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Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG

Kod           ha               Stopień             Względna           Stan          Ocena 
reprezentacji    powierzchnia   zachowania   ogólna

6210 1,92 B                       C                    C C
6230        0,17               D                        - - -
6410       29,60              A                       C                    C B
6510         7,27              C                        C C C

Kod          Nazwa siedliska
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – poza zakresem 

ekspertyzy (północna część obszaru) – przedmiot ochrony
6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate 

florystycznie) – wg wyników badań własnych (NOWY) – nie jest 
przedmiotem ochrony 

6410       Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – wg wyników 
badań własnych (NOWY) – przedmiot ochrony

6510        Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie      
(Arrhenatherion elatioris) – przedmiot ochrony



Kod         Nazwa

1060 Lycaena dispar
czerwończyk nieparek

OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie

C              B               C            C

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG

Populacja
Osiadła

P - obecny



http://www.iop.krakow.pl/pckz/mapy/87d.gif

Zasięg gatunku Czerwończyk nieparek Lycaena dispar



Kod         Nazwa

4038   Lycaena helle
czerwończyk fioletek

OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie

D ?             - - -

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG

Populacja
Osiadła

P - obecny

Fot: Grzegorz Jarosiewicz – wschodnia Polska 
(torfowisko Sobowice)



http://www.iop.krakow.pl/pckz/mapy/86d.gif

Zasięg gatunku Czerwończyk fioletek Lycaena helle



BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG

Kod         Nazwa
6177 Phengaris teleius

modraszek telejus

Populacja
Osiadła

P - obecny

OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie

C             C C C



Kod         Nazwa
6177 Phengaris teleius

modraszek telejus

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG



http://www.iop.krakow.pl/pckz/mapy/90d.gif

Zasięg gatunku Modraszek teleius Phengaris teleius



Kod         Nazwa

6179 Phengaris nausithous
modraszek nausithous

OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie

C              C C C

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG

Populacja osiadła
P - obecny



Kod         Nazwa

6179 Phengaris nausithous
modraszek nausithous

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG



http://www.iop.krakow.pl/pckz/opis.asp?id=91&je=pl

Zasięg gatunku Modraszek nausitous Maculinea nausithous



Kod         Nazwa

1337 Castor fiber
bóbr europejski

OCENA ZNACZENIA OBSZARU 
Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie

D               - - -

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG

Populacja osiadła
P - obecny



Zając T., Romanowski J., Kozyra K. 2015: Bóbr europejski Castor fiber. W: Makomaska-Juchniewicz M., Bonk M. (red.) 
Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. IV.  GIOŚ. Warszawa

Zasięg gatunku Bóbr europejski Castor fiber



6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)



6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)



6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion - płaty bogate florystycznie)



6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion - płaty bogate florystycznie)

Modraszek argiades
Cupido argiades



6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion - płaty bogate florystycznie)

Wrzos pospolity
Calluna vulgaris



6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion - płaty bogate florystycznie)

„Tłoki”
Calluno-
Nardetum



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Krwiściąg lekarski
Sanguisorba officinalis



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Goryczka wąskolistna
Gentiana pneumonanthe L. 



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Sierpik barwierski
Serratula tinctoria



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Bukwica lekarska
Betonica officinalis



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Świerszcz polny
Gryllus campestris



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Długoskrzydlak sierposz
Phaneroptera falcata



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Ochrona tych siedlisk polega na:
• prowadzeniu ochrony czynnej i kontroli warunków hydrologicznych (monitoring 
wilgotności gleby i jej sezonowych zmian).
• kluczowe dla jego zachowania wydaje się zapewnienie użytkowania 
naśladującego dawne, dziś już zarzucone metody, tj. wysokie koszenie runi 
późnym latem/jesienią połączone z usuwaniem biomasy, raz w roku lub 
przynajmniej co 2 lata.



