliska 

wynosi 100% i nie 

zmniejsza się 
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Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 

Brak fragmentacji siedliska 

Perspektywy ochrony XX FV 

Perspektywy zachowania 

siedliska dobre, jednak 

zależne od sposobu 

użytkowania.  

9 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

6520 

 
6520_2 

Powierzchnia siedliska XX FV FV 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska nie 

zmniejsza się i utrzymuje 

się w dynamicznej 

równowadze 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

U1 

przywrotniki Alchemilla 

spp. 15%, dzwonek 

rozpierzchły Campanula 

patula 1%, rajgras 

wyniosły Arrhenatherum 

elatius 10 

Gatunki 

dominujące 
XX U1 

mietlica pospolita Agrostis 

capillaris 30%, śmiałek 

darniowy Deschampsia 

caespitosa 50%, kostrzewa 

czerwona Festuca rubra 

30%, koniczyna biała 

Trifolium repens 30% 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak gatunków 

inwazyjnych 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

śmiałek darniowy 

Deschampsia caespitosa 

50% 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX FV 

Brak ekspansji krzewów i 

podrostu drzew 

Zachowanie 

strefy ekotonowej 
XX FV 

W strefie ekotonowej 

występują niezbyt zwarte 

płaty jeżyn Rubus sp. oraz 

podrost świerka Picea 

abies, nie zajmuje on 

jednak więcej niż 5% 

powierzchni 
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Wojłok (martwa 

materia 

organiczna) 

XX FV 

Wojłok o grubości max. 2 

cm 

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV 

Powierzchnia siedliska 

wynosi 100% i nie 

zmniejsza się 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX FV 

Brak fragmentacji siedliska 

Perspektywy ochrony XX FV FV 

Perspektywy zachowania 

siedliska dobre, jednak 

zależne od sposobu 

użytkowania. 

10 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 7140_1 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

FV FV 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się w wyniku 

zarastania przez podrost 

drzew i krzewy 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX FV 

FV 

Siedlisko zajmuje 100% 

powierzchni na transekcie 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

bobrek trójlistkowy 

Menyantes trifoliata 30%, 

turzyca gwiazdkowata 

Carex echinata 30%, 

turzyca pospolita Carex 

nigra 35%, sit członowaty 

Juncus articulatus 5%, 

wełnianka wąskolistna 

Eriophorum angustifolium 

10%, turzyca bagienna 

Carex limosa 1% 

Gatunki 

dominujące 
XX FV 

bobrek trójlistkowy 

Menyantes trifoliata 30%, 

turzyca gwiazdkowata 

Carex echinata 30%, 

turzyca pospolita Carex 

nigra 35% 
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Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

XX FV 

Pokrycie mszaków 100% 

Mchy brunatne – 10% 

Torfowce 90% 

Struktura prawidłowa 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX FV 

Trzcina pospolita 

Phragmites australis 5%  

Obecność 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Wierzby Salix sp. 

Świerk pospolity Picea 

abies 

Sosna zwyczajna Pinus 

sylvestris – zajmują ok. 

20% powierzchni 

Stopień 

uwodnienia 
XX FV 

Uwodnienie prawidłowe, 

poziom wody po 

naciśnięciu sięga powyżej 

podeszwy buta 

Pozyskiwanie 

torfu 
XX FV 

Brak  

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Brak 

Perspektywy ochrony XX FV FV 
Perspektywy zachowania 

siedliska dobre 

11 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 7140_2 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U2 U2 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się w wyniku 

zarastania przez podrost 

drzew i krzewy 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U1 U2 

Siedlisko zajmuje 70% 

powierzchni transektu 
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Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

bobrek trójlistkowy 

Menyantes trifoliata 5%, 

turzyca gwiazdkowata 

Carex echinata 10%, 

turzyca pospolita Carex 

nigra 10%, wełnianka 

wąskolistna Eriophorum 

angustifolium 5% 

Gatunki 

dominujące 
XX U1 

turzyca gwiazdkowata 

Carex echinata 10%, 

turzyca pospolita Carex 

nigra 10%, ostrożeń 

łąkowy Cirsium rivulare 

15%, świerząbek orzęsiony 

Chaerophyllum hirsutum 

20%, wiązówka błotna 

Filipendula ulmaria 15% 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

XX FV 

Pokrycie mszaków 70% 

Mchy brunatne – 10% 

Torfowce 60% 

Struktura prawidłowa 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

świerząbek orzęsiony 

Chaerophyllum hirsutum 

20%, wiązówka błotna 

Filipendula ulmaria 15% 

Obecność 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2 

Świerk pospolity Picea 

abies zajmuje ok. 40% 

powierzchni 

Stopień 

uwodnienia 
XX FV 

Uwodnienie prawidłowe, 

poziom wody po 

naciśnięciu sięga powyżej 

podeszwy buta 

Pozyskiwanie 

torfu 
XX FV 

Brak  

Melioracje 

odwadniające 
XX U1 

Na obrzeżach torfowiska 

znajduje się niedużych 

rozmiarów rów 

melioracyjny 
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Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska nie są 

zadowalające ze względu 

na fragmentację poprzez 

wkraczające drzewa i 

krzewy  

12 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

7230 
7230_1 

 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o około 15% 

w wyniku zarastania przez 

krzewy i podrost drzew 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U1 

U1 

Siedlisko zajmuje 70% 

powierzchni na transekcie 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

c. turzyca żółta Carex flava 

5%, kruszczyk błotny 

Epipactis palustris 1%, 

dziewięciornik błotny 

Parnassia palustris 5%, 

niebielistka trwała Swertia 

perrenis1%, wełnianka 

szerokolistna Eriophorum 

latifolium 30%, bobrek 

trójlistkowy Menyantes 

trifoliata 30%, , turzyca 

Davalla Carex davalliana 

5%  

d.złocieniec gwiazdkowaty 

Campylium stellatum 20% 
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Gatunki 

dominujące 
XX FV 

c. wełnianka szerokolistna 

Eriophorum latifolium 

30%, bobrek trójlistkowy 

Menyantes trifoliata 30%, 

turzyca prosowata Carex 

panicea 30%, kozłek 

całolistny Valeriana 

simplicifolia 30% 

 

 d. złocieniec 

gwiazdkowaty Campylium 

stellatum 20% 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

XX FV 

Całkowite pokrycie 

mchów 80% 

Pokrycie mchów 

brunatnych 70% 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

wiązówka błotna 

Filipendula ulmaria 2%, 

turzyca prosowa Carex 

paniculata 3%  

Zakres pH XX U1 Zakres pH 6-7 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Pokrycie drzew i krzewów 

do ok. 20% powierzchni 

Stopień 

uwodnienia 
XX FV 

Stopień uwodnienia 

odpowiedni – poziom 

wody do wysokości 

podeszwy buta 

Pozyskanie torfu XX FV Brak  

Melioracje 

odwadniające 
XX U1 

Na obrzeżach torfowiska 

nieduży rów melioracyjny 

Perspektywy ochrony XX FV FV 

Perspektywy zachowania 

siedliska dobra ze względu 

na jego położenie na 

terenie chronionym 
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13 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

7230 7230_2 

Powierzchnia siedliska XX U2 U2 

U2 U2 

Powierzchnia siedliska 

wyraźnie zmniejsza się w 

wyniku zarastania przez 

drzewa i krzewy 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U1 

U2 

Siedlisko zajmuje 50% 

powierzchni 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

c. turzyca żółta Carex flava 

2, wełnianka szerokolistna 

Eriophorum latifolium 

20%, bobrek trójlistkowy 

Menyantes trifoliata 30%, 

turzyca prosowata Carex 

panicea 10%,  

d.złocieniec gwiazdkowaty 

Campylium stellatum 10% 

Gatunki 

dominujące 
XX U1 

Eriophorum latifolium 

20%, bobrek trójlistkowy 

Menyantes trifoliata 30%, 

turzyca prosowata Carex 

panicea 10%, wiązówka 

błotna Filipendula ulmaria 

20%, turzyca prosowa 

Carex paniculata 10%, 

ostrożen warzywny 

Cirsium oleraceum 10%, 

trzcinnik owłosiony 

Calamagrostis villosa 

15%, lepiężniki Petasites 

spp. 20% 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

XX U1 

Całkowite pokrycie 

mchów 30%, mchy 

brunatne zajmują 20% 

powierzchni 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak  
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Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

trzcinnik owłosiony 

Calamagrostis villosa 15% 

Zakres pH XX U1 Zakres pH 6-7 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2 

Drzewa i krzewy zajmują 

ok. 60% powierzchni 

Stopień 

uwodnienia 
XX FV 

Stopień uwodnienia 

odpowiedni – poziom 

wody do wysokości 

podeszwy buta 

Pozyskanie torfu XX FV Brak  

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Brak  

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska byłyby dobre w 

przypadku wykonania 

działań ochronnych 

zapobiegających 

postępowaniu sukcesji.  

 

 

 

 

14 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

7230 7230_3 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się o około 15% 

w wyniku zarastania przez 

krzewy i podrost drzew 

Struktura i 

funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

XX U1 U1 

Siedlisko zajmuje 70% 

powierzchni na transekcie 
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Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

c. turzyca żółta Carex flava 

5%, kruszczyk błotny 

Epipactis palustris 1%, 

dziewięciornik błotny 

Parnassia palustris 5%, 

niebielistka trwała Swertia 

perrenis1%, wełnianka 

szerokolistna Eriophorum 

latifolium 30%, bobrek 

trójlistkowy Menyantes 

trifoliata 30%, , turzyca 

Davalla Carex davalliana 

5%  

d.złocieniec gwiazdkowaty 

Campylium stellatum 20% 

Gatunki 

dominujące 
XX FV 

c. wełnianka szerokolistna 

Eriophorum latifolium 

30%, bobrek trójlistkowy 

Menyantes trifoliata 30%, 

turzyca prosowata Carex 

panicea 30%, kozłek 

całolistny Valeriana 

simplicifolia 30% 

 

 d. złocieniec 

gwiazdkowaty Campylium 

stellatum 20% 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

XX FV 

Całkowite pokrycie 

mchów 80% 

Pokrycie mchów 

brunatnych 70% 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Brak  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 

wiązówka błotna 

Filipendula ulmaria 2%, 

turzyca prosowa Carex 

paniculata 3%  

Zakres pH XX U1 Zakres pH 6-7 
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Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Pokrycie drzew i krzewów 

do ok. 20% powierzchni 

Stopień 

uwodnienia 
XX FV 

Stopień uwodnienia 

odpowiedni – poziom 

wody do wysokości 

podeszwy buta 

Pozyskanie torfu XX FV Brak  

Melioracje 

odwadniające 
XX U1 

Na obrzeżach torfowiska 

nieduży rów melioracyjny 

Perspektywy ochrony XX FV FV 

Perspektywy zachowania 

siedliska dobra ze względu 

na jego położenie na 

terenie chronionym 

15 
Górskie bory 

świerkowe 
9410 9410_1 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się ze względu 

na wypadanie świerków 

Struktura i 

funkcje 

Typowe gatunki 

roślin 
XX U1 

 

