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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Uroczysko Łopień PLH120078 w województwie małopolskim  

 
1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Uroczysko Łopień  
Kod obszaru PLH120078 
Opis granic obszaru Załącznik nr 1 
SDF Załącznik nr 2  
Położenie Województwo małopolskie, powiat limanowski, gmina Dobra 
Powierzchnia obszaru (w 
ha) 

44,6  

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zaproponowany w styczniu 2006 r. pod nazwą  Grota Zbójnicka na 
Łopieniu. Uznany jako Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty PLH120022 Grota Zbójnicka na Łopieniu decyzją 
Komisji Europejskiej 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, numer aktu normatywnego C(2008) 7973.W decyzji Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2011 r. 
przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny, numer aktu normatywnego C(2010) 9663 dokonano 
powiększenia i zmiany nazwy obszaru na PLH120078 Uroczysko Łopień. 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

21-11-2012 

Termin zatwierdzenia 
Planu 

Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm - rrrr  

Koordynator Planu Mariusz Skwara, , mariusz.skwara@rdos.krakow.pl, +48126198143,  
Planista Regionalny Małgorzata Michna, malgorzata.michna@rdos.krakow.pl , +48126198146, +48509-900-726 
Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrona Środowiska w Krakowie, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków  
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony przyrody  
lub nadleśnictwa, pokrywającej/go się z 

obszarem, która/e może powodować 
wyłączenie części terenu ze sporządzania 

Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 
części terenu ze 

sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej formy 
ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa pokrywająca się z 
obszarem [ha] 

1 Nadleśnictwo Limanowa ul. Kopernika 3   
34-600 Limanowa 

Plan Urządzenia lasu na 
lata 2006 - 2015. 

Nie zachodzą przesłanki 
zawarte w art. 28 ust. 11 
ustawy o ochronie przyrody  

43,53 

Teren objęty PZO: Uroczysko Łopień PLH120078 o powierzchni 44,6 [ha] 
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1.2. Mapa załącznik nr 3 

 
* numeracja oddziałów i wydzieleń leśnych według Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Limanowa na lata 2006-2015 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

1. Obszar Natura 2000 Uroczysko Łopień PLH120078 (poprzednia nazwa Grota Zbójnicka na Łopieniu PLH120022) został uznany jako Obszar o 
znaczeniu dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 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, numer aktu 
normatywnego C(2008) 7973. W decyzji Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2011 r. przyjmująca, na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny, numer aktu 
normatywnego C(2010) 9663 dokonano powiększenia obszaru do 44,6 ha i zmiany jego nazwy na Uroczysko Łopień PLH120078.  

2. Obszar leży na terenie gminy Dobra, w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim. Przedmiotami ochrony w obszarze są: 
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórcza (żywe) (kod 7110), jaskinie nieudostępnione do zwiedzania (kod 8310), żyzne buczyny (kod 
9130), bory i lasy bagienne (kod 91D0), podkowiec mały (kod 1303), nocek orzęsiony (kod 1321), nocek Bechsteina (kod 1323).   

3. Projekt planu zadań ochronnych (PZO) będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych:  
− art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627, z późn. zm.),  
− rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.),  
− ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 z późń.zm.). 

4. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawiany jest w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w celu utrzymania i przywrócenia do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych zawiera następujące elementy: określenie stanu 
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; identyfikację istniejących i 
potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków; ustalenie działań ochronnych ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania; ustalenie koniecznych zmian w istniejących 
dokumentach planistycznych. 

Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych powstawała etapowo. Za pomocą Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej oraz w formie 
wydruków plan był udostępniany wszystkim zainteresowanym. Podczas realizacji PZO przewidziano przeprowadzanie warsztatów konsultacyjnych 
z udziałem osób prywatnych i instytucji zainteresowanych projektem planu zadań ochronnych. W spotkaniach brał udział Zespołu Lokalnej 
Współpracy, jednocześnie spotkania te miały charakter otwarty. Za pomocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych można było 
zapoznawać się z bieżącym stanem prac nad projektem PZO i zgłaszać uwagi i wnioski podczas całego procesu planistycznego. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. Kod 
Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Pop. 
osiadła 

Pop. 
rozrodcza 

Pop. 
przemieszcza-

jąca się 

Pop. 
zimująca 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen. 

Ocena  
st. zach. 

Ocena 
izol. /  Pow. 
względna 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

S1 7110 

Torfowiska 
wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą 
(żywe)     

 0,85    

 

B B C C  

S2 8310 

Jaskinie 
nieudostęp
nione do 
zwiedzania 

 0,00    

 

B A C B  

S3 9130 
Żyzne 
buczyny 

Dentario 
glandulosae-
Fagenion 

28,98    

 

B A C C 

W SDF podano 
zbyt małą 

powierzchnię 
siedliska 

S4 91D0 
Bory i lasy 
bagienne 

Sphagno - 
Picetum 0,59    

 
B C C C  

Z1 1303 
Podkowiec 
mały 

Rhinolophus 
hipposideros     400-600 B B C B  

Z2 1321 
Nocek 
orzęsiony 

Myotis 
emarginatus    200-300 

 
0-14 B B C B  

Z3 1323 
Nocek 
bechsteina 

Myotis 
bechsteinii    100-200 1 B C C B  

Z4 1324 
Nocek 
duży 

Myotis 
myotis     0-12 D     
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

W pierwszym etapie prac nad PZO dokonano identyfikacji podmiotów potencjalnie zainteresowanych opracowaniem PZO. W tym celu 
zidentyfikowano zarządców terenu, właścicieli gruntów prywatnych oraz innej własności, podmioty związane z ochroną obszaru oraz z jego 
gospodarczym wykorzystaniem. Proces komunikacji z grupami interesu odbywał się w następujący sposób: 
 
1. W dniu 14.05.2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Limanowa w Limanowej zorganizowano pierwsze spotkanie z osobami zainteresowanymi 

opracowywaniem planu. Zaproszenia zostały wysłane pocztą tradycyjną do osób prywatnych (przede wszystkim właścicieli gruntów) oraz 
instytucji (pkt 1.7). Dodatkowo potencjalnych interesariuszy poinformowano telefonicznie i drogą elektroniczną o planowanym spotkaniu. 
Spotkanie miało na celu: przekazanie informacji o rozpoczęciu prac nad PZO, danych nt. sieci Natura 2000 i przedmiotów ochrony w obszarze 
Uroczysko Łopień, przedstawienie harmonogramu prac, utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 4. 
Skład ZLW przedstawia punkt 1.8.  

 
2. Obwieszczenie o przystąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie do opracowywania planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Uroczysko Łopień (znak pisma: OP-II.082.1.145.2012.MMi z dn. 21.11.2012) zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez 
wywieszenie na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie, tablicy ogłoszeń RDOŚ w Krakowie w dn. od 21.11.2012. do 29.03.2013. 
Obwieszczenie zostało wysłane do Wójta Gminy Dobra i wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie 23.11.2012 do 14.11.2013. Obwieszczenie 
zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Gazecie Wyborczej w dn. 27.11.2012. 

 
3. Informacje dot. PZO umieszczono na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej. 
 
4. Poczta tradycyjna – członkowie ZLW otrzymali w maju 2013 r. wyniki pierwszego etapu prac nad PZO pocztą tradycyjną na wskazany adres. 

Wyniki kolejnego etapu prac zostały przesłane członkom ZLW we wrześniu 2013 r. 
 