6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Szczaw rozpierzchły
Rumex thyrsiflorus



6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)



6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)



6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Łąki rajgrasowe powinny być obejmowane 

ochroną czynną. Należy je kosić, najlepiej 

ręcznie lub lekkim sprzętem, maksymalnie dwa 

razy w roku. Pierwszy pokos powinien 

odbywać się nie wcześniej niż w pierwszej

połowie czerwca, drugi we wrześniu. Nie jest 

wskazane zbyt niskie koszenie i intensywne 

wypasanie. Siano powinno

być usuwane z łąki. Użytki zielone powinny być 

umiarkowanie nawożone. Wysokość dawek 

nawozów zależy od żyzności siedliska.



Skalnik driada Minois dryas



Skalnik driada Minois dryas





Kod i nazwa Opis zagrożenia

A02 zmiana 
sposobu uprawy

Potencjalnym zagrożeniem jest zmiana sposobu użytkowania gruntów 
(zamiana łąk na pola uprawne). Zjawisko, przy dużej skali, doprowadzić 
może do trwałego zaniku gatunków charakterystycznych dla łąk, a tym 
samym do trwałego zaniku siedlisk w obszarze

A03.03. 
zaniechanie, brak 
koszenia

Płaty nieużytkowanej roślinności charakteryzujące się dużym udziałem 
gatunków ekspansywnych i inwazyjnych. Daje się również zauważyć 
wzrost udziału gatunków drzew i krzewów

E01.03 zabudowa 
rozproszona

Potencjalnym zagrożeniem jest zwiększenie zasięgu zabudowy 
mieszkaniowej (i tym samym zajmowanie łąk przez budynki mieszkalne 
i ich zagospodarowane otoczenie), w szczególności w zachodniej części 
obszaru

I01 obce gatunki 
inwazyjne

Płaty łąk w obszarze są w różnym stopniu opanowane przez gatunki 
obcego pochodzenia, głównie nawłoć kanadyjską Solidago canadensis i 
n. późną S. gigantea, co odzwierciedla się w obniżonych ocenach 
odpowiednich wskaźników stanu zachowania

ZAGROŻENIA



Kod i nazwa Opis zagrożenia

I02. 
problematyczne 
gatunki rodzime

Potencjalne zagrożenie podtopienia łąk (w sąsiedztwie szęsto
obserwowano ślady aktywności bobra Castor fiber). W sytuacji 
niepodjęcia odpowiednich działań mogłoby to doprowadzić do 
przekształcenia łąk w zbiorowiska szuwarowe. Ewentualne podtopienie 
utrudniać a nawet uniemożliwiać będzie użytkowanie łąki (problem z 
dojazdem)

K02.01 Zmiana 
składu 
gatunkowego/ 
sukcesja

Płaty łąk często podlegają procesom sukcesji przejawiającej się we 
wzroście udziału gatunków ekspansywnych, inwazyjnych, 
ziołoroślowych i szuwarowych)

A03.01 
intensywne 
koszenie lub 
intensyfikacja

Koszenie w okresie pojawu postaci imaginalnych motyli (koniec 
czerwca – koniec sierpnia)

ZAGROŻENIA (c.d.)



Cele działań ochronnych

Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych

Perspektywa osiągnięcia 

zakładanego celu działań 

ochronnych
6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion)

Utrzymanie aktualnej 

powierzchni siedliska i oceny U1 

parametru „Specyficzna 

struktura i funkcje”. 

Okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)

Utrzymanie aktualnej 

powierzchni siedliska i oceny U1 

parametru „Specyficzna 

struktura i funkcje”

Okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

Poprawa oceny parametru 

„perspektywy ochrony” z U1 do 

FV

Okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych

6177 Modraszek telejus 

Phengaris teleius

Utrzymanie co najmniej 

aktualnej powierzchni siedlisk 

gatunku

Okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych

6179 Modraszek nausithous 

Phengaris nausithous

Utrzymanie co najmniej 

aktualnej powierzchni siedlisk 

gatunku

Okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych



Dziękuję za uwagę