U1 

c. borówka czarna 

Vaccinium myrtillus 25%, 

trzcinnik owłosiony 

Calamagrostis villosa 

15%, podbiałek alpejski 

Homogyne alpina 1% 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX FV 

Brak  

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX U1 

Jeżyny Rubus sp. 10% 

Trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos 

15% 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
XX FV 

Brak  

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

XX FV 

Brak  

Martwe drewno XX U1 5% drzewostanu  

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
XX U1 

3 szt/ha 
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Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Odnowienie dość obfite 

reagujące na luki i 

prześwietlenia 

świerk pospolity Picea 

abies 20% 

jodła pospolita Abies alba 

25% 

Obecność 

kornika, posusz 

czynny 

XX U1 

Pojedyncze drzewa w 

drzewostanie 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska byłyby dobre w 

przypadku zaniku 

czynników wpływających 

na jego niezadowalający 

stan 

16 
Górskie bory 

świerkowe 
9410 

 

9410_2 

Powierzchnia siedliska XX U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska 

zmniejsza się ze względu 

na wypadanie świerków 

Struktura i 

funkcje 

Typowe gatunki 

roślin 
XX U1 

U1 

c. borówka czarna 

Vaccinium myrtillus 25%, 

trzcinnik owłosiony 

Calamagrostis villosa 

15%, kosmatka olbrzymia 

Luzula sylvatica 1%, 

podbiałek alpejski 

Homogyne alpina 1% 

d. widłoząb miotlasty 

Dicranum scoparium 20%, 

rokietnik pospolity 

Pleurozium shcreberi 20% 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX FV 

Brak  

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX U1 

Jeżyny Rubus sp. 20% 

Trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos 

15% 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
XX FV 

Brak 
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Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

XX U1 

W wyniku prowadzonej 

gospodarki leśnej w 

obrębie siedliska 

występują koleiny oraz 

zniszczona darń w wyniku 

przejazdu ciągników 

Martwe drewno XX U1 5% drzewostanu  

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
XX U1 

5 szt/ha 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX FV 

Odnowienie dość obfite 

reagujące na luki i 

prześwietlenia 

świerk pospolity Picea 

abies 20% 

jodła pospolita Abies alba 

30% 

Obecność 

kornika, posusz 

czynny 

XX U1 

Pojedyncze drzewa w 

drzewostanie 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska byłyby dobre w 

przypadku zaniku 

czynników wpływających 

na jego niezadowalający 

stan 

17 
Górskie bory 

świerkowe 
9410 9410_3 

Powierzchnia siedliska XX U2 U2 

U2 U2 

Powierzchnia siedliska 

znacząco się zmniejsza w 

wyniku wiatrowałów  

Struktura i 

funkcje 

Typowe gatunki 

roślin 
XX U2 U2 

c. borówka czarna 

Vaccinium myrtillus 25%, 

trzcinnik owłosiony 

Calamagrostis villosa 5%, 

kosmatka olbrzymia 

Luzula sylvatica 1%, 

podbiałek alpejski 

Homogyne alpina 1% 

d. widłoząb miotlasty 

Dicranum scoparium 5%, 

rokietnik pospolity 

Pleurozium shcreberi 5% 
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Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

XX FV 

Brak  

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

XX U1 

Jeżyny Rubus sp. 30% 

Trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos 

15% 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
XX FV 

Brak  

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

XX U1 

W wyniku prowadzonej 

gospodarki leśnej w 

obrębie siedliska 

występują koleiny oraz 

zniszczona darń w wyniku 

przejazdu ciągników 

Martwe drewno XX U1 5% drzewostanu  

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
XX U1 

4 szt/ha 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX U1 

Odnowienie niezbyt obfite, 

jednak reagujące na luki i 

prześwietlenia 

świerk pospolity Picea 

abies 20% 

jodła pospolita Abies alba 

10% 

Obecność 

kornika, posusz 

czynny 

XX U2 

Dość duży udział posuszu 

w drzewostanie 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy zachowania 

siedliska byłyby dobre w 

przypadku zaniku 

czynników wpływających 

na jego niezadowalający 

stan 

18 

Bogate 

florystycznie 

górskie i niżowe 

murawy 

6230 6230_1 Powierzchnia siedliska XX U2 U2 U2 U2 

Wyraźny spadek 

powierzchni siedliska, w 

stosunku do poprzednich 

lat. 
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bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

U2 

Jastrzębiec Lachenala 

Hieracium lachenalii 1%, 

bliźniczka psia trawka 

Nardus stricta 1% 

Gatunki 

dominujące 
XX U2 

Kostrzewa czerwona 

Festuca rubra 15%, tomka 

wonna Anthoxantum 

odoratum 15%, jastrzębiec 

kosmaczek Hieracium 

pilosella 30% 

Bogactwo 

gatunkowe 
XX U2 10 gat. w zdjęciu 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV Brak  

Rodzime gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 
borówka czarna Vaccinium 

myrtillus 20% 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U1 

Podrost świerka 

pospolitego Picea abies 

10% 

Eutrofizacja XX U2 

Długotrwała eutrofizacja, 

która doprowadziła do 

zaniku siedliska 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

XX U2 
Jeden skrajnie mały i 

izolowany płat 

Perspektywy ochrony XX U1 U1 

Perspektywy siedliska 

mogły by ulec poprawie w 

wyniku odpowiedniej 

gospodarki 

 

 

 



 

67 

 

 

Gatunki (Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

parametru na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

w obszarze wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Języczka 

syberyjska 

Ligularia 

sibirica 

1758 

 

 

 

 

 

 

 

 1758_1 

Stan populacji 

Liczebność  

FV FV 

FV FV FV 

Liczebność populacji 

wzrosła (w porównaniu z 

poprzednim okresem 

monitoringowym), 

odnotowano 263 

osobniki  

Typ 

rozmieszczenia 
FV FV Skupienie po 

kilkadziesiąt pędów 

Liczba 

osobników 

generatywnych 

FV FV 41% osobników 

generatywnych 

Liczba 

kwitnących 

pędów 

FV FV 40 kwitnące osobniki 

Obecność siewek  FV FV Ok. 20% populacji 

Stan zdrowotny  FV FV 

Brak oznak 

chorobowych lub 

uszkodzeń 

Populacja stabilna 

genetycznie 

Stan siedliska  

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

FV FV 

U1 U1 U1 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 

około 2 ha 

Powierzchnia 

zajętego siedliska  
U1 U1 

Powierzchnia zajętego 

siedliska ok. 0,03 ha 

Fragmentacja 

siedliska 
FV FV 

Mała fragmentacja 

siedliska  

Zwarcie drzew i 

krzewów  
U1 U1 

Zwarcie drzew i 

krzewów ok. 20% 

Gatunki 

ekspansywne 
FV FV 

wiązówka błotna 

Filipendula ulmaria 5% 
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Gatunki obce, 

inwazyjne 
FV FV 

Brak  

Wysokość runi FV FV Wysokość runi ok. 70 cm 

Ocienienie przez 

drzewa, rośliny 

zielne 

FV U1 

Średnie  

Wojłok (martwa 

materia 

organiczna) 

FV FV 

ok. 3 cm 

Miejsca do 

kiełkowania 
FV FV 

ok. 30% powierzchni 

Uwodnienie 

terenu 

(wilgotność 

podłoża) 

FV FV 

Duże  

Perspektywy ochrony  U1 U1 U1 U1 U1 

Dobre pod warunkiem 

zastosowania 

odpowiednich metod 

ochrony  
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Gatunki 

(Nazwa polska 

i łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

parametru na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

w obszarze wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Poczwarówka 

Geyera Vertigo 

geyeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013 
 

 1013_1; 

1013_2 

Stan populacji Zagęszczenie U1 FV FV 

FV U1 

Obecnie stwierdzone 

zagęszczenia w płacie są 

znacznie wyższe niż 

stwierdzone w 2017 roku  

(w próbie 2: 128 i w 

próbie sr2: 48 osobników 

na metr kwadratowy). W 

obu próbach oprócz 

dorosłych znaleziono 

dużo osobników 

młodocianych. Na tej 

podstawie ocena 

populacji to FV 

Stan siedliska  

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

U1 FV 

FV 

powierzchnia 

potencjalnego siedliska 

nie zmieniła się od 

ostatniego monitoringu 

w 2017 roku 

Odczyn wody FV FV 

Odczyn wody nie 

pogorszył się od 2017 

roku i w płacie z 

poczwarówką wynosił 

pH=8 - nadal FV 

Przewodność 

elektrolityczna 

wody 

U1 FV 

Przewodność 

elektrolityczna wody 

poprawiła się z U1 

(prawdopodobne 

stagnowanie wód 

opadowych ) na FV 

(obecnie 335 μS) 
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Stopień 

zarośnięcia 
FV FV 

Stopień zarośnięcia nie 

zmienił się od ostatniego 

monitoringu w 2017 

roku, więc taka sama 

ocena 

Stopień 

wilgotności 
FV FV 

Stopień wilgotności nie 

zmienił się od ostatniego 

monitoringu w 2017 

roku 

Fragmentacja 

siedliska 
U2 U1 

Ocena wskaźnika 

fragmentacja siedliska 

poprawiła się z U2 na U1 

Perspektywy ochrony/ zachowania U1 FV 

Ocena perspektyw 

zachowania 

poczwarówki Geyera 

poprawiła się w stosunku 

do oceny z 2017 roku z 

U1 na FV, ponieważ 

poprawił się stan 

populacji z U1 w 2017 

roku na FV, podobnie 

ocena stanu siedliska 

uległa poprawie z U1 na 

FV. Takie gwałtowne 

zmiany oceny populacji 

z roku na rok mogą 

wskazywać na wahania 

liczebności gatunku np. 

w zależności od 

warunków pogody w 

danym roku. Niemniej 

jednak poczwarówka 

Geyera stale utrzymuje 

się w granicach obszaru 

Polna Biały Potok.   
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2.2.2 Referencyjny stan ochrony 

 
  Przedmioty ochrony objęte ekspertyzą 

L.p. 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjna 

ocena 

parametru na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska wg 

skali FV, U1, 

U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

siedliska/gatunku 

w obszarze wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Uzasadnienie dla ocen, uwagi 

1 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 

 
6430_1 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

U1 

 

 

U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

być ograniczana. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

  

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

Powierzchnia zajęta przez jeżyny 

Rubus sp. zajmuje ok. 5% i nie 

powinna się zwiększać 

Bogactwo 

gatunkowe 
FV 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

FV 

 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

2 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

6430 

 
6430_2 

Powierzchnia siedliska U1 U1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

być ograniczana  

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

Powierzchnia zajęta przez Jeżyny 

Rubus sp. zajmuje ok. 5% i nie 

powinna się zwiększać  



 

72 

 

sepium) Bogactwo 

gatunkowe 
U1 

U1  

U1 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

FV 

 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

3 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 

 
6430_3 

Powierzchnia siedliska FV FV 

U1 
U1 

 

 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

 

Bogactwo 

gatunkowe 
FV 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

FV 

 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

4 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

6430 

 
6430_4 

Powierzchnia siedliska U1 U1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

być ograniczana  

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

Powierzchnia zajęta przez Jeżyny 

Rubus sp. zajmuje ok. 5% i nie 

powinna się zwiększać  



 

73 

 

sepium) Bogactwo 

gatunkowe 
U1 

U1 U1  

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

FV 

 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

5 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 

 
6430_5 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

U1 
 

U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

być ograniczana 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

Powierzchnia zajęta przez Jeżyny 

Rubus sp. zajmuje ok. 5% i nie 

powinna się zwiększać 

Bogactwo 

gatunkowe 
U1 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

FV 

 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

6 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 

 
6430_6 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

być, ograniczana przez wkraczający 

podrost wierzby Salix sp. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

Powierzchnia zajęta przez Jeżyny 

Rubus sp. oraz ziołorośla zajmuje 

ok. 5% i nie powinna się zwiększać  



 

74 

 

Bogactwo 

gatunkowe 
U1 

 

U1 

 

U1 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

FV 

 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

7 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylon 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

6430 

 
6430_7 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

być, ograniczana przez wkraczające 

ziołorośla oraz jeżyny Rubus sp. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

Powierzchnia zajęta przez Jeżyny 

Rubus sp. zajmuje ok. 5% i nie 

powinna się zwiększać 

Bogactwo 

gatunkowe 
U1 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Naturalność 

koryta rzecznego 

(brak regulacji) 

FV 

 

Naturalny 

kompleks siedlisk 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV 

Perspektywy zachowania siedliska 

są dobre, jednak zależne od 

utrzymania naturalnego koryta 

potoku, nie poddanego regulacji.   