5. 26.09.2013 r. zorganizowano drugie spotkanie, na którym zaprezentowano kolejny etap prac nad PZO. Spotkanie to zostało podzielone na dwie 

części – część kameralną  w siedzibie Nadleśnictwa Limanowa i część terenową w obszarze Uroczyska Łopień, gdzie dokonano oglądu obszaru 
i miejsc planowanych zabiegów. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 5. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt  

1 Starostwo Powiatowe w 
Limanowej 

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
regionalnym. Prowadzenie na terenie powiatu zadań o 

charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie: 
zagospodarowania przestrzennego, geodezji, 

kartografii, katastru gruntów, transportu i dróg 
publicznych, ochrony środowiska, leśnictwa. 

ul. Józefa Marka 9, 34-600 
Limanowa 

tel. 18 33 37 800, 
fax. 1833 37 880 

e-mail:  
starostwo@powiat.limanowa.

pl 

2 Gmina Dobra 

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań w 

zakresie m.in.: planowania przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, 

promocji gminy. 

Dobra 233; 34-642 Dobra 

tel.: 018-333-00-20;  
fax: 018-333-04-47; 

e-mail: 
sekretariat@gminadobra.pl 

3 Gmina Tymbark 

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań w 

zakresie m.in.: planowania przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, 

promocji gminy. 

34-650 Tymbark 49 

tel. 018 3325 637,  
fax 018 3325 632 

e-mail: 
ug.tymbark@tymbark.pl 

4 Gmina Słopnice 

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie 
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań w 

zakresie m.in.: planowania przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, 

promocji gminy. 

34-615 Słopnice 911 
tel. 018 332 62 00,  
fax : 018 332 60 18,  

e-mail: gmina@slopnice.pl 

5 Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie 

Doradztwo, kontrola i nadzór nad zadaniami 
wykonywanymi przez Nadleśnictwo Limanowa 

Al. Słowackiego 17a   
31-159 Kraków 

tel. (012) 630-52-00 
fax (012) 633-13-51 

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

 

6 Nadleśnictwo Limanowa 
Nadzór nad lasami Skarbu Państwa, wykonywanie 

w ramach zlecenia nadzoru nad lasami 
niebędącymi własnością skarbu Państwa 

ul. Kopernika 3    
34-600 Limanowa 

tel. 018 337 21 16,  
fax: 018 337 22 18  

e – mail: 
limanowa@krakow.lasy.gov.pl 

7 
Pełnomocnik Wojewody 

Małopolskiego d/s obszarów 
Natura 2000 

Kontrola ul.Jagiellońska 52, 33-300 Nowy 
Sącz 

tel. 18 540 22 00,  
fax:  18 443-78-76,  

e-mail: 
mmor@malopolska.uw.gov.pl 

8 Stanisław Rząsa Doradztwo, planowanie Rada Gminy Dobra Dobra 233; 34-
642 Dobra 

tel.: 018-333-00-20;  
fax: 018-333-04-47; 

e-mail: 
sekretariat@gminadobra.pl 
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9 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

Nadzór nad formami ochrony przyrody w woj. 
małopolskim (z wyłączeniem parków 

narodowych), prowadzenie postępowań z zakresu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

oceny oddziaływania przedsięwzięć, 
udostępnianie informacji o środowisku. 

Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków 

tel 012 6198 120,  
fax: 012 6198 122 

e-mail: 
sekretariat@rdos.krakow.pl 

10 
Instytut Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie 

Pracownicy naukowi, eksperci przyrodniczy 
opracowujący SDF dla obszarów Natura 2000. 

al. A. Mickiewicza 33 
31-120 Kraków 

tel. 12 632 24 32 
fax: 12 632 24 32 

e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl 

11 Klub Przyrodników 

Organizacja pozarządowa zrzeszająca ekspertów 
przyrodniczych, mająca na celu podejmowanie 

działań z zakresu inwentaryzacji przyrodniczych 
i ochrony przyrody. Natura 2000. 

ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin tel./fax: +48 683828236, 
e-mail: kp@kp.org.pl - 

12 Prywatny właściciel gruntu Właściciel użytku łąkowego w obszarze    
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

L.p. Imi ę i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy 
interesu, którą reprezentuje 

Kontakt  

1 Małgorzata Michna Planista Regionalny  Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

malgorzata.michna@rdos.krakow.pl , 
+48126198146, +48509-900-726 

2 Mariusz Skwara Koordynator Planu  Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie  

mariusz.skwara@rdos.krakow.pl, 
+48126198143 

3 Marek Kroczek Ekspert ds. siedlisk 
przyrodniczych  

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego  

m.kroczek@zpkwm.pl 
018 446 0900 

4 Dr Krzysztof Piksa Ekspert ds. chiropterofauny  Uniwersytet Pedagogiczny w 
Krakowie, Instytut Biologii  

piksak@gmail.com 
607324587, 

5 Grzegorz Palka Przedstawiciel Gminy Dobra  Urząd Gminy Dobra Gmina  grzegorzpalka@gminadobra.pl 

018 3330020 

6 Tadeusz Rybka Przedstawiciel Gminy Tymbark  Urząd Gminy Tymbark   t.rybka@tymbark.pl 

018 3325637 

7 Tadeusz Florek Przedstawiciel Gminy Słopnice  Urząd Gminy Słopnice  florek.tadeusz@slopnice.pl 

018 3347426, 

8 Stanisław Rząsa Radny Gminy Dobra – pasjonat 
Łopienia  

Pasjonat Łopienia, Rada Gminy 
Dobra  

lopien951@wp.pl 
692371556, 

9 Barbara Mirek Michalska Przedstawiciel Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Krakowie  

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie 

barbara.michalska@krakow.lasy.gov.pl 
012 630 5237 

10 Leszek Banaś Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Limanowa 

Nadleśnictwo Limanowa leszek.banas@krakow.lasy.gov.pl 
502142999 

11 Jakub Zygarowicz Przedstawiciel Nadleśnictwa 
Limanowa 

Nadleśnictwo Limanowa jakub.zygarowicz@krakow.lasy.gov.pl 
509945240, 

12 Małgorzata Mordarska Duda Pełnomocnik Wojewody 
Małopolskiego d/s obszarów 
Natura 2000 

Delegatura Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Nowym Sączu  - 

mmor@malopolska.uw.gov.pl 
tel. 18 540 22 00,  
fax: +48 18 443-78-76, 

13 Monika Kotulak  Przedstawiciel organizacji 
pozarządowej 

Klub Przyrodników kp@kp.org.pl ,  
tel./fax: +48 683828236 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A  

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość 
informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

1 

M
at

er
ia

ły
 p

ub
lik

ow
an

e 

Nowak J., Piksa K. 1997: Wstępne wyniki obserwacji 
kolonii podkowca małego w Jaskini Zbójnickiej w 
Łopieniu. Streszczenia, XI Ogólnopolska Konferencja 
Chiropterologiczna, Kraków8-9 XI 1997, pp: 19. 

Pierwsza wzmianka o 
występowaniu dużego 
zimowiska podkowca 

Przydatna Publikacja 

2 Piksa, K., 2000: Nowe stanowiska nocka orzęsionego 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej części 
Karpat. Przegląd Przyrodniczy, 4: 111-112. 

Informacja o 
występowaniu nocka 
orzęsionego w ostoi 

Przydatna Publikacja 

3 Piksa, K. & Nowak, J., 2002: Nowe zimowe 
stanowiska nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 
1817) w jaskiniach Polskich Karpat, Nietoperze, 3: 
287-241. 

Informacja o 
występowaniu nocka 
Bechsteina w obszarze 

Przydatna Publikacja 

4 Piksa, K., 2006: Aggressive behaviour of greater 
mouse-eared bat (Myotis myotis) towards lesser 
horseshoe bats (Rhinolophus hipposideros) in a 
hibernaculum. Acta Chiropterologica, 8: 566-571. 

Informacja o wielkości 
zimowej kolonii 
podkowca małego 

Przydatna Publikacja  

5 Piksa K., Bogdanowicz, W., Tereba A., 2011: 
Swarming of bats at different elevations in the 
Carpathian Mountains. Acta Chiropterologica, 13: 113-
122. 

Informacja o rojeniu 
nietoperzy w ostoi 

Kluczowa Publikacja 

6 Piksa K., w druku: Nocek łydkowłosy Myotis 
dasycneme (Boie, 1825) w polskiej części Karpat. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 

Informacja o obecności 
nocka łydkowłosego 

Istotna Publikacja 
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7 Pulina M. (red.). Jaskinie Karpat Fliszowych. Tom 2, 
PTPNoŻ, Warszawa. 

Podstawowe informacje 
o jaskiniach ostoi 

Przydatna Publikacje 

8 SFD „Uroczysko Łopień”  Podstawowe informacje 
o liczebności nietoperzy 
w ostoi 

Istotna 
Formularz dostępny w 
http://natura2000.gdos.gov.p
l/natura2000/dane/pdf/pl/PL
H120078.pdf 

9 Materiały 
niepublikowane 

Baza danych letnich i zimowych stanowisk podkowca 
małego w Polsce. 

Informacja o zimowaniu 
nietoperzy 

Istotna Baza danych dostępna z 
zasobach Polskiego 
Towarzystwa Przyjaciół 
Przyrody „pro Natura” 

10 Piksa K. (materiały niepublikowane) Pełna informacja o 
występowaniu 
nietoperzy w obszarze 
(lata 1997-2011) 

Dane kluczowe Dane w posiadaniu 
autora 

11 Plany/programy/s
trategie/projekty 

Skwara M., Perzanowska J. 2010: Strategia 
Zarządzania dla Obszaru 2000 „Uroczysko Łopień, W: 
Projekt PL0108 „Optymalizacja wykorzystania 
zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego 
rozwoju w Karpatach” Kraków, IOP. 

Opracowanie 
zawierające informacje o 
obszarze i przedmiotach 
jej ochrony 

Bardzo istotna Materiał dostępny w sieci 
pod adresem 
http://www.iop.krakow.pl/ka
rpaty/public/userfiles/Image/
strategie%20pdfy1/Uroczysk
o%20Lopien.pdf 

12 Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa 
Limanowa 

Informacje dotyczące 
ochrony przyrody 

Istotna Dokument w zasobach 
Nadleśnictwa 
Limanowa i 
Regionalnej dyrekcji 
Ochrony Środowiska w 
Krakowie 

13 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Limanowa na 
lata 2006 - 2015. 

Określenie sposobu 
gospodarowania w 
oddziałach leśnych 

Istotna Dokument dostępny w 
zasobach Nadleśnictwa 
Limanowa i 
Regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych w 
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Krakowie 

14 Szkudlarek R. 2004: Krajowy Plan Zarządzania 
Gatunkiem. Podkowiec mały. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. 

Sposób ochrony 
podkowca małego w 
Karpatach 

Przydatna Materiał dostępny w sieci 
pod adresem 
http://www.nietoperze.pl/och
rona_podkowiec.pdf 

15 Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2011: 1303 Podkowiec 
mały Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800). W: 
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. 

Zasady monitoringu 
zimowego 

Istotna Materiał dostępny w sieci 
pod adresem 
http://www.iop.krakow.pl/gi
os/monitoring/pdf/metodyka
_monitoringu_zwierzat_201
1_rhinolophus_hipposideros.
pdf 

16 Program ochrony podkowca małego w Polsce – PTPP 
„pro Natura” 

Informacje o prowadzo-
nych działaniach 
dotyczących ochrony 
gatunku 

Przydatna Materiał dostępny w sieci 
http://podkowiec.pronatura.o
rg.pl/ 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar Uroczysko Łopień położony jest w Beskidzie Wyspowym, na terenie gminy Dobra, na północnym stoku góry Łopień (951 m n.p.m.) w górnej czę-
ści jednego z kilku osuwisk. Według położenia fizyczno geograficznego teren ten według Kondrackiego leży w obszarze Europy Zachodniej strefie Karpat, 
Podkarpacie i Niziny Panońskiej, w prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, w podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachod-
nie, w makroregionie Beskidy Zachodnie, w mezoregionie Beskidu Wyspowego (Kondracki 1998).  
Jaskinia Grota Zbójnicka na Łopieniu została uznana za pomnik przyrody . Łopień został także wytypowany jako obiekt Geosite . Ponadto teren Uroczyska 
Łopien  PLH120078 znajduje się w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.  
Na terenie obszaru Uroczysko Łopień PLH120078 i w jego sąsiedztwie zinwentaryzowano kilka jaskiń (Czarci Dół, Złotopieńska, Wietrzna Dziura, Zbó-
jecka) oraz różnego rodzaju odsłonięć skalnych. Główna jaskinia na przedmiotowym obszarze zwana Grotą Zbójnicką jest jaskinią pseudokrasowa, typu 
szparowo-blokowiskowego, występującą w grubo- i bardzo grubo- ławicowanych piaskowcach magurskich. Stanowi efekt rozsuwania się bloków skalnych 
i poszerzania szczelin. Jej głębokość wynosi 19 m, a długość ponad 400 m (rozpiętość ok. 40 m/30m). Składa się z licznych pustek o charakterze korytarzy 
i stosunkowo dużych komór, które tworzą system labiryntowy. Jaskinia ma dynamiczny mikroklimat; zimą nie jest wymrażana. Jej górne partie są suche; 
dolne, poniżej Sali Dziadka, dość wilgotne. Z uwagi na występowanie populacji nietoperzy stwierdzano duże pokłady guana nietoperzy, w tym największe 
w salach Janosika i Rumcajsa.  
Obszar Nadleśnictwa Limanowa na którym zlokalizowany jest masyw Łopienia położony jest w obrębie Beskidu Wyspowego i Gorców tj. w terenie zbu-
dowanym z kilku płaszczowin, które tworzą tzw. Płaszczowinę Magurską. Cechą charakterystyczną jest występowanie tutaj piaskowców magurskich, które 
nie występują w innych jednostkach tektonicznych. Utwory omawianego terenu są to przede wszystkim osady fliszowe należące do kredy i paleogenu o 
olbrzymiej miąższości, przekraczającej 6000 m. Przeważnie są to naprzemianległe utwory piaskowcowo – łupkowe z wtrąceniami margli, zlepieńców, ro-
gowców, rzadziej wapieni. Oprócz osadów fliszowych występują też utwory mioceńskie. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie gleb litogenicz-
nych typu ranker, gleb autogenicznych z typu gleb brunatnych oraz gleb semihydrogenicznych w typie gleb torfowo – glejowych (BULiGL, 2000). 
Klimat omawianego obszaru ma charakter górski z dużą amplitudą średnich temperatur i wysokimi opadami – uzależnionymi w poważnym stopniu od po-
łożenia nad poziomem morza. Przeważającymi wiatrami są tu wiatry zachodnie. Średnie temperatury roczne podawane dla dwóch stacji meteorologicznych 
Turbacz 1308 m npm i Kamienica 450 m npm wynoszą: 2,8 o C i 7,5 o C; średnie temperatury okresu wegetacyjnego wynoszą: 13,0 o C i 15 o 

C; długość okresu wegetacyjnego wynosi 160 i 210 dni, roczna ilość opadów wynosi 1262 mm i 841 mm, ilość dni z pokrywą śnieżną wynosi 140 i 85 dni, 
średnia temperatura okresu wegetacyjnego wynosi od 13,0 do 15,0 o C . 
W masywie Łopienia odbywają się również corocznie w okresie letnim (sierpień) cykliczne imprezy turystyczne (tzw. złazy), organizowane w ra-
mach programu Odkryj Beskid Wyspowy 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów. 

Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 43,53 97,6 
Łąki trwałe Własność prywatna 1,20 2,69 

 
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

Typy użytków  
 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty,  
działania/priorytetu/programu, 

     
Lasy Lasy Państwowe 0 - 

Trwałe użytki zielone  Prywatna  0 - 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
 
L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 
przygotowanie 

planu/programu/w
drażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projekt
u mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. 
działań 

minimalizuj ących 
lub kompensujących 

1 Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Słopnice 
(Uchwała Rady Gminy Słopnice Nr 
XI/41/07z dnia 29 sierpnia 2007 r. 
Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 
2007 r. Nr 778, poz. 5115 

Urząd Gminy 
Słopnice 

Istniejące ustalenia planu 
nie mają wpływu na 
przedmioty ochrony  

Istniejące ustalenia 
planu nie mają 

wpływu na 
przedmioty ochrony  

Istniejące ustalenia 
planu nie mają 

wpływu na 
przedmioty ochrony  

 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dobra (Uchwała Rady Gminy 
Dobra Nr XII/110/99 z 28 grudnia 1999 
r.) 

Urząd Gminy Dobra 
Istniejące ustalenia 

studium nie mają  wpływu 
na przedmioty ochrony 

Istniejące ustalenia 
planu nie mają 

wpływu na 
przedmioty ochrony 

Istniejące ustalenia 
planu nie mają 

wpływu na 
przedmioty ochrony 

2 

Miejscowy Plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dobra – wieś 
Dobra (Uchwała Rady Gminy Dobra Nr 
XXV/172/05 z dnia 26 lutego 2005 r. ) 
(Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. 
Nr 294, poz. 2155) 

Urząd Gminy Dobra 
Istniejące ustalenia planu 

nie maja wpływu na 
przedmioty ochrony 

Istniejące ustalenia 
planu nie maja 

wpływu na 
przedmioty ochrony  

Istniejące ustalenia 
planu nie maja 

wpływu na 
przedmioty ochrony  

3 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Tymbark 
(Uchwała nr XXIII/172/05 z dnia 
31.03.2005 r. )(Dz.Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2005 r. Nr 322, poz. 
2418) 

Urząd Gminy 
Tymbark 

Istniejące ustalenia planu 
nie maja wpływu na 
przedmioty ochrony  

Istniejące ustalenia 
planu nie maja 

wpływu na 
przedmioty ochrony  

Istniejące ustalenia 
planu nie maja 

wpływu na 
przedmioty ochrony  

4 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 
Limanowa na okres gospodarczy 2006-
2015 zatwierdzony decyzją Ministra 
Środowiska DLOPiK-L-lp-611-74/06 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 

w Krakowie 
Nadleśnictwo 

Limanowa 

Plan Urządzenia Lasu dla 
Nadleśnictwa Limanowa 

nie został poddany 
strategicznej ocenie 
oddziaływania na 
środowisko.  

Brak zapisów 
dotyczących obszaru 
Natura 2000 i jego 

przedmiotów 
ochrony 

Brak zapisów 
dotyczących obszaru 
Natura 2000 i jego 

przedmiotów ochrony  
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
  
L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 
Powierzchnia Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 
Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 
Uzasadnienie do wyłączenia 

z prac terenowych 

1 

7110 - Torfowiska 
wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 
 

C 0,42 ha 1 Załącznik nr 6 

Dobry Prace terenowe przeprowadzone 
między 10.05 a 30.09.2012 r.   

2 
8310 Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania 

B  4 Załącznik nr 6 
Bardzo dobry 

Zimowa kontrola stanu 
populacji i siedlisk (zimowiska) 

3 

9130  Żyzne buczyny 
(Dentario glandulosae-
Fagenion) 
 

C 
42,85 ha 

  Załącznik nr 6 

Dobry Prace terenowe przeprowadzone 
między 10.05 a 30.09.2012 r.  
podczas których oceniono stan 
siedliska i jego zachowanie  

4 

91D0 Bory i lasy 
bagienne (Sphagno - 
Picetum  
 

C 0,26 ha  1 Załącznik nr 6 

Dobry Prace terenowe przeprowadzone 
między 10.05 a 30.09.2012 r.  
podczas których oceniono stan 
siedliska i jego zachowanie . 

 Gatunki zwierząt       

1 
1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

B  

3 (Jaskinia 
Zbójecka  

Czarci Dół, 
Wietrzna 
Studnia)  

Stwierdzono hibernację w 
trzech obiektach 
Jaskini Zbójeckiej w 
Łopieniu - 826 osobników, 
Czarcim Dole – 150 
osobników, 
Wietrznej Studni – 1 
osobnik. 
Obiekty zlokalizowane w 
załącznik nr 6 

Bardzo dobry Zimowa kontrola stanu 
populacji i siedliska 
(zimowiska) w dniach 7 i 8 
listopada 2011 roku.  

2 

1321 Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
 B 

 

1 (Czarci Dół) 

Stwierdzono obecność 
jednego osobnika w Czarcim 
Dole podczas kontroli 
zimowej . Obiekt 
zlokalizowano na załączniku 

Bardzo dobry Zimowa kontrola stanu 
populacji i siedliska 
(zimowiska) w dniach 7 i 8 
listopada 2011 roku 
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nr 6. W okresie rojenia 200-
300 osobników. 

3 

1323 Nocek Bechsteina 
Myotis  bechsteinii 
 B 

 

- 

Nie stwierdzono obecności 
podczas zimowej kontroli . 
W okresie rojenia 100 – 200 
osobników  

Bardzo dobry Zimowa kontrola stanu 
populacji i siedliska 
(zimowiska) w dniach 7 i 8 
listopada 2011 roku 

4 

1324 Nocek duży  
Myotis myotis 

D 

 

1 (Jaskinia 
Zbójecka) 

Stwierdzono obecność tylko 
jednego osobnika w Jaskini 
Zbójeckiej w Łopieniu. 
Obiekt zlokalizowano na 
załączniku nr 6. 

Bardzo dobry Zimowa kontrola stanu 
populacji i siedlisk (zimowiska) 
w dniach 7 i 8 listopada 2011 
roku 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
Kod siedliska: 7110 
Nazwa siedliska: Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 
 
I. Status ochronny 
Najbogatsze, najbardziej zróżnicowane i najlepiej zachowane płaty siedliska znajdują się w centralnych częściach niektórych torfowisk Kotliny 
Orawsko-Nowotarskiej oraz w Tatrach. Torfowiska bieszczadzkie i części brzeżne większych torfowisk orawsko-nowotarskich zostały uszkodzone 
przez odwadnianie i eksploatację. Wynikiem tego jest zanik fazy dolinkowej i zarastanie torfowisk drzewami (sosna zwyczajna, brzoza, świerk). 
Również zmiany klimatyczne (dominujące, od co najmniej dwudziestu lat, stosunkowo suche lata) sprzyjają degradacji i zarastaniu torfowisk. Stan 
siedliska w całości regionu alpejskiego określa się jako niezadowalający: U1.  
 
II. Charakterystyka 
Siedlisko reprezentowane jest przez oligotroficzne mszary torfowcowe z klasy Oxycocco-Sphagnetea, tworzące fazę kępkową (Sphagnetum 
magellanici, Pino mugo-Sphagnetum, Pino rhaeticae-Sphagnetum i przesuszone mszary porośnięte sosną zwyczajną, nawiązujące do Ledo-
Sphagnetum). Na najlepiej zachowanych obiektach występują w kompleksie z fazą dolinkową. W zależności od głębokości i stopnia uwodnienia, 
obniżenia porośnięte są przez zbiorowiska: Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax, Sphagnum papillosum, Eriophoro angustifolii-Sphagnetum 
recurvi, Rhynchosporetum albae lub Caricetum limosae. Gatunkami dość często pojawiającymi się w mszarach torfowisk karpackich i zwykle 
występującymi razem są: Sphagnum fuscum, Oxycoccus microcarpus i Empetrum nigrum. Zróżnicowanie regionalne jest wyraźnie zauważalne 
wśród porastających torfowiska drzew i krzewów. Jedynie na torfowiskach orawsko-nowotarskich występuje masowo sosna drzewokosa Pinus x 
rhaetica, torfowiska tatrzańskie porasta zwykle kosodrzewina Pinus mugo, w Bieszczadach na kopuły torfowisk wkracza głównie świerk Picea 
abies.  
 