8 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

6520 

 
6520_1 Powierzchnia siedliska FV FV U1 U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

się zmniejszać i powinna utrzymać 

się w dynamicznej równowadze 



 

75 

 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

dominujące 
FV 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U1 

 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

FV 

 

Zachowanie 

strefy ekotonowej 
U1 

 

Wojłok (martwa 

materia 

organiczna) 

FV 

 

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

transekcie 

FV 

Powierzchnia siedliska wynosi 

100% i nie powinna się zmniejszać 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

FV 

 

Perspektywy ochrony FV  

9 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion) 

6520 

 
6520_2 

Powierzchnia siedliska FV FV 

U1 U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

się zmniejszać i powinna 

utrzymywać się w dynamicznej 

równowadze 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U1 

 

Gatunki 

dominujące 
FV 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 



 

76 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U1 

 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

FV 

 

Zachowanie 

strefy ekotonowej 
FV 

 

Wojłok (martwa 

materia 

organiczna) 

FV 

 

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

transekcie 

FV 

Powierzchnia siedliska wynosi 

100% i nie powinna się zmniejszać 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

FV 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

10 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 7140_1 

Powierzchnia siedliska FV FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

się zmniejszać w wyniku zarastania 

przez podrost drzew i krzewy 

Struktura 

i funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

FV 

FV 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
FV 

 

Gatunki 

dominujące 
FV 

 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

FV 

 



 

77 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

FV 

 

FV 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

 

Obecność 

krzewów i 

podrostu drzew 

FV 

Wierzby Salix sp. 

Świerk pospolity Picea abies 

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 

nie powinny zajmować powierzchni 

przekraczającej 10% 

Stopień 

uwodnienia 
FV 

 

Pozyskiwanie 

torfu 
FV 

 

Melioracje 

odwadniające 
FV 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

11 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 7140_2 

Powierzchnia siedliska FV FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

się zmniejszać w wyniku zarastania 

przez podrost drzew i krzewy 

Struktura 

i funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

U1 

U1 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

 

Gatunki 

dominujące 
U1 

 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

FV 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 



 

78 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

świerząbek orzęsiony 

Chaerophyllum hirsutum, wiązówka 

błotna Filipendula ulmaria powinny 

zmniejszyć pokrycie do 5% 

Obecność 

krzewów i 

podrostu drzew 

U1 

Świerk pospolity Picea abies nie 

powinien zajmować powierzchni 

przekraczającej 10%  

Stopień 

uwodnienia 
FV 

 

Pozyskiwanie 

torfu 
FV 

 

Melioracje 

odwadniające 
U1 

 

Perspektywy ochrony U1 U1 

Perspektywy zachowania siedliska 

powinny wzrosnąć ze względu na 

ograniczenie fragmentacji poprzez 

wkraczające drzewa i krzewy  

12 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

7230 
7230_1 

 

Powierzchnia siedliska FV FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

się zmniejszać w wyniku zarastania 

przez podrost drzew i krzewy 

Struktura 

i funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

U1 

U1 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
FV 

 

Gatunki 

dominujące 
FV 

 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

FV 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 



 

79 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

wiązówka błotna Filipendula 

ulmaria 2%, turzyca prosowa Carex 

paniculata 3% powinny zmniejszyć 

pokrycie  

Zakres pH U1  

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

FV 

Świerk pospolity Picea abies i inne 

drzewa nie powinny zajmować 

powierzchni przekraczającej 10% 

Stopień 

uwodnienia 
FV 

 

Pozyskanie torfu FV  

Melioracje 

odwadniające 
U1 

 

Perspektywy ochrony FV FV  

13 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

7230 7230_2 

Powierzchnia siedliska FV FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

się zmniejszać w wyniku zarastania 

przez podrost drzew i krzewy 

Struktura 

i funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

U1 

U1 

Siedlisko zajmuje 50% powierzchni 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

 

Gatunki 

dominujące 
U1 

 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

U1 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

trzcinnik owłosiony Calamagrostis 

villosa powinien zmniejszyć 

pokrycie 



 

80 

 

Zakres pH U1  

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

U1 

Świerk pospolity Picea abies i inne 

drzewa nie powinny zajmować 

powierzchni przekraczającej 10% 

Stopień 

uwodnienia 
FV 

 

Pozyskanie torfu FV  

Melioracje 

odwadniające 
FV 

 

Perspektywy ochrony FV FV 

Perspektywy zachowania siedliska 

dobre w przypadku wykonania 

działań ochronnych 

zapobiegających postępowaniu 

sukcesji.  

14 

Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 

7230 7230_3 

Powierzchnia siedliska FV FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia siedliska nie powinna 

się zmniejszać w wyniku zarastania 

przez podrost drzew i krzewy 

Struktura 

i funkcje 

Procent 

powierzchni 

zajęty przez 

siedlisko na 

transekcie 

U1 

U1 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
FV 

 

Gatunki 

dominujące 
FV 

 

Pokrycie i 

struktura 

gatunkowa 

mchów 

FV 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

 



 

81 

 

Gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

FV 

U1 U1 wiązówka błotna Filipendula 

ulmaria, turzyca prosowa Carex 

paniculata powinny zmniejszyć 

pokrycie 

Zakres pH U1  

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

FV 

Świerk pospolity Picea abies i inne 

drzewa nie powinny zajmować 

powierzchni przekraczającej 15% 

Stopień 

uwodnienia 
FV 

 

Pozyskanie torfu FV  

Melioracje 

odwadniające 
FV 

Nieduży rów melioracyjny powinien 

ulec zanikowi w znacznej części, 

poprzez ograniczanie odpływu 

wody oraz jego zamulenie na skutek 

instalacji zastawki  

Perspektywy ochrony FV FV 

Perspektywy zachowania siedliska 

dobra ze względu na jego położenie 

na terenie chronionym oraz 

zastosowane zabiegi ochronne 

15 
Górskie bory 

świerkowe 
9410 9410_1 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

U1 U1 

 

Struktura 

i funkcje 

Typowe gatunki 

roślin 
U1 

 

U1 

 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

FV 

 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

U1 

 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
FV 

 



 

82 

 

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

FV 

 

Martwe drewno U1  

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
U1 

 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV 

 

Obecność 

kornika, posusz 

czynny 

U1 

 

Perspektywy ochrony U1 U1  

16 
Górskie bory 

świerkowe 
9410 

 

9410_2 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

U1 U1 

 

Struktura 

i funkcje 

Typowe gatunki 

roślin 
U1 

U1 

 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

FV 

 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

U1 

 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
FV 

 

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

U1 

 

Martwe drewno U1  

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
U1 

 



 

83 

 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

FV 

 

Obecność 

kornika, posusz 

czynny 

U1 

 

Perspektywy ochrony U1 U1  

17 
Górskie bory 

świerkowe 
9410 9410_3 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

U2 U2 

Odtworzenie siedliska o 

prawidłowym składzie gatunkowym  

Struktura 

i funkcje 

Typowe gatunki 

roślin 
U1 

U2 

Wzrost udziału gatunków 

charakterystycznych w kontekście 

stanu obecnego: 

c. borówka czarna Vaccinium 

myrtillus 25%, trzcinnik owłosiony 

Calamagrostis villosa 5%, kosmatka 

olbrzymia Luzula sylvatica 1%, 

podbiałek alpejski Homogyne alpina 

1% 

d. widłoząb miotlasty Dicranum 

scoparium 5%, rokietnik pospolity 

Pleurozium shcreberi 5% 

Ekspansywne 

gatunki obce w 

podszycie i runie 

FV 

 

Ekspansywne 

gatunki rodzime 

(apofity) w runie 

U1 

 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
FV 

 

Inne 

zniekształcenia 

(rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, 

zaśmiecanie) 

U1 

 

Martwe drewno U1  



 

84 

 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 
FV 

Aktualnie: 4 szt/ha 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

U1 

 

Obecność 

kornika, posusz 

czynny 

U2 

 

Perspektywy ochrony U1 U1  

18 

Bogate 

florystycznie 

górskie i niżowe 

murawy 

bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

6230 6230_1 

Powierzchnia siedliska U1 U1 

U2 U2 

Wzrost powierzchni siedliska, w 

stosunku do poprzednich lat. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

U2 

Wzrost pokrycia gatunkami: 

jastrzębiec Lachenala Hieracium 

lachenalii, bliźniczka psia trawka 

Nardus stricta  

Gatunki 

dominujące 
U1 

Zwiększenie różnorodności 

gatunkowej o inne gatunki 

charakterystyczne poza: kostrzewą 

czerwoną Festuca rubra, tomką 

wonną Anthoxantum odoratum, 

jastrzębcem kosmaczkiem 

Hieracium pilosella  

Bogactwo 

gatunkowe 
U1 

Wzrost różnorodności gatunkowej 

powyżej 10 gat. 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV  

Rodzime gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

U1  

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

U1  

Eutrofizacja U1 

Ograniczenie eutrofizacj, która m.in. 

doprowadziła do znacznego zaniku 

siedliska 



 

85 

 

Struktura 

przestrzenna 

płatów siedliska 

U2  

Perspektywy ochrony U1 U1 

Perspektywy siedliska mogą ulec 

poprawie w wyniku odpowiedniej 

gospodarki 

 

 

 
 

Gatunki 

(Nazwa polska 

i łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjna 

ocena 

parametru na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

siedliska/gatunku 

w obszarze wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Uzasadnienie dla ocen, uwagi 

 

Języczka 

syberyjska 

Ligularia 

sibirica 

1758  1758_1 

Stan populacji 

Liczebność  FV 

FV FV FV 

 

Typ 

rozmieszczenia 
FV  

Liczba 

osobników 

generatywnych 

FV  

Liczba 

kwitnących 

pędów 

FV  

Obecność 

siewek  
FV  

Stan zdrowotny  FV  

Stan siedliska  

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

FV 

U1 U1 U1 

 

Powierzchnia 

zajętego 

siedliska  

U1 

 



 

86 

 

Fragmentacja 

siedliska 
FV 

 

Zwarcie drzew i 

krzewów  
U1 

 

Gatunki 

ekspansywne 
FV 

 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
FV 

 

Wysokość runi FV  

Ocienienie 

przez drzewa, 

rośliny zielne 

FV 

Ocena wskaźnika ma szansę 

poprawy na FV ze względu na 

zastosowanie odpowiednich 

zabiegów ochrony czynnej 

Wojłok (martwa 

materia 

organiczna) 

FV 

 

Miejsca do 

kiełkowania 
FV 

 

Uwodnienie 

terenu 

(wilgotność 

podłoża) 

FV 

 

Perspektywy ochrony  U1 U1 U1 U1  
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Gatunki 

(Nazwa polska 

i łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjna 

ocena 

parametru na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

stanowiska 

wg skali FV, 

U1, U2, XX 

Referencyjny 

stan ochrony 

siedliska/gatunku 

w obszarze wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Uzasadnienie dla ocen, uwagi 

 

Poczwarówka 

Geyera (Vertigo 

geyeri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013 

 

 1013_1; 

1013_2 

Stan populacji Zagęszczenie FV FV 

FV FV 

 

Stan siedliska  

Powierzchnia 

potencjalnego 

siedliska 

FV 

FV 

 

Odczyn wody FV 
 

Przewodność 

elektrolityczna 

wody 

FV 

 

Stopień 

zarośnięcia 
FV 

 

Stopień 

wilgotności 
FV 

 

Fragmentacja 

siedliska 
FV 

Ocena wskaźnika ma szansę 

poprawy na FV ze względu na 

zastosowanie odpowiednich 

zabiegów ochrony czynnej 

Perspektywy ochrony/ zachowania FV 
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3. Etap III Identyfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych 

3.1 Analiza zagrożeń 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia Numer stanowiska  

Istniejące Potencjalne 

1. 6430 

Ziołorośla 

górskie 

Adenostylon 

alliariae 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

Convolvuletalia 

sepium 

X  

brak zagrożeń i 

nacisków 

H05.01  
odpadki i odpady stałe 

 

I01  
obce gatunki inwazyjne 

 

J02.05  

modyfikowanie 

funkcjonowania wód  

 

K02.01  
zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

 

Istniejące: 

X  

Nie zidentyfikowano zagrożeń istniejących. 