III. Stan zachowania siedliska w obszarze Łopień 
W obszarze Łopień znajduje się siedlisko torfowiska wysokiego na powierzchni około 40 arów. Obecnie siedlisko znajduje się w stanie 
niezadowalającym. Obniżanie poziomu wód gruntowych powoduje osuszenie stanowiska i zanik naturalnej roślinności oraz wkraczanie 
ekspansywnej wierzby iwy Salix capreai wierzby szarej Salix cinerea. Brak prac zmierzających do usunięcia roslin ekspansywnych i ewentualnie 
podniesienia poziomu wód gruntowych może przyczynić się do straty tego siedliska w obszarze Łopień.  
Siedlisko jest penetrowane przez miejscową ludność, szczególnie w okresie wiosennym, w czasie kwitnienia roślin  na torfowisku. 
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Kod siedliska: 9130 
Nazwa siedliska: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, )  
 
I. Status ochronny 
Stan siedliska w regionie alpejskim opisuje się jako właściwy, a jego powierzchnię – stabilną. Spora cześć dobrze zachowanych płatów żyznej 
buczyny karpackiej znajduje się w strefach ochrony obszarowej (obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów). W regionie alpejskim 
tylko w nielicznych miejscach stan ochrony siedliska oceniany jest jako niezadowalający czy też zły. 
 
II. Charakterystyka 
Żyzna buczyna karpacka spotykana jest zarówno na siedliskach żyznych, średnio zasobnych, jak i uboższych. Porasta stoki i grzbiety górskie oraz 
zbocza dolin i wąwozów, nie wykazując przywiązania do określonej ekspozycji. 
Drzewostan tworzy głównie buk. Towarzyszy mu jodła, czasem stanowiąc spory udział w składzie gatunkowym, jednostkowo świerk, a w miejscach 
zasobniejszych także jawor. Warstwa krzewów jest słabo rozwinięta, budują ją młode osobniki drzew i nieliczne krzewy. Charakterystyczną cechą 
runa jest obfite występowanie geofitów wczesnowiosennych, takich jak: żywiec gruczołowaty na wschodzie, a w zachodniej części Karpat – 
dziewięciolistny czy zawilec gajowy, zakwitające jeszcze przed rozwojem liści drzew. Poza tym obficie zaznacza się obecność innych gatunków 
żyznych lasów liściastych. Siedlisko wykazuje duże zróżnicowanie regionalne i mikrosiedliskowe. 
 
III. Stan zachowania siedliska w obszarze Łopień 
W obszarze Łopień znajduje się siedlisko żyznej buczyny . Siedlisko zlokalizowane jest na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe. Można 
przyjąć że cały obszar jako całość jest zachowany w dobrym stanie i brak istotnych zagrożeń dla tego siedliska. 
Dla żyznej buczyny zagrożeniem jest penetracja terenu przez ludzi związana z przebiegiem szlaku i sporadyczną organizacją imprez masowych lecz 
nie ma to wpływu na stabilność siedliska. 
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Kod siedliska: 91D0 
Nazwa siedliska: Bory i lasy bagienne  
 
I. Status ochronny 
Stan ochrony podmokłej świerczyny górskiej oceniono jako właściwy dla płatów występujących w Beskidach Śląskim, Małym i Żywieckim, 
głównie ze względu na stabilność powierzchni zajmowanej przez siedlisko. Także ocena bagiennej świerczyny górskiej w Bieszczadach została 
określona jako właściwa. Ocenę stanu ochrony sosnowego boru bagiennego w obszarze „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie” określono jako 
niezadowalający U1. Natomiast jako zły U2, stan ochrony większości płatów świerczyny na terenie Babiej Góry. Na taka ocenę wpłynęło 
funkcjonowanie licznych rowów melioracyjnych z lat 70. XX w. powodujących znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych i stopniową 
degradację siedliska. 
 
II. Charakterystyka 
Siedlisko występuje w miejscach, w których lustro wody znajduje się blisko powierzchni gruntu i wykazuje niewielkie oscylacje. Są to najczęściej 
obszary wododziałowe na pokładzie oligotroficznego, silnie kwaśnego torfu wysokiego o miąższości od 20-30 cm do kilku metrów, zasilanego 
wodą opadową. W Karpatach spotyka się kilka podtypów borów – typowy sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, bagienną świerczynę 
górską Sphagno-Piceetum, Bazzanio-Piceetum oraz górskie torfowiska wysokie z sosną drzewokosą i kosodrzewiną Sphagno-Piceetum. W 
sosnowym borze bagiennym w warstwie drzew dominuje sosna zwyczajna, rzadziej występuje brzoza omszona i świerk. Podszyt jest skąpy, o 
małym zwarciu. Dno lasu zatorfione, w znacznej części pokryte torfowcami, z kępami bagna zwyczajnego Ledum palustre, borówki bagiennej 
Vaccinium uliginosum, borówki brusznicy Vaccinium vitis-idaea, w wielu miejscach pojawiają się turzyce, zwłaszcza pospolita Carex nigra i kępy 
wełnianki pochwowatej Eriophorum vaginatum. W podmokłej i bagiennej świerczynie górskiej w drzewostanie przeważa świerk, a w domieszce 
pojawia się brzoza. Warstwę krzewów tworzy podrost świerka, jodły, buka oraz jarzębiny. W warstwie zielnej i mszystej panują gatunki siedlisk 
podmokłych, a gatunki borowe stanowią domieszkę. Zbiorowisko wyróżnia się wysokim udziałem mchów i wątrobowców, pokrywającym znaczną 
powierzchnię (do 90%). Bagienna świerczyna górska jako element torfowisk wysokich zasilana jest w dużej mierze przez wodę opadową ubogą w 
składniki mineralne, położona jest na lokalnych wododziałach. Natomiast podmokła świerczyna górska związana jest z torfowiskami przejściowymi 
oraz wysiękami wód – podlega wpływowi żyźniejszych wód, usytuowana jest w zagłębieniach i w pobliżu cieków. 
 
III. Stan zachowania siedliska w obszarze Łopień 
W obszarze Łopień znajduje się siedlisko podmokłej świerczyny górskiej na powierzchni około 30 arów. Obecnie siedlisko znajduje się w stanie 
niezadowalającym. Obniżanie poziomu wód gruntowych powoduje osuszenie stanowiska i zmiany w naturalnej roślinności. Brak prac 
zmierzających do ewentualnego podniesienia poziomu wód gruntowych może przyczynić się do straty tego siedliska w obszarze Łopień 
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Kod siedliska: 8310 
Nazwa siedliska: Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania  
 
I. Status ochronny 
Na terenie obszaru Uroczysko Łopień PLH120078 i w jego sąsiedztwie zinwentaryzowano kilka jaskiń (Czarci Dół, Złotopieńska, Wietrzna Dziura, Zbó-
jecka) oraz różnego rodzaju odsłonięć skalnych. Główna jaskinia na przedmiotowym obszarze zwana Grotą Zbójnicką została uznana za pomnik przyrody 
. Łopień został także wytypowany jako obiekt Geosite . Ponadto teren Uroczyska Łopien  PLH120078 znajduje się w Południowomałopolskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu.  
 
II. Charakterystyka 
Na terenie obszaru Uroczysko Łopień PLH120078 i w jego sąsiedztwie zinwentaryzowano kilka jaskiń (Czarci Dół, Złotopieńska, Wietrzna Dziura, 

Zbójecka) oraz różnego rodzaju odsłonięć skalnych. Główna jaskinia na przedmiotowym obszarze zwana Jaskinią Zbójecka jest jaskinią 
pseudokrasowa, typu szparowo-blokowiskowego, występującą w grubo- i bardzo grubo- ławicowanych piaskowcach magurskich. Stanowi efekt 
rozsuwania się bloków skalnych i poszerzania szczelin. Jej głębokość wynosi 19 m, a długość ponad 400 m (rozpiętość ok. 40 m/30m). Składa się z 
licznych pustek o charakterze korytarzy i stosunkowo dużych komór, które tworzą system labiryntowy. Jaskinia ma dynamiczny mikroklimat; zimą nie 
jest wymrażana. Jej górne partie są suche; dolne, poniżej Sali Dziadka, dość wilgotne. Z uwagi na występowanie populacji nietoperzy stwierdzano duże 
pokłady guana nietoperzy, w tym największe w salach Janosika i Rumcajsa. Otwory jaskini zlokalizowane są na następujących wysokościach  2x903 
m n.p.m. 906 m n.p.m.; Jest to jaskinia niekrasowa, pochodzenia grawitacyjnego w obrębie strefy osuwiskowej. Jaskinie tą tworzy labiryntowy 
system rozgałęziających się korytarzy z większymi salkami;  w jaskini występują nacieki niewęglanowe (ilasto-krzemionkowe) w postaci polew i 
stalaktytów do kilku centymetrów długości; a także niewielkie węglanowe formy grzybkowe i krzaczkowe, w części jaskini spąg pokryty 
osadami allochtonicznymi próchnica, duże pokłady liści, guanem nietoperzy, część spągu pokryta gliną i gruzem skalnym; Jaskinia ma 
dynamiczny mikroklimat, zimą obserwowany jest silny wypływ „ciepłego” powietrza z otworu; 

Jaskinia Czarci Dół posiada jeden otwór 770 m n.p.m.; zlokalizowana jest w piaskowcach magurskich. Jest jaskinią niekrasowa, pochodzenia 
grawitacyjnego w obrębie strefy osuwiskowej. Jaskinię tworzy labiryntowy system rozgałęziających się korytarzy z dużą salą; w jaskini 
występują nacieki niewęglanowe, a także niewielkie węglanowe formy grzybkowe i krzaczkowe; 

w niewielkiej części jaskini spąg pokryty jest osadami allochtonicznymi próchnicą i guanem nietoperzy, pokładami liści, część spągu pokryta gliną i 
gruzem skalnym; jest jaskinią wilgotną o dynamicznym mikroklimacie, zimą obserwowany jest silny wypływ „ciepłego” powietrza z otworu, 
powietrze zasysane jest przez  dolnie partie; 

Jaskinia Złotopieńska Dziura posiada jeden otwór 770 m n.p.m.Jaskinia zlokalizowana w piaskowcach magurskich; jaskinia niekrasowa, 
pochodzenia grawitacyjnego w obrębie strefy osuwiskowej; jaskinia o charakterze szczelinowym; W jaskini występują nacieki niewęglanowe, a 
także niewielkie węglanowe formy grzybkowe i krzaczkowe; w niewielkiej części jaskini spąg pokryty osadami allochtonicznymi próchnica, 
niewielki pokłady liści, część spągu pokryta gliną i gruzem skalnym; Jest  jaskinią wilgotną o dynamicznym mikroklimacie, zimą obserwowany jest 
silny wypływ „ciepłego” powietrza z otworu, powietrze zasysane jest przez dolnie partie.  
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III. Stan zachowania siedliska w obszarze Łopień 
Stan siedlisk nietoperzy (jaskiń) jest właściwy, obiekty są zabezpieczone przed nielegalną penetracją, otwory jaskiń są drożne dla nietoperzy, 
jaskinie charakteryzują się stabilnymi warunkami mikroklimatycznymi, obecnością próżni skalnych o dużych kubaturach zapewniającym 
nietoperzom dogodne warunki hibernacji, otoczenie obiektów zapewnia bezpieczne trasy przelotu w kierunku żerowisk. 
 

 
 
 
2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 
Dotychczas nie wykazywano występowania gatunków roślin z II Zał. Dyrektywy Siedliskowej, jako przedmiotów ochrony obszaru. 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 
Rhinolophus hipposideros podkowiec mały 1303 
 

 
 
Rozmnażanie 
Gody podkowca przypadają na jesień odbywają się w kwaterach przejściowych i hibernakulach. Owulacja i zapłodnienie następuje w marcu-
kwietniu. Wiosną samice grupują się tworząc tzw. kolonie rozrodcze, które zlokalizowane są na strychach budynków. Wielkość kolonii jest różna od 
kilkunastu do kilkuset samic. Samica rodzi raz do roku (najczęściej w czerwcu) jedno całkowicie ślepe, nagie, nielotne młode. Po 6-7 tygodniach 
młode uzyskują samodzielność, po roku dojrzałość płciową. 
Aktywność 
Zwierzę aktywne nocą, w odpowiednich warunkach poluje całą noc. W okresie niesprzyjających warunków popada w stan przejściowego 
odrętwienia. Zimę spędza w stanie odrętwienia zimowego zwanego hibernacją, która trwa od października do kwietnia. Preferuje miejsca dość 
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ciepłe 6-9OC. Jest gatunkiem osiadłym (najdłuższy notowany w Polsce przelot to 146 km). 
Sposób odżywiania 
Podkowiec mały poluje w lasach. Większość swoich ofiar łowi w trakcie lotu. Podstawą diety tego nietoperza są muchówki, motyle, siatkoskrzydłe. 
Ofiary przenosi do kryjówek nocnych i tam je zjada (Dietz, 2009). 
SOOS „Uroczysko Łopień”  jest najważniejszym obszarem zimowania podkowca małego w Polsce. Hibernuje tu ok. 1/3 liczebności tego gatunku 
znanych z kwater zimowych Polski. Podkowiec mały wykorzystuje jaskinie obszaru przede wszystkim jako miejsca hibernacji i kwatery 
przejściowe. Wielkość populacji zimującej tego gatunku waha się w granicach 400-600 osobników czasami tylko w okresie dłuższego ocieplenia w 
okresie zimowym może spaść do ok. 300 osobników. W okresie przejściowym może przekraczać 900 osobników (Nowak & Piksa 1997, Piksa 
niepubl.). 
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Myotis myotis Nocek duży 1324 
 

 
Rozmnażanie 
Gody odbywają się w kryjówkach samców usytuowanych w pobliżu kolonii rozrodczych i miejscach rojenia. Zapłodnienie przesunięte jest na 
wiosnę. Pod koniec kwietnia samice zaczynają się gromadzić i formować kolonie rozrodcze liczące od kilkudziesięciu do 2-3 tysięcy osobników. 
Kolonie zlokalizowane są na strychach budynków. Samce prowadzą samotniczy tryb życia. Pod koniec maja lub w czerwcu samice rodzą jedno 
młode. Młode są nagie, ślepe i nielotne. Po 4-5 tygodniach uzyskują zdolność lotu i rozpoczynają samodzielne żerowanie. Zarówno młode jak i 
dorosłe opuszczają kolonie rozrodcze w sierpniu, wrześniu lub październiku. 
 