 

Potencjalne:  

H05.01  
W obrębie płatów siedliska stwierdzono 

odpady stałe takie jak butelki szklane 

i plastikowe, opakowania po żywności. 

Jeżeli w przyszłości ilość odpadów będzie 

ulegać zwiększeniu ich obecność może 

wpływać negatywnie na stan siedliska. 

 

I01 

Kilkadziesiąt metrów od siedliska 

zidentyfikowano płat niecierpka 

gruczołowatego Impatiens glandulifera. 

Znajduje się on na skarpie nad rzeką istnieje 

prawdopodobieństwo, że jego diaspory 

mogą przedostać się na obszar zajęty przez 

siedlisko, powodując wypieranie rodzimych 

gatunków i zaburzenia w strukturze 

fitocenoz. 

 

J02.05 

Modyfikacje reżimu cieku oraz zmiany w 

 

6430_1; 

6430_2; 

6430_3; 

6430_4; 

6430_5; 

6430_6; 

6430_7 
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morfologii koryta będą zagrażały gatunkom 

roślin oraz samemu siedlisku 

przyrodniczemu, w tym będą prowadzić do 

uruchomienia procesu sukcesji 

 

K02.01 potencjalnym zagrożeniem dla 

siedliska jest postępująca sukcesja, w 

kierunku bardziej bogatych w gatunki 

ziołorośli, zarośli nadrzecznych, a w 

konsekwencji do lasu. Proces ten zachodzi 

dynamicznie i jest równoważony 

dynamicznymi procesami abiotycznymi 

(korytowymi), które utrzymują inicjalny 

charakter siedliska. Ingerencja w obszar 

koryta może zaburzyć równowagę 

ekosystemu. 

2.  6520 

Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

Polygono-

Trisetion 

X  

brak zagrożeń i 

nacisków 

A03.03  

zaniechanie/ brak koszenia 

 

A03.01  

intensywne koszenie lub 

intensyfikacja  

 

A04.01.02 

intensywny wypas owiec 

 

A04.02.02 

nieintensywny wypas owiec 

 

A04.03 

zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu 

 

Istniejące: 

X  

Nie zidentyfikowano zagrożeń istniejących. 

 

Potencjalne:  

A03.03,   

Zaniechanie użytkowania doprowadzi do 

rozwoju procesów sukcesyjnych a w 

konsekwencji do zaniku ekosystemów 

łąkowych 

 

A03.01 

Intensyfikacja  użytkowania doprowadzi do 

ograniczenia gatunków charakterystycznych  

a w konsekwencji do degradacji 

ekosystemów łąkowych 

 

6520_1; 

6520_2 
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A08  

nawożenie (nawozy sztuczne). 

 

E01.03  
zabudowa rozproszona 

A04.01.02 ,  A04.02.02,  A04.03 

Nieodpowiednia gospodarka pasterska, 

polegająca na zbyt intensywnym wypasie 

owiec, w tym przy zbyt dużym obciążeniu 

pastwiska lub przy zbyt  małej obsadzie 

zwierząt a także przy całkowitym braku 

wypasu spowoduje zmiany w siedlisku. 

Mogą nastąpić przekształcenia składu 

gatunkowego, na korzyść gatunków 

nieswoistych dla łąk konietlicowych oraz 

wypieranie taksonów charakterystycznych, 

w tym rzadkich i chronionych jak np. 

szafran spiski Crocus scepusiensis.  

 

A08  

Stosowanie nawozów w celu zwiększenia 

wydajności produkcyjnej łąk spowoduje 

wzrost żyzności oraz zmiany w strukturze 

i składzie gatunkowym siedlisk łąkowych na 

korzyść wysoko produktywnych traw.   

 

E01.03 

Niekontrolowany rozwój zabudowy, w tym 

grodzenie siedlisk (z wyjątkiem 

tymczasowej infrastruktury pastwiskowej) 

spowoduje przerwanie ciągłości lokalnych 

korytarzy ekologicznych oraz fragmentację 

siedlisk przyrodniczych 

 

3.  7140 

Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

I02  

problematyczne gatunki 

rodzime 

 

J02.01  

zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

 

Istniejące: 

I02 

W centralnej części torfowiska następuje 

ekspansja trzciny pospolitej Phragmites 

7140_1; 

7140_2 
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(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

K02.01  
zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

E01.03  
zabudowa rozproszona 

 

I01  
obce gatunki inwazyjne 

 australis, której płat pokrywa powierzchnię 

0,034 ha 

 

K02.01 

Na całej powierzchni torfowiska następuje 

ekspansja drzew i krzewów a także na 

obrzeżach gatunki ziołoroślowe, co 

powoduje fragmentację siedliska 

(oddzielanie przestrzenne od siebie jego 

płatów), a także zmiany w składzie 

gatunkowym i strukturze fitocenoz, wzmaga 

transpirację i powoduje przekształcenia 

wskaźników fizykochemicznych podłoża. 

 

E01.03 

Na Polanie Biały Potok, w granicach 

obszaru Natura 2000 oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie postępuje niekontrolowana 

zabudowa, część powierzchni ostoi została 

ogrodzona. Niekontrolowany rozwój 

zabudowy, w tym grodzenie siedlisk (z 

wyjątkiem tymczasowej infrastruktury 

pastwiskowej) spowoduje przerwanie 

ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych 

oraz fragmentację siedlisk przyrodniczych. 

 

I01  
Obserwuje się nasadzenia gatunków obcego 

pochodzenia w ogródkach wokół bacówek i 

budynków rekreacyjnych, które mogą 

zagrażać rodzimej florze. 

 

Potencjalne:  
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J02.01 

W północnej części obszaru, wykonano 

prace hydrotechniczne, odwadniające 

torfowisko.  

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, na 

granicach kilku działek ewidencyjnych 

wykonano niwelację terenu, poprzez 

nadsypywanie ziemią. 

Działania te mają negatywny wpływ na stan 

siedlisk zależnych od wód, powodują ich 

degradację. 

 

4. 7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

K02.01  
zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

E01.03  
zabudowa rozproszona 

 

G01.03.01  

rajdowe kierowanie 

pojazdami 

zmotoryzowanymi 

J02.01  

zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

 

I02  

problematyczne gatunki 

rodzime 

 

 

 

Istniejące: 

K02.01  

Na całej powierzchni torfowiska następuje 

ekspansja drzew i krzewów a także na 

obrzeżach gatunki ziołoroślowe, co 

powoduje fragmentację siedliska 

(oddzielanie przestrzenne od siebie jego 

płatów), a także zmiany w składzie 

gatunkowym i strukturze fitocenoz, wzmaga 

transpirację i powoduje przekształcenia 

wskaźników fizykochemicznych podłoża. 

 

E01.03  
Na Polanie Biały Potok, w granicach 

obszaru Natura 2000 oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie postępuje niekontrolowana 

zabudowa, część powierzchni ostoi została 

ogrodzona. Niekontrolowany rozwój 

zabudowy, w tym grodzenie siedlisk (z 

wyjątkiem tymczasowej infrastruktury 

pastwiskowej) spowoduje przerwanie 

7230_1; 

7230_2; 

7230_3 
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ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych 

oraz fragmentację siedlisk przyrodniczych. 

 

G01.03.01 

Fragmenty siedliska są rozjeżdżane przez 

pojazdy mechaniczne takie jak quady czy 

motocykle krosowe. Prowadzi to do zmian 

morfologii terenu, zniszczenia roślin, 

przekształcenia uwilgocenia siedliska. 

 

Potencjalne: 

J02.01  

W północnej części obszaru, wykonano 

prace hydrotechniczne, odwadniające 

torfowisko.  

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, na 

granicach kilku działek ewidencyjnych 

wykonano niwelację terenu, poprzez 

nadsypywanie ziemią. 

Działania te mają negatywny wpływ na stan 

siedlisk zależnych od wód, powodują ich 

degradację. 

 

I02  

W sąsiednim siedlisku (7140) następuje  

ekspansja trzciny pospolitej Phragmites 

australis, która w przypadku rozrostu może 

być zagrożeniem dla płatów siedliska 7230 

 

5. 6230  

Bogate 

florystycznie 

górskie i niżowe 

X  

brak zagrożeń i 

nacisków 

A04.01.02 

intensywny wypas owiec 

 

A04.02.02 

Istniejące: 

X  

Nie zidentyfikowano zagrożeń istniejących. 

 

6230_1 
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murawy 

bliźniczkowe 

Nardetalia 

nieintensywny wypas owiec 

 

A04.03 

zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu 

 

Potencjalne: 

A04.01.02 

Intensyfikacja użytkowania, pasterskiego, w 

tym prowadzenie koszarowania na płatach 

muraw, może prowadzić do zubożenia 

gatunkowego, a w konsekwencji do ich 

zaniku. 

 

A04.02.02,  A04.03 

W przypadku zbyt małej ilości zwierząt na 

pastwisku (obsady) lub zaprzestania 

ekstensywnego użytkowania pasterskiego 

nastąpi rozwój procesów sukcesyjnych a w 

konsekwencji zanik siedliska.  

 

6. 9410 

Górskie bory 

świerkowe 

K04.03  
zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

B02.01.01  

odnawianie lasu po wycince 

(drzewa rodzime) 

Istniejące: 

K04.03  

Znaczna część siedliska uległa silnym 

przekształceniom polegającym na 

wypadaniu drzew, które zostały osłabione 

przez kornika drukarza oraz grzyby 

pasożytnicze. Jest to jednak efekt wtórny 

wynikający z prowadzonej w przeszłości 

gospodarki leśnej polegającej na 

promowaniu jednowiekowych monokultur 

świerka. 

 

Potencjalne: 

B02.01.01  

Odnawianie lasu poprzez nasadzenia 

monokultur, spowoduje zaburzenia w 

siedlisku prowadzące do jego zanikania, na 

korzyść lasów gospodarczych. 