 
Aktywność 
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Zwierzę aktywne nocą, w odpowiednich warunkach poluje całą noc. W okresie niesprzyjających warunków popada w stan przejściowego 
odrętwienia (torpor). Zimę spędzają w stanie odrętwienia zimowego zwanego hibernacją, która trwa od września do kwietnia. Zimują pojedynczo 
lub w grupach. Gatunek odbywa sezonowe krótko- i średniodystansowe wędrówki między schronieniami letnimi i zimowymi.  
Sposób odżywiania 
Wyspecjalizowany łowca polujący przede wszystkim na lądowe chrząszcze, większość jego diety stanowią biegaczowate. Wykorzystują żerowiska 
odległe od schronień letnich nawet do 25 km (Dietz et al. 2009). 
Jaskinie SOOS „Uroczysko Łopień”  są miejscem hibernacji i rojenia nocka dużego. Wielkość populacji zimującej jest niewielka nie przekracza 
kilku-kilkunastu osobników podlega w trakcie hibernacji dużym wahaniom. Znacznie liczniej gatunek ten obserwowany jest w okresie rojenia 
(Piksa 2006, niepubl.). 
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Myotis emarginatus Nocek orzęsiony 1321 
 

 
 
Rozmnażanie 
Gody rozpoczynają się jesienią i są kontynuowane w trakcie zimowania. Zwyczaje godowe, sposób kojarzenia partnerów - nieznane. Kopulacja ma 
miejsce jesienią lub zimą, ale zapłodnienie przesunięte jest na wiosnę. 
Część samic osiąga dojrzałość płciową w pierwszym, część w drugim roku życia. Pod koniec kwietnia samice zaczynają się gromadzić i formować 
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kolonie rozrodcze liczące 10-350 osobników. Kolonie zlokalizowane są na strychach budynków. Samce prowadzą samotniczy tryb życia. W połowie 
lub pod koniec czerwca lub początkiem lipca samice rodzą jedno młode. Młode są nagie, ślepe  
i nielotne. Po 4-5 tygodniach uzyskują zdolność lotu i rozpoczynają samodzielne żerowanie. Zarówno młode jak i dorosłe opuszczają kolonie 
rozrodcze w sierpniu czasem we wrześniu. 
Aktywność 
Zwierzę aktywne nocą, w odpowiednich warunkach poluje całą noc. W okresie niesprzyjających warunków popada w stan przejściowego 
odrętwienia (torpor). Zimę spędzają w stanie odrętwienia zimowego zwanego hibernacją, która trwa od października do kwietnia. Zimują 
pojedynczo, rzadko w niewielkich grupkach, najczęściej ukryte głęboko w szczelinach. Samice silnie przywiązane do miejsc rozrodu. Gatunek 
raczej osiadły, chociaż znane są przeloty na ponad 100 km. 
Sposób odżywiania 
Poluje w pobliżu drzew, krzewów, budynków gospodarczych. Ofiary łowi w powietrzu lub zbiera z powierzchni roślin i ścian budynków. Drapieżnik 
oportunistyczny. Postawą diety są muchówki, głównie o aktywności dziennej, motyle i pająki (Dietz et al. 2009). 
Jaskinie SOOS „Uroczysko Łopień”  są jednym z nielicznych miejsc hibernacji nocka orzęsionego w Karpatach i jednymi z najważniejszych 
miejsc rojenia w Polsce. Wielkość populacji zimującej trudna do oszacowania. Nocek orzęsiony jest gatunkiem zimującym przede wszystkim 
głęboko w szczelinach skalnych poza zasięgiem wzroku stąd jego liczebność stwierdzana w trakcie hibernacji jest niewielka. W środku sezonu 
zimowego nie występuje lub notowane są pojedyncze osobniki. Najliczniejsza obecność obserwowana jest pod koniec hibernacji, kiedy nietoperze 
wypełzają ze szczelin (3-14 osobników). Bardzo licznie gatunek ten obserwowany jest w okresie rojenia. Jego liczebność z tego okresu szacowana 
jest na 200-300 osobników (w trakcie najwyższej aktywności przy otworze Jaskini Zbójeckiej odławianych jest nawet do 50 osobników w ciągu 
nocy) (Piksa 2000, Piksa et al. 2011). 
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Myotis bechsteinii Nocek Bechsteina 1323 

 
 
 
Rozmnażanie 
Gody odbywają się od jesieni do wiosny w tym także w miejscach zimowania. Zwyczaje godowe i sposób kojarzenia partnerów dotychczas nie 
zostały poznane. Końcem kwietnia początkiem maja samice gromadzą się w koloniach rozrodczych. Kolonie rozrodcze formowane są zarówno 
przez ciężarne i nierozmnażające samice blisko ze sobą spokrewnione. Jedna kolonia w ciągu sezonu potrafi wykorzystywać do 50 schronień 
(głównie dziuple drzew). Rodzą jedno młode w okresie od połowy czerwca do połowy lipca.  Młode są ślepe, nagie i nielotne. Szybko osiągają 
samodzielność i wygląd osobników dorosłych, do lotu zdolne są już z początkiem sierpnia. Czas osiągnięcia dojrzałości płciowej nieznany. 
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Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Przedmioty ochrony objęte Planem 
L.p. 

Siedliska przyrodnicze 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych danych 
wg skali FV, UI, U2, 

XX 

Ocena stanu  
ochrony po 

weryfikacji  wg 
skali FV, UI, U2, 

XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska 
wg skali 

FV,U1, U2, 
XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
wg skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

1 Torfowiska wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 
 

7110 
 

S5  
 
 Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na 
stanowisku 

U1 U12 

U1 U1 

Powolny spadek 
powierzchni siedliska 
przez zarastanie 
obrzeży wierzbami 
iwą Salix caprea i 
szarą Salix cinerea 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki 
charakterysty
czne 

FV FV Rosiczka 
okrągłolistna, 
modrzewnica 
zwyczajna, bagno 
zwyczajne, borówka 
bagienna, kilka 
gatunków torowców 

Pokrycie i 
struktura 
gatunkowa 
torfowców 

FV FV Torfowce pokrywają 
ponad 50% 
powierzchni 
torfowiska 

Obce gatunki 
inwazyjne 

FV FV Brak 

Rodzime 
gatunki 
ekspansywne 
roślin 
zielnych 

FV FV Brak 

    

 

Odpowiednie 
uwodnienie 

U1 U1   Poziom wody 
gruntowej znajduje się 
na głębokości około 
20-30 cm poniżej 
powierzchni 
torfowiska 

Struktura 
powierzchni 
torfowiska 

U1 U1 Mszar dywanowy z 
nieznacznie 
wyniesionymi płatami 

Pozyskanie 
torfu 

FV FV Brak 

Melioracje 
odwadniające 

FV FV Brak 

Obecność 
krzewów i 

U1 U1 Pokrycie drzew , 
głównie wierzby 



35 

 

drzew stanowi około 20% 
powierzchni siedliska 

Perspektywy 
ochrony 

Zachowanie 
siedliska U1 U1 

Z uwagi na 
obniżony poziom 
wód gruntowych 
torfowisko 
wykazuje oznaki 
osuszenia. Pojawia 
się naturalna 
sukcesja wierzby. 
Dla zachowania 
konieczne 
podniesienie 
poziomu wód 
gruntowych 

2 Żyzna buczyna 
(Dentario 
glandulosae-
Fagenion) 
 

9130 
 

S6 
 Powierzchnia 

siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na 
stanowisku 

FV FV 

U1 U1 

Nie zmniejsza się, 
nie jest 
antropogenicznie 
pofragmentowana 

Struktura i 
funkcje 

Charakterys
tyczna 
kombinacja 
florystyczna 
runa 

FV FV Szczyr trwały, 
miesiącznica, 
kokoryczka 
wielkokwiatowa, 
czosnek 
niedźwiedzi, 
marzanka wonna, 
kopytnik pospolity, 
konwalia majowa, 
szczawik zajęczy, 
narecznica samcza, 
orlica pospolita 

    

 

Gatunki 
dominujące w 
poszczególny
ch warstwach 

FV FV   We wszystkich 
warstwach dominują 
gatunki typowe dla 
siedliska, przy czym 
zachowane są 
naturalne stosunki 
ilościowe 