9410_1; 

9410_2; 

9410_3 

7. 1013 I02  J02.01  Istniejące: 1013_1; 
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Poczwarówka 

Geyera Vertigo 

geyeri 

problematyczne gatunki 

rodzime 

 

E01.03  
zabudowa rozproszona 

 

 

zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

 

K02.01  
zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

 

I02 

W centralnej części torfowiska następuje 

ekspansja trzciny pospolitej Phragmites 

australis, której płat pokrywa powierzchnię 

0,034 ha 

 

E01.03 

Na Polanie Biały Potok, w granicach 

obszaru Natura 2000 oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie postępuje niekontrolowana 

zabudowa, część powierzchni ostoi została 

ogrodzona. Niekontrolowany rozwój 

zabudowy, w tym grodzenie siedlisk (z 

wyjątkiem tymczasowej infrastruktury 

pastwiskowej) spowoduje przerwanie 

ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych 

oraz fragmentację siedlisk przyrodniczych. 

 

Potencjalne:  

J02.01 

W północnej części obszaru, wykonano 

prace hydrotechniczne, odwadniające 

torfowisko. W bezpośrednim sąsiedztwie 

obszaru, na granicach kilku działek 

ewidencyjnych wykonano niwelację terenu, 

poprzez nadsypywanie ziemią. 

Działania te mają negatywny wpływ na stan 

siedlisk zależnych od wód oraz 

towarzyszących im gatunków, powodują 

ich degradację. 

 

K02.01 

Na całej powierzchni torfowiska następuje 

1013_2 
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ekspansja drzew i krzewów a także na 

obrzeżach gatunki ziołoroślowe, co może 

powodować zacienienie stanowiska 

gatunku, fragmentację siedliska (oddzielanie 

przestrzenne od siebie jego płatów), a także 

zmiany w składzie gatunkowym i strukturze 

fitocenoz, wzmaga transpirację i powoduje 

przekształcenia wskaźników 

fizykochemicznych podłoża. 

 

8. 1758 Języczka 

syberyjska 

Ligularia sibirica 

A04.01.02 intensywny 

wypas owiec 

 

E01.03  
zabudowa rozproszona 

 

F04.01  

plądrowanie stanowisk 

roślin 

 

G05.01  

wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

 

J02.01  

zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

 

K02.01  
zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

K05.02  

zmniejszenie 

płodności/depresja genetyczna 

u roślin (w tym kojarzenie 

krewniacze) 

 

J02.01  

zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

 

Istniejące 

A04.01.02 

Obecność wypasanych owiec na 

stanowisku, w tym prowadzenie przepędu 

owiec może prowadzić do zniszczenia 

okazów gatunku, a w konsekwencji do jego 

zaniku. 

 

E01.03 

Na Polanie Biały Potok, w granicach 

obszaru Natura 2000 oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie postępuje niekontrolowana 

zabudowa, część powierzchni ostoi została 

ogrodzona. Niekontrolowany rozwój 

zabudowy, w tym grodzenie siedlisk  

spowoduje przerwanie ciągłości lokalnych 

korytarzy ekologicznych oraz fragmentację 

siedlisk przyrodniczych. 

 

F04.01 oraz G05.01  

Penetracja terenu przez przypadkowe osoby, 

w tym przez amatorów zainteresowanych 

języczką syberyjską prowadzi do 

1758_1 
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wydeptywania siedliska gatunku oraz 

zniszczenia okazów gatunku. 

 

J02.01 

W północnej części obszaru, wykonano 

prace hydrotechniczne, odwadniające 

torfowisko.  

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, na 

granicach kilku działek ewidencyjnych 

wykonano niwelację terenu, poprzez 

nadsypywanie ziemią. 

Działania te mają negatywny wpływ na stan 

siedlisk zależnych od wód oraz 

towarzyszących im gatunków, powodują ich 

degradację. 

 

K02.01  

Na całej powierzchni torfowiska następuje 

ekspansja drzew i krzewów a także na 

obrzeżach gatunków ziołoroślowych, co 

powoduje zacienienie gatunku, fragmentację 

siedliska (oddzielanie przestrzenne od siebie 

jego płatów), a także zmiany w składzie 

gatunkowym i strukturze fitocenoz, wzmaga 

transpirację i powoduje przekształcenia 

wskaźników fizykochemicznych podłoża. 

 

Potencjalne 

K05.02  

Ze względu na dużą izolację stanowiska w 

regionie karpackim może nastąpić 

zmniejszenie płodności/depresja genetyczna 

populacji języczki syberyjskiej w obszarze 
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(w tym kojarzenie krewniacze) 

 

J02.01  

Drążenie studni, zasilających powstającą w 

obszarze Natura 2000 oraz jego 

bezpośrednim sąsiedztwie zabudowę oraz 

infrastrukturę turystyczną, w tym 

nartostradę może doprowadzić do obniżenia 

poziomu wód gruntowych a w konsekwencji 

do degradacji siedliska i samego gatunku. 

 

 

 

3.2 Cele działań ochronnych 

 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska Cel działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia 

zakładanego 

celu działań 

ochronnych 
1. 6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylon alliariae) 

i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6430_1; 6430_2; 

6430_3; 6430_4; 

6430_5; 6430_6; 

6430_7 

Utrzymanie siedliska w zakresie parametru „struktura i funkcje” w stanie 

nie gorszym niż U1. Poprawa stanu parametru „perspektywy ochrony” z U1 

na FV poprzez ograniczenie rozwoju populacji niecierpka gruczołowatego 

Impatiens glandulifera, którego stanowisko znajduje się nieopodal 

siedliska, na skarpie oraz utrzymanie cieku w stanie naturalnym. 

10 lat 

2. 6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

6520_1; 6520_2 Utrzymanie siedliska w zakresie parametru „powierzchnia siedliska” w 

stanie nie gorszym niż FV. Poprawa stanu parametru „struktura i funkcje” w 

zakresie wskaźnika „gatunki dominujące” z U1 na FV poprzez ekstensywne 

użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe. 

10 lat 
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3. 7140 Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140_1 Poprawa stanu parametru „powierzchnia siedliska” z U1 na FV. Poprawa 

stanu parametru „struktura i funkcje” w zakresie wskaźników: „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych” oraz „obecność krzewów i podrostu drzew’ z 

U1 na FV poprzez usuwanie drzew i krzewów oraz ekstensywne, ręczne 

koszenie. 

10 lat 

4 7140 Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140_2 Poprawa stanu parametru „powierzchnia siedliska” z U1 na FV. Poprawa 

stanu parametru „struktura i funkcje” w zakresie wskaźników: „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych” z U1 na FV oraz „obecność krzewów i 

podrostu drzew’ z U2 na U1 poprzez usuwanie drzew i krzewów oraz 

ekstensywne, ręczne koszenie. 

10 lat 

5. 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

7230_1 Poprawa stanu parametru „powierzchnia siedliska” z U1 na FV. Poprawa 

stanu parametru „struktura i funkcje” w zakresie wskaźników: „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych” oraz „ekspansja krzewów i podrostu drzew’ z 

U1 na FV poprzez usuwanie drzew i krzewów oraz ekstensywne, ręczne 

koszenie. 

10 lat 

6. 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

7230_2 Poprawa stanu parametru „powierzchnia siedliska” z U1 na FV. Poprawa 

stanu parametru „struktura i funkcje” w zakresie wskaźników: „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych” z U1 na FV oraz „ekspansja krzewów i 

podrostu drzew’ z U2 na U1 poprzez usuwanie drzew i krzewów oraz 

ekstensywne, ręczne koszenie. 

10 lat 

7. 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

7230_3 Poprawa stanu parametru „powierzchnia siedliska” z U1 na FV. Poprawa 

stanu parametru „struktura i funkcje” w zakresie wskaźników: „gatunki 

ekspansywne roślin zielnych”, „ekspansja krzewów i podrostu drzew” oraz 

„melioracje odwadniające” z U1 na FV poprzez usuwanie drzew i krzewów 

oraz ekstensywne, ręczne koszenie a także instalację zastawki. 

10 lat 

8. 6230 Bogate florystycznie 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia) 

6230_1 Poprawa stanu parametru „powierzchnia siedliska” z U2 na U1. Poprawa 

stanu parametru „struktura i funkcje” w zakresie wskaźników: „gatunki 

charakterystyczne”, „gatunki dominujące”, „bogactwo gatunkowe”, 

„eutrofizacja” z U2 na U1 poprzez ekstensywne użytkowanie kośno-

pastwiskowe i pastwiskowe. 

10 lat 
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9. 9410 Górskie bory 

świerkowe 

9410_1; 9410_2;  Utrzymanie dotychczasowych wskaźników na niezmienionym poziomie. 

 

10 lat 

10. 9410 Górskie bory 

świerkowe 

9410_3 Poprawa stanu parametru „powierzchnia siedliska” z U2 na U1. Poprawa 

stanu parametru „struktura i funkcje” w zakresie wskaźników: „typowe 

gatunki roślin” z U2 na U1 oraz martwe drewno i martwe drewno leżące lub 

stojące z U1 na FV. 

10 lat 

11. 1013 Poczwarówka Geyera 

Vertigo geyeri 

1013_1; 1013_2 Utrzymanie stanu parametru „stan populacji” w zakresie wskaźnika 

„zagęszczenie” na poziomie nie gorszym niż FV. Poprawa stanu parametru 

„stan siedliska” w zakresie wskaźnika: „fragmentacja siedliska” z U1 na 

FV, poprzez usuwanie drzew i krzewów oraz ekstensywne, ręczne koszenie, 

w tym ograniczanie ekspansywnych roślin zielnych. Utrzymanie stanu 

parametru „stan siedliska” w zakresie wskaźników: „powierzchnia 

potencjalnego siedliska, odczyn wody, przewodność elektrolityczna wody, 

stopień zarośnięcia, stopień wilgotności” na poziomie nie gorszym niż FV, 

poprzez utrzymanie na obecnym poziomie uwilgocenia siedliska. 

10 lat 

12. 1758 Języczka syberyjska 

Ligularia sibirica 

1758_1 Utrzymanie parametru „stan populacji” na poziome nie gorszym niż FV, dla 

wskaźnika „stan zdrowotny” istotnym jest utrzymanie różnorodności 

genetycznej populacji  na poziomie nie gorszym niż obecnie, w przypadku 

obniżania wartości tego wskaźnika należy podjąć niezbędne działania, 

wynikające z ekspertyz, dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony (działanie ochronne 

D1).   

Utrzymanie stanu parametru „stan siedliska” w zakresie wskaźnika: 

„uwodnienie terenu (wilgotność podłoża)” na poziomie nie gorszym niż FV, 

poprzez utrzymanie na obecnym poziomie uwilgocenia siedliska oraz 

wskaźnika: „gatunki ekspansywne”, poprzez selektywne usuwanie 

ekspansywnych roślin zielnych. 

Poprawa stanu parametru „stan siedliska” z U1 na FV, w zakresie 

wskaźników „zwarcie drzew i krzewów” i „ocienienie przez drzewa, rośliny 

zielne” poprzez wybiórcze usuwanie drzew i krzewów. 

10 lat 
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3.3 Ustalenie działań ochronnych 

 
Nr 

działa

nia 

Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Działania związane z ochroną czynną siedlisk przyrodniczych  

A1 6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylon 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Usuwanie gatunków inwazyjnych 

Usuwanie kęp niecierpka gruczołowatego Impatiens 

glandulifera, występującego na skarpie w pobliżu płatów 

siedliska.  

- jednokrotne usuwanie okazów niecierpka gruczołowatego 

poprzez wycinanie, a w miarę możliwości wykopywanie, 

przed wydaniem nasion, z usunięciem i utylizacją biomasy 

w terminie od 15-05 do 31-10 (w szczególnych 

przypadkach dopuszcza się dwukrotne usuwanie, w tym 

pierwsze przed wydaniem nasion). 

Działanie do wykonania w ciągu pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu, utrzymanie efektu w zależności od 

potrzeb w okresie obowiązywania planu.  

Stanowiska 

6430_1; 

6430_2; 

6430_3; 

6430_4; 

6430_5; 

6430_6; 

6430_7 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

3 500,00 zł/ha. 
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A2 

 

6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylon 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

 

Utrzymanie naturalnego charakteru potoku 

Utrzymanie cieku w stanie naturalnym – pozostawienie 

kształtowania koryta naturalnym procesom. Zachowanie 

naturalnego charakteru hydro-morfologicznego w zakresie 

jego ciągłości, naturalnego charakteru brzegów, geometrii i 

mobilności koryta oraz charakterystyki przepływu. Prace 

hydrotechniczne, w przypadku konieczności ich 

prowadzenia, ograniczyć do niezbędnego minimum, w 

oparciu o zasady dobrych praktyk utrzymania potoków 

górskich.  

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Stanowiska 

6430_1; 

6430_2; 

6430_3; 

6430_4; 

6430_5; 

6430_6; 

6430_7 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, w 

porozumieniu z 

właścicielem/zarządz

ającym 

nieruchomością. 

w przypadku 

niepodjęcia prac 

ingerujących w 

reżim zadanie nie 

będzie generowało 

obciążeń 

finansowych, 

związanych z jego 

prawidłowym 

utrzymaniem 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

C1 6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylon 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Monitoring stanu ochrony siedliska 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać w pierwszym roku obowiązywania planu, a 

następnie co 5 lat. 

Punkty monitoringu 

6430_tr1zd1; 

6430_tr1zd2; 

6430_tr1zd3; 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

C2 6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylon 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

 

Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu.  

 

Stanowiska 

6430_1; 

6430_2; 

6430_3; 

6430_4; 

6430_5; 

6430_6; 

6430_7 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 
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Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

B1 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Działanie obligatoryjne 

Ekstensywne użytkowanie pastwiskowe, 

kośne, lub kośno-pastwiskowe 
Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Stanowiska 

6520_1; 6520_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

 

 

według aktualnych 

stawek PROW 

B2 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Działania fakultatywne: 

Ekstensywne użytkowanie pastwiskowe według zasad: 

- wypas w terminie od 01-05 do 15-10 

- wypas przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1 DJP/ha  

- obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w 

roku), dotyczy szczególnie uciążliwych gatunków 

rodzimego pochodzenia oraz gatunków ekspansywnych 

- obowiązek wykoszenia niedojadów w terminie od 15-07 

do 31-10 (w szczególnych przypadkach dopuszcza się 

dwukrotne koszenie płatów gatunków ekspansywnych i 

inwazyjnych, w tym pierwsze przed wydaniem nasion) 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy, w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi – 

dotyczy niedojadów 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

- zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy – dotyczy 

niedojadów 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Stanowiska 

6520_1; 6520_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

według aktualnych 

stawek PROW 

B3 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

Działania fakultatywne: 

Ekstensywne użytkowanie kośne według zasad: 

- częstotliwość pokosów: jeden lub dwa pokosy w roku 

Stanowiska 

6520_1; 6520_2 

wskazane w 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

według aktualnych 

stawek PROW 
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ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

- termin koszenia od 15-06 do 30-09 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy, w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie, lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi - 

zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

załączniku nr 5 porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

B4 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Działania fakultatywne: 

Ekstensywne użytkowanie kośno-pastwiskowe według 

zasad: 

- częstotliwość pokosów: jeden pokos w roku 

- termin koszenia od 15-06 do 30-09 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy, w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie, lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi - 

zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

- przy użytkowaniu jednokośnym jest dopuszczalny wypas 

zwierząt gospodarskich 

- termin dopuszczalnego wypasu: po pokosie, do 15-10, 

min. dwa tygodnie po pokosie 

- wypas przy obsadzie do 1 DJP/ha 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Stanowiska 

6520_1; 6520_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

według aktualnych 

stawek PROW 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 
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C3 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Monitoring stanu ochrony siedliska 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać co 5 lat. Monitoring należy wykonać w 

pierwszym roku obowiązywania planu a następnie co 5 lat. 

Punkty monitoringu 

6520_tr1zd1; 

6520_tr1zd2; 

6520_tr1zd3; 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 

C4 6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Monitoring realizacji celów działań 

ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu.  

Stanowiska 

6520_1; 6520_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania związane z ochroną czynną siedlisk przyrodniczych 

 

A3 7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

Wycinka drzew i krzewów z powierzchni do osiągnięcia 

pokrycia ok. 5-10%, z pozostawieniem kęp krzewów i 

lokalnego zróżnicowania zwarcia. Wycinka obejmuje:  

- karczowanie drzew i krzewów w szyi korzeniowej (okazy 

o średnicy pnia, na wysokości gruntu, do 5 cm) 

- wycięcie drzew (okazy o średnicy pnia, na wysokości 

gruntu,  powyżej 5 cm) 

- pozostawienie starszych okazów krzewów, np.: wierzba 

purpurowa Salix purpurea, wierzba uszata Salix aurita jako 

grup biocenotycznych 

- usunięcie biomasy po wycince z powierzchni siedliska 

Działania dotyczące usuwania drzew, krzewów powtarzać, 

co  min. 5 lat, nie częściej niż co 2 lata, w terminie od dnia 

15-10 do dnia 15-02 kolejnego roku, w całym okresie 

obowiązywania planu.  

 

Stanowiska 

7140_1; 7140_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

4 500,00 zł/ha 
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A4 7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

Ograniczanie ekspansji trzciny pospolitej Phragmites 

australis 

- ręczne koszenie płatów trzciny zacieniającej siedlisko  

- usunięcie ściętej/skoszonej biomasy poza powierzchnię 

siedliska 

- koszenie trzciny wykonywać raz w roku lub w miarę 

potrzeby powtarzać koszenie kilka razy w sezonie. 

Działanie należy wykonać ciągu pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu, utrzymanie efektu w zależności od 

potrzeb w okresie obowiązywania planu 

 

Stanowiska 

7140_1; 7140_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

3 500,00 zł/ha 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

B5 7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Działanie obligatoryjne 

Ekstensywne użytkowanie kośne 
Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Stanowiska 

7140_1; 7140_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

 

 

według aktualnych 

stawek PROW 

B6 7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Działania fakultatywne: 

Ekstensywne użytkowanie kośne 

- częstotliwość koszenia: raz, dwa lub trzy razy w ciągu 

pięciu lat, jednak nie częściej niż co dwa lata 

- termin koszenia runi: od 30-08 do 15-02 kolejnego roku 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy, w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi - 

zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

Stanowiska 

7140_1; 7140_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

według aktualnych 

stawek PROW 
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obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

 

C5 7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Monitoring stanu ochrony siedliska 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać w pierwszym roku obowiązywania planu, a 

następnie co 5 lat. 

Punkty monitoringu 

7140_tr1zd1; 

7140_tr1zd2; 

7140_tr1zd3; 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 

C6 7140 Torfowiska 

przejściowe 

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu.  

 

Stanowiska 

7140_1; 7140_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania związane z ochroną czynną siedlisk przyrodniczych 

 

A5 7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk  

Wycinka drzew i krzewów z powierzchni, do osiągnięcia 

pokrycia ok. 5-10%, z pozostawieniem kęp krzewów i 

lokalnego zróżnicowania zwarcia. Wycinka obejmuje:  

- karczowanie drzew i krzewów w szyi korzeniowej (okazy 

o średnicy pnia, na wysokości gruntu, do 5 cm) 

- wycięcie drzew (okazy o średnicy pnia, na wysokości 

gruntu,  powyżej 5 cm) 

- pozostawienie starszych okazów krzewów, np.: wierzba 

purpurowa Salix purpurea, wierzba uszata Salix aurita jako 

grup biocenotycznych 

- usunięcie biomasy po wycince z powierzchni siedliska 

Stanowiska 

7230_1; 7230_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

4 500,00 zł/ha 
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Działania dotyczące usuwania drzew, krzewów powtarzać 

co  min. 5 lat, nie częściej niż co 2 lata, w terminie od dnia 

15-10 do dnia 15-02 kolejnego roku, w całym okresie 

obowiązywania planu. 

A6 7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk  

Ograniczanie ekspansji trzciny pospolitej Phragmites 

australis 

- ręczne koszenie płatów trzciny zacieniającej siedlisko  

- usunięcie ściętej/skoszonej biomasy poza powierzchnię 

siedliska 

- koszenie trzciny wykonywać raz w roku lub w miarę 

potrzeby powtarzać koszenie kilka razy w sezonie 

Działanie do wykonania w ciągu pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu, utrzymanie efektu w zależności od 

potrzeb w okresie obowiązywania planu. 

 

Stanowiska 

7230_1; 7230_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

3 500,00 zł/ha 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

B7 7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Działanie obligatoryjne 

Ekstensywne użytkowanie kośne 
Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Stanowiska 

7230_1; 7230_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

 

 

według aktualnych 

stawek PROW 

B8 7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Działania fakultatywne: 

Ekstensywne użytkowanie kośne 

- częstotliwość koszenia: raz, dwa lub trzy razy w ciągu 

pięciu lat, jednak nie częściej niż co dwa lata 

- termin koszenia runi: od 30-08 do 15-02 kolejnego roku 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie, lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi  

- zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

Stanowiska 

7230_1; 7230_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

według aktualnych 

stawek PROW 
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balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

 

C7 7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Monitoring stanu ochrony siedliska 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać w pierwszym roku obowiązywania planu a 

następnie co 5 lat. 

Punkty monitoringu 

7230_tr1zd1; 

7230_tr1zd2; 

7230_tr1zd3; 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 

C8 7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Monitoring realizacji celów działań 

ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu.  

 

Stanowiska 

7230_1; 7230_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

B9 6230 Bogate 

florystycznie górskie 

i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

Działanie obligatoryjne 

Ekstensywne użytkowanie pastwiskowe lub kośno-

pastwiskowe 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Stanowisko 

6230_1 

wskazane w 

załączniku nr 5 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

 

 

według aktualnych 

stawek PROW 
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B10 6230 Bogate 

florystycznie górskie 

i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

Działanie fakultatywne 

Ekstensywne użytkowanie pastwiskowe 
- wypas w terminie od 01-05 do 15-10 

- wypas przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP/ha do 1 DJP/ha 

- brak koszarowanie zwierząt gospodarskich na płatach 

siedliska 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Stanowisko 

6230_1 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

według aktualnych 

stawek PROW 

B11 6230 Bogate 

florystycznie górskie 

i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

Działania fakultatywne: 

Ekstensywne użytkowanie kośne według zasad: 

- częstotliwość pokosów: jeden lub dwa pokosy w roku 

- termin koszenia od 15-06 do 30-09 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy, w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie, lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi - 

zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Stanowisko 

6230_1 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

według aktualnych 

stawek PROW 

B12 6230 Bogate 

florystycznie górskie 

i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

Działania fakultatywne: 

Ekstensywne użytkowanie kośno-pastwiskowe 

- częstotliwość pokosów: jeden pokos w roku 

- termin koszenia od 15-06 do 30-09 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie, lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi - 

Stanowisko 

6230_1 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

według aktualnych 

stawek PROW 
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zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

- przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny jest wypas 

zwierząt gospodarskich 

- termin dopuszczalnego wypasu: po pokosie, do 15-10, nie 

wcześniej niż dwa tygodnie po pokosie 

- wypas przy obsadzie do 1 DJP/ha 

- brak koszarowania zwierząt gospodarskich na płatach 

siedliska 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

 

C9 6230 Bogate 

florystycznie górskie 

i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

Monitoring stanu ochrony siedliska 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać co 5 lat 

Monitoring należy wykonać w pierwszym roku 

obowiązywania planu a następnie co 5 lat. 

Punkt monitoringu 

6230_zd1 

wskazany w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 

C10 6230 Bogate 

florystycznie górskie 

i niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardetalia) 

Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu. 

 

Stanowisko 

6230_1 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania związane z ochroną czynną siedlisk przyrodniczych 

 

A7 9410 Górskie bory Kształtowanie odpowiedniej struktury siedliska  Stanowiska właściciele lub według stawek 
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świerkowe Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnej z zabiegami 

gospodarczymi zaplanowanymi w Uproszczonym Planie 

Urządzenia Lasu na lata 2015-2024 Wspólnoty Leśnej 

Uprawnionych 8 Wsi w Witowie. 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

9410_1; 9410_2; 

9410_3 wskazane w 

załączniku nr 5 

 

posiadacze gruntów 

 

rynkowych, w tym 

obowiązujących w 

LP (szacunkowy 

koszt zalesienia 1ha, 

wraz z działaniami 

przygotowawczymi 

10 000,00zł) 

 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

 

C11 9410 Górskie bory 

świerkowe 
Monitoring stanu ochrony siedliska 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać co 5 lat 

Monitoring należy wykonać w pierwszym roku 

obowiązywania planu a następnie co 5 lat. 

Punkty monitoringu 

9410_tr1zd1; 

9410_tr1zd2; 

9410_tr1zd3; 

9410_tr2zd1; 

9410_tr2zd2; 

9410_tr2zd3; 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 

C12 9410 Górskie bory 

świerkowe 
Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu. 

 

Stanowiska 

9410_1; 9410_2; 

9410_3 wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania związane z ochroną czynną siedlisk przyrodniczych 

 

A8 1013 Poczwarówka 

Geyera Vertigo 

geyeri  

Wycinka drzew i krzewów z powierzchni do osiągnięcia 

pokrycia ok. 5-10%, z pozostawieniem kęp krzewów i 

lokalnego zróżnicowania zwarcia.  Wycinka obejmuje:  

Stanowiska 

1013_1; 1013_2 

wskazane w 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

4 500,00 zł/ha 
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- karczowanie drzew i krzewów w szyi korzeniowej (okazy 

o średnicy pnia, na wysokości gruntu, do 5 cm.) 

- wycięcie drzew (okazy o średnicy pnia, na wysokości 

gruntu,  powyżej 5 cm.) 

- pozostawienie starszych okazów krzewów, np.: wierzba 

purpurowa Salix purpurea, wierzba uszata Salix aurita jako 

grup biocenotycznych 

- usunięcie biomasy po wycince z powierzchni siedliska 

Działania dotyczące usuwania drzew, krzewów powtarzać, 

co  min. 5 lat, nie częściej niż co 2 lata, w terminie od dnia 

15-10 do dnia 15-02 kolejnego roku, w całym okresie 

obowiązywania planu. 

 

załączniku nr 5 

 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

A9 1013 Poczwarówka 

Geyera Vertigo 

geyeri  

Ograniczanie ekspansji trzciny pospolitej Phragmites 

australis 

- ręczne koszenie płatów trzciny zacieniającej siedlisko  

- usunięcie ściętej/skoszonej biomasy poza powierzchnię 

siedliska 

- koszenie trzciny wykonywać, raz w roku lub w miarę 

potrzeby powtarzać koszenie kilka razy w sezonie 

Działanie do wykonania w ciągu pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu, utrzymanie efektu w zależności od 

potrzeb w okresie obowiązywania planu. 

Stanowiska 

1013_1; 1013_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

3 500,00 zł/ha 

B13 1013 Poczwarówka 

Geyera Vertigo 

geyeri 

Ekstensywne użytkowanie kośne 

- częstotliwość koszenia: raz, dwa lub trzy razy w ciągu 

pięciu lat, jednak nie częściej niż co dwa lata 

- termin koszenia runi: od 30-08 do 15-02 kolejnego roku 

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy, w 

terminie do dwóch tygodni po pokosie, lub ułożenia w tym 

czasie w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi - 

zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy 

- w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy 

balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z 

Stanowiska 

1013_1; 1013_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

właściciele lub 

posiadacze gruntów 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

według aktualnych 

stawek PROW 
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działki rolnej nie później niż do dnia 01-03 kolejnego roku 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych, działanie tożsame 

z  B6 i B8 

z korzystaniem ze 

środków unijnych 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

 

C13 1013 Poczwarówka 

Geyera Vertigo 

geyeri 

Monitoring stanu ochrony gatunku 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony gatunku zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać w pierwszym roku obowiązywania planu a 

następnie co 5 lat. 

 

Stanowiska 

1013_1; 1013_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 

C14 1013 Poczwarówka 

Geyera Vertigo 

geyeri 

Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu. 

 

Stanowiska 

1013_1; 1013_2 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania związane z ochroną czynną siedlisk przyrodniczych 

A10 1758 Języczka 

syberyjska Ligularia 

sibirica 

Wycinka drzew i krzewów z powierzchni do osiągnięcia 

pokrycia ok. 10-15%,  z pozostawieniem kęp krzewów i 

lokalnego zróżnicowania zwarcia na powierzchni 

stanowiska 25x25 m.  

Wycinka obejmuje:  

- karczowanie drzew i krzewów w szyi korzeniowej (okazy 

o średnicy pnia, na wysokości gruntu, do 5 cm.) 

- wycięcie drzew (okazy o średnicy pnia, na wysokości 

gruntu,  powyżej 5 cm.) 

- pozostawienie starszych okazów krzewów, np.: wierzba 

purpurowa, Salix purpurea, wierzba uszata Salix aurita, 

Stanowisko 

7230_3 

wskazane w 

załączniku nr 5 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

4 500,00 zł/ha 
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jako grup biocenotycznych 

- usunięcie biomasy po wycince 

Działania dotyczące usuwania drzew, krzewów i nalotu 

samosiewów powtarzać, co  min. 5 lat, nie częściej niż co 2 

lata, w całym okresie obowiązywania planu 

- wycięcie wskazanych zarośli i podrostu drzew w terminie 

od dnia 1-12 do dnia 15-02 kolejnego roku 

 

A11 1758 Języczka 

syberyjska Ligularia 

sibirica 

Selektywne, ręczne usuwanie roślinności zielnej 

Rośliny zielne, nadmiernie zacieniające siedlisko, w tym z 

najbliższego otoczenia języczki należy usuwać ręcznie, 

poprzez koszenie lub wyrywanie (warunkiem koniecznym 

jest także zebranie i wyniesienie ściętych roślin ze 

stanowiska). Wycinką należy objąć wszystkie ekspansywne 

gatunki oraz nadmiernie zacieniające (między innymi: 

trzcina pospolita Phragmites australis, śmiałek darniowy 

Deschampsia caespitosa, wiązówka błotna Filipendula 

ulmaria). Prace te powinny być prowadzone pod nadzorem 

eksperta w zakresie biologii języczki syberyjskiej. 

Pierwszy zabieg w maju w fazie rozwojowej języczki, drugi 

w sierpniu, po przekwitnięciu gatunku 

Działania powtarzać, co  min. 5 lat, nie częściej niż co 2 

lata, w całym okresie obowiązywania planu. 

Stanowisko 

7230_3 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

4 500,00 zł/ha 

A12 1758 Języczka 

syberyjska Ligularia 

sibirica 

Wykonanie zastawki na cieku płynącym w pobliżu 

stanowiska języczki syberyjskiej Ligularia sibirica, w celu 

ograniczenia odwodnienia stanowiska 

Zastosować materiały rodzime (skały, drewno, biomasa) 

Działanie wykonać w ciągu pierwszych trzech latach 

obowiązywania planu. 

Punkt „zastawka” 

wskazany w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

3 000,00zł 

A13 1758 Języczka 

syberyjska Ligularia 

sibirica 

Akcja edukacyjno - promocyjna skierowana do  

lokalnej społeczności przedstawiająca wartości  

przyrodnicze obszaru Natura 2000 oraz potrzeby ochrony  

siedliska oraz gatunku języczka syberyjska Ligularia 

Obszar województwa 

małopolskiego 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

20 000,00zł 
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sibirica. Działanie wykonać w ciągu pierwszych pięciu 

latach obowiązywania planu. 

 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

 

C15 1758 Języczka 

syberyjska Ligularia 

sibirica 

Monitoring stanu ochrony gatunku 

Prowadzenie monitoringu stanu ochrony gatunku zgodnie z 

metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring 

należy wykonać w pierwszym roku obowiązywania planu a 

następnie co 5 lat. 

 

Stanowisko 

1758_1 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

Działania dotyczące monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 

C16 1758 Języczka 

syberyjska Ligularia 

sibirica 

Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

Kontrola poprawności wykonywania działań ochronnych. 

Kontrolę należy prowadzić w trakcie wykonywania działań 

ochronnych lub bezpośrednio po ich  zakończeniu. 

 

Stanowisko 

7230_3 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

C17 1758 Języczka 

syberyjska Ligularia 

sibirica 

Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

Monitoring uwarunkowań abiotycznych siedliska języczki 

syberyjskiej Ligularia sibirica poprzez: 

- badania stopnia uwodnienia siedliska w związku z 

instalacją zastawki przy pomocy piezometrów (2 szt.) 

- badania uwarunkowań mikroklimatycznych siedliska 

(nasłonecznienie – stopień zacienienia, temperatura, 

wilgotność) 

Działanie do wykonania we wszystkich latach 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Stanowisko 

7230_3 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

500,00 zł za 

stanowisko 

monitoringowe 

 

20 000,00zł zakup 

urządzeń 

pomiarowych, w 

celu zainstalowania 

w siedlisku 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D1 1758 Języczka Wykonanie porównawczych badań genetycznych Stanowisko Sprawujący nadzór 70 000,00zł za 
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syberyjska Ligularia 

sibirica 

populacji karpackich języczki syberyjskiej Ligularia 

sibirica (w Czechach, Słowacji, Rumunii), sąsiadujących z 

populacją z Polany Biały Potok.  

Działanie wykonać w ciągu pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu. 

1758_1 

wskazane w 

załączniku nr 5 

 

 

nad obszarem Natura 

2000 w 

porozumieniu z 

właścicielami/ 

zarządcami gruntów 

badania próbek z 5 

sąsiadujących 

karpackich 

(górskich) populacji 

z terenu Czech, 

Słowacji, Rumunii 

 

 

 

3.4 Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

W toku prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych nie stwierdzono potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Polana 

Biały Potok PLH120026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

3.5.1. Projekt zmiany SDF 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
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1. Pkt. 3.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

występujących na terenie obszaru i ocena 

znaczenia obszaru dla tych siedlisk 
 

Kod 
Pokrycie  

[ha] 

Reprezen 

-tatywność 

Pow.  

względna  

Ocena  

stanu 

zachowa

nia 

Ocena 

ogólna 

6230 1.07 A C A C 

 

6430 
0.48 B C B C 

 

6520 
16.02 A C A A 

 

7140 
3.15 A C A A 

 

7230 
1.07 B C A B 

 

9410 
30.44 A C B C 

 

Pkt. 3.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

występujących na terenie obszaru i ocena 

znaczenia obszaru dla tych siedlisk 
 

Kod 
Pokrycie  

[ha] 

Reprezen 

-tatywność 

Pow.  

względna 

Ocena  

stanu 

zachowa

nia 

Ocena 

ogólna 

6230 0,02 C C C C 

6430 0,10 B C B B 

6520 11,22 B C B B 

7140 6,91 A C A A 

7230 3,33 B C B B 

9410 22,74 B C  C C 
 

Uzupełnienie, weryfikacja i aktualizacja 

danych w oparciu o piśmiennictwo i 

prace terenowe, przeprowadzone w 

2018 r., na potrzeby sporządzania PZO 

2.  Pkt. 3.2 Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 

2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku 

II do dyrektywy 92I43IEWG oraz ocena znaczenia 

obszaru dla tych gatunków 

 

1758 Ligularia sibirica – populacja na obszarze 

min 55, max 55 

Pkt. 3.2 Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 

2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku 

II do dyrektywy 92I43IEWG oraz ocena znaczenia 

obszaru dla tych gatunków 

 

1758 Ligularia sibirica – populacja na obszarze 

min 263, max 263 

Uzupełnienie, weryfikacja i aktualizacja 

danych w oparciu o piśmiennictwo i 

prace terenowe, przeprowadzone w 

2018 r., na potrzeby sporządzania PZO 

3.  Pkt. 4.1 Ogólna charakterystyka obszaru, 

Dodatkowa charakterystyka obszaru: 

Obszar obejmuje rozległą polanę leżącą przy 

północnych granicach Tatrzańskiego Parku 

Narodowego, przy wylocie Doliny Lejowej. Jest to 

teren lekko nachylony ku północy, podmokły i 

zatorfiony. Wyniesienie w centralnej części 

pokrywa las świerkowy. Polana przecięta jest 

kilkoma, niewielkimi ciekami. Nad nimi rozwijają 

się na niewielkich powierzchniach zarośla łęgowe. 

Pkt. 4.1 Ogólna charakterystyka obszaru, 

Dodatkowa charakterystyka obszaru: 

SOOS Natura 2000 Polana Biały Potok 

PLH120026 obejmuje rozległą mozaikę cennych 

siedlisk przyrodniczych położonych przy 

północnych granicach Tatrzańskiego Parku 

Narodowego, pomiędzy wylotami dolin: Lejowej i 

Chochołowskiej. Wyniesienie w centralnej części 

pokrywa rozległa polana, zajęte przez siedliska: 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane 

Uzupełnienie, weryfikacja i aktualizacja 

danych w oparciu o piśmiennictwo i 

prace terenowe, przeprowadzone w 

2018 r., na potrzeby sporządzania PZO 
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Na polanie wykształciło się torfowisko, 

sporadycznie tylko porastające pojedynczymi 

sosnami i wierzbami (głównie szarą Salix cinerea i 

uszatą S. aurita). W rejonie Polany Biały Potok 

występuje szereg  torfowiskowych i murawowych 

zbiorowisk roślinnych, począwszy od eutroficznej 

młaki kozłkowo-turzycowej Valeriano-Caricetum 

flavae oraz oligotroficznych: Carici canescentis-

Agrostietum caninae, Nardo-Juncetum squarrosi, 

aż po dolinkowe i kępkowe zespoły torfowiska 

wysokiego (Caricetum limosae, Caricetum fuscae) 

i płaty reprezentujące kl. Oxycocco-Sphagnetea. 

Tworzą one  drobnopowierzchniową mozaikę. 

Fragmenty Polany pokryte są łąkami zaliczanymi 

do zespołu Gladiolo-Agrostietum, ekstensywnie 

użytkowanymi, przede wszystkim pastwiskowo i 

kośnie. Niewielki procent gruntu jest użytkowany 

jako pola uprawne. 

 

ekstensywnie (Polygono-Trisetion) oraz niewielki 

płat 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe (Nardetalia) otoczona jest 

siedliskiem 9410 Górskie bory świerkowe a od 

wschodu, wzdłuż Potoku Lejowego także 

siedliskiem 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylon 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium). W północnej części obszaru, w 

wyraźnym obniżeniu, z miejscami 

niesprecyzowanego wypływu wód głębokiego 

krążenia wykształciła się mozaika torfowisk 

niskich z siedliskami: 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) oraz 7230 

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. 
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4. Pkt. 4.3 Zagrożenia, presje i działania mające 

wpływ na obszar 

 
Oddziaływania negatywne 

Poziom Zagrożenia  

i presje [kod] 

Zanieczyszczenie 

(opcjonalnie) 

[kod] 

Wewnętrze/ 

zewnętrzne  

[i|o|b] 

M X  b 

L F04  i 

L E01.03  o 

L F03.01  o 

H B  o 

H A04  o 

Oddziaływania pozytywne 

Poziom Działania, 

zarządzanie 

[kod] 

Zanieczyszczenie 

(opcjonalnie) 

[kod] 

Wewnętrze/ 

zewnętrzne 

[i|o|b] 

L F03.01  o 

L F04  i 

H B  o 

M X  b 

H A04  o 
 

Pkt. 4.3 Zagrożenia, presje i działania mające 

wpływ na obszar 

 
Przedmiot ochrony 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

6430 

Ziołorośla górskie 

Adenostylon alliariae 

i ziołorośla nadrzeczne 

Convolvuletalia sepium 

X brak zagrożeń i 

nacisków 

H05.01 odpadki i odpady 

stałe 

I01 obce gatunki inwazyjne 

J02.05 modyfikowanie 

funkcjonowania wód  

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

6520 

Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

Polygono-Trisetion 

X brak zagrożeń i 

nacisków 

A03.03 zaniechanie/ brak 

koszenia  

A03.01 intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 

A04.01.02intensywny 

wypas owiec 

A04.02.02nieintensywny 

wypas owiec 

A04.03 zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

A08 nawożenie (nawozy 

sztuczne). 

E01.03 zabudowa 

rozproszona 

7140 

Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea) 

I02 problematyczne 

gatunki rodzime 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01.03 zabudowa 

rozproszona 

I01 obce gatunki 

inwazyjne 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

E01.03 zabudowa 

rozproszona 

G01.03.01 rajdowe 

kierowanie pojazdami 

zmotoryzowanymi 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

I01  
obce gatunki inwazyjne 

6230  

Bogate florystycznie 

górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe Nardetalia 

X brak zagrożeń i 

nacisków 

A04.01.02 intensywny 

wypas owiec 

A04.02.02 nieintensywny 

wypas owiec 

A04.03 zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

9410 

Górskie bory świerkowe 

K04.03 zawleczenie 

choroby (patogeny 

mikrobowe) 

B02.01.01 odnawianie lasu 

po wycince (drzewa 

rodzime) 

Uzupełnienie, weryfikacja i aktualizacja 

danych w oparciu o piśmiennictwo i 

prace terenowe, przeprowadzone w 

2018 r., na potrzeby sporządzania 

PZO 
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1013 Poczwarówka Geyera 

Vertigo geyeri 

I02 problematyczne 

gatunki rodzime 

E01.03 zabudowa 

rozproszona 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

1758 Języczka syberyjska 

Ligularia sibirica 

A04.01.02 intensywny 

wypas owiec 

E01.03 zabudowa 

rozproszona 

F04.01 plądrowanie 

stanowisk roślin 

G05.01 wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

J02.01 zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K05.02 zmniejszenie 

płodności/depresja 

genetyczna u roślin (w tym 

kojarzenie krewniacze) 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

 

5. Pkt. 4.4 Własność 

100% nieznana 
Pkt. 4.4 Własność 

Klasy 

pokrycia 

terenu* 

 

Typ 

własności 

Powierzchnia 

użytków w ha 

% udział 

powierzchni w 

obszarze 

Lasy Skarb 

Państwa 

 

 

40,44 (312-lasy 

iglaste) * 

 

 

75,7% Własność 

komunalna 

Własność 

prywatna 

Inne 

Grunty orne  0 0 

Łąki i 

pastwiska 
 12,98 (321-

murawy i 

pastwiska 

naturalne) * 

24,3% 

Zbiorniki 

wodne 
 0 0 

Cieki  0 0 

Inne  0 0 

 * Zgodnie z Corine Land Cover  

Uzupełnienie, weryfikacja i aktualizacja 

danych w oparciu o 

http://clc.gios.gov.pl/ 
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6. Pkt. 4.5 Dokumentacja 

 

Hajek M. 1999 The Valeriano simplicifoliae-

Caricetum flavae association in the Podhale region 

(Western Carpathians, Polska): notes on 

syntaxonomical and successional relationships. 

Pragm. Flor. Geobot. 44(2) 389-400. 

Horsak M. 2005 Dane niepublikowane 

IOP PAN 2006 Weryfikacja bazy danych i 

propozycja nowych specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk w regionie alpejskim. Raport z realizacji 

umowy Nr 1/Natura2000/2006. Maszynopis. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 

Mirek Z. 2006 Informacja ustna (personal 

information) 

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1989 Polana Biały 

Potok, obiekt przyrodniczy godny szczególnej 

ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45 (5-6) 71-73 

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2006 Występowanie 

języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. 

w Polsce - zagrożenia i problemy ochrony. 

Chrońmy Przyr. Ojcz. 71-77 62 (4) 

Pietrzyk A. 2007 Znaczenie obszaru NATURA 

2000 „Polana Biały Potok” dla malakofauny. Praca 

licencjacka. WYDZIAŁ CHEMII UJ, KIERUNEK: 

OCHRONA ŚRODOWISKA (msc) 

Pkt. 4.5 Dokumentacja 

 

Hajek M. 1999 The Valeriano simplicifoliae-

Caricetum flavae association in the Podhale region 

(Western Carpathians, Polska): notes on 

syntaxonomical and successional relationships. 

Pragm. Flor. Geobot. 44(2)389-400 

Horsák M. 2005. Molluscs. W: Ecology and 

palaecology of spring fens in the western part of 

the Carpathians (A. Poulickova, M. Hajek & K. 

Rybnicek, eds), pp. 197–208. Palacky University, 

Olomouc 

Horsák M., Schenková V., Myšák J. 2012. The 

second site of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) 

and the first recent record of Pupilla pratensis 

(Clessin, 1871) in Poland. Folia Malacologica 

20(1): 21–26 

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring 

Dane z Państwowego Monitoringu Środowiska 

GIOŚ dla: Vertigo geyeri, Ligularia sibirica, 

Leucobryum glaucum, Sphagnum spp., siedliska 

6520, siedliska 7140, raporty z lat 2009-2015 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy Dane odnośnie 

przebiegu korytarzy ekologicznych, lata 2005-

2012 

Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf, AR, Poznań  

Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., 

Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski 

K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., 

Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. 

Projekt korytarzy ekologicznych łączących 

Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład 

Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011 

Uzupełnienie, weryfikacja i aktualizacja 

danych w oparciu o piśmiennictwo i 

prace terenowe, przeprowadzone w 

2018 r., na potrzeby sporządzania 

PZO 
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Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. 

Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny 

kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

Kraków 
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3.5.2. Projekt zmiany granicy obszaru 

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 
Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany Przedmioty ochrony 

- - - 

Nie proponuje się korekty granic obszaru Natura 2000, ze względu na to, iż obecne granice zapewniają wystarczającą ochronę dla przedmiotów 

ochrony w obszarze. 
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