Udział w 
drzewostanie 
gatunków 
li ściastych 

FV FV 60% buka 

Udział buka FV FV Ok. 60% 

Udział 
gatunków 
wczesnosukce
syjnych 

FV FV Gatunki 
wczesnosukcesyjne 
obecne w niewielkiej 
ilości co dla dojrzałej 
fitocenozy jest stanem 
właściwym. 
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Gatunki obce 
w 
drzewostanie 

FV FV Brak 

Gatunki obce 
geograficznie 
w 
drzewostanie 

FV FV Brak 

Martwe 
drewno 
(łączne 
zasoby) 

U1 U1 
Około 
10-20 m3/ha 

 

Wiek 
drzewostanu 

U1 U1 Wiek drzewostanu ok. 
80 lat wskazuje na 
ocenę wskaźnika U1 
(<10% udział drzew 
starszych niż 100 lat, 
ale >50% udział drzew 
starszych niż 50 lat) 

Naturalne 
odnowienie 

FV FV Równomiernie na całej 
powierzchni 

Struktura 
pionowa i 
przestrzenna 

FV FV Zróżnicowana; > 50% 
powierzchni pokryte 
przez zwarty 
drzewostan, jednak 
obecne luki, 
prześwietlenia 

Inwazyjne 
gatunki obce 
w podszycie i 
runie 

FV FV Brak 

Ekspansywne 
gatunki 
rodzime 
(apofizy) w 
runie 

FV FV Brak 

Zniszczenie 
runa i gleby 

U1 U1 Występują lecz są 
mało znaczące dla 
stabilności siedliska. 

Perspektywy 
ochrony 

Zachowanie 
siedliska 

U1 U1 Zachowanie siedliska 
w stanie 
niepogorszonym w 
perspektywie 10-20 lat 
jest pewne 

3 Bory i lasy bagienne 
(Sphagno - Picetum) 
 

91D0 S7 
 Powierzchni

a siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na 
stanowisku 

U1 U1 U1 U1 Nieznacznie się 
zmniejsza w wyniki 
ekspansji wierzby iwy 
Salix caprea i szarej 
Salix cinerea 

Struktura 
i funkcje 

Gatunki 
charakterysty
czne 

FV FV Obecnych ponad 60% 
gatunków 
charakterystycznych 
dla siedliska 

Gatunki FV FV We wszystkich 
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dominujące warstwach dominują 
gatunki naturalne dla 
tego siedliska, 
zachowane są stosunki 
ilościowe 

Inwazyjne 
gatunki obce 
w runie 

FV FV Brak 

Rodzime 
gatunki obce 
roślin 
zielnych 

FV FV Brak 

Uwodnienie U1 U1 Nieco przesuszone 

Wiek 
drzewostanu 

FV FV Duża ilość drzew w 
wieku powyżej 100 lat 

Gatunki obce 
w 
drzewostanie 

FV U1 Na obrzeżach zaczyna 
intensywnie pojawiać 
się wierzby 

Martwe 
drewno 
leżące lub 
stojące >3m 
długości i 30 
cm grubości 

FV FV >3 szt/ha 

Naturalne 
odnowienie 
drzewostanu 

FV FV   Odnowienie na całym 
obszarze siedliska 

     Występowani
e mchów 
torfowców 

U1 U1   Ze względu na 
obniżenie się poziomu 
wód gruntowych w 
niektórych miejscach 
występuje zanik 
mchów torfowców 

Występowani
e 
charakterysty
cznych 
krzewinek 

FV FV Krzewinki występują 
na całym obszarze 
siedliska 

Pionowa 
struktura 
roślinności 

FV FV Naturalna, 
zróżnicowana 

Zniszczenie 
runa i gleby 
związane z 
pozyskaniem 
drewna 

FV FV Brak 

Inne 
zniekształceni
a 

FV FV Brak 

Perspektywy 
ochrony 

Zachowanie 
siedliska 

U1 U1 Obniżony poziom wód 
gruntowych. Zanik 
mchów torfowców. 
Konieczne prace 
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mające na celu 
zachowanie siedliska 

4a Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania  

8310 
(Grota 
Zbójnic
ka) 

 Powierzchni
a siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na 
stanowisku -  

FV FV U1 U1 długość jaskini 433 m, 
Spełnia warunki dla 
fauny jaskiniowej 

Struktura 
i funkcje 

Wielkości i 
kształt jaskini 

FV FV Bez większych zmian 
od czasu 
inwentaryzacyjnej 
dokumentacji jaskini 

Cechy 
mikroklimaty
czne 
obserwowane 
w skali całej 
jaskini 

FV FV Jaskinia dynamiczna; 
mikroklimat jaskini 
charakteryzuje się 
sezonowymi 
wahaniami 
temperatury 

Ogólne cechy 
hydrologiczne 
i obecność 
wody w 
jaskini 

FV FV Nie obserwowano 
zmian 

     Stopień 
zabezpieczeni
a obiektu 
przed 
penetracją 
ludzką 

U1 U1   Mimo zabezpieczeń 
jaskinia bardzo często 
nielegalnie 
penetrowana W chwili 
obecnej powstał nowy 
przekop omijający 
kratę 

Efekty 
antropopresji 
i 
zanieczyszcze
nie siedliska 
materią 
antropogenicz
ną 

U1 U1 W jaskini znajduje się 
bardzo dużo śmieci, 
które są regularnie 
usuwane 

Gatunki 
nietoperzy z 
załącznika II 
Dyrektywy 
Siedliskowej 

FV FV Liczebność podkowca 
małego sukcesywnie 
rośnie, liczebność 
pozostałych gatunków 
nieznaczna i nie ulega 
istotnym zmianom 

 Liczebność i 
struktura 
dominacji 
chiropterofau
ny zimującej 

FV FV Liczebność nietoperzy 
i struktura 
dominacyjna nie 
uległa istotnej zmianie 
w porównaniu do lat 
wcześniejszych. 
Obserwowany jest 
wyraźny wzrost 
liczebności podkowca 
małego 

 Obecność 
bezkręgowej 

FV FV Brak istotnej zmiany 
w stosunku do 
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fauny 
naściennej w 
partach 
przyotworow
ych jaskini 

obserwacji z lat 

poprzednich. 

Perspektywy ochrony/ 
zachowania 

FV FV U1 U1  

4b Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania 

8310 
(Czarci 
Dół) 

 Powierzchni
a siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na 
stanowisku 

FV FV 

FV FV 

Powierzchnia siedliska 
- długość jaskini 140 
m, Spełnia warunki dla 
fauny jaskiniowej 

Struktura 
i funkcje 

Wielkości i 
kształt jaskini 

FV FV długość: 140 m, 
2. deniwelacja: 14 m, 
Bez większych zmian 
od czasu 
inwentaryzacyjnej 
dokumentacji jaskini 

     Cechy 
mikroklimaty
czne 
obserwowane 
w skali całej 
jaskini 

FV FV   Jaskinia dynamiczna; 
mikroklimat jaskini 
charakteryzuje się 
sezonowymi 
wahaniami 
temperatury 

Ogólne cechy 
hydrologiczne 
i obecność 
wody w 
jaskini 

FV FV Nie obserwowano 
zmian 

Stopień 
zabezpieczeni
a obiektu 
przed 
penetracją 
ludzką 

FV FV Jaskinia bardzo 
rzadko penetrowana 

Efekty 
antropopresji 
i 
zanieczyszcze
nie siedliska 
materią 
antropogenicz
ną 

FV FV W jaskini znajduje 
się bardzo mało 
śmieci. 

Gatunki 
nietoperzy z 
załącznika II 
Dyrektywy 
Siedliskowej 

FV FV Liczebność 
podkowca małego 
wysoka, 
pozostałych 
niewielka. 

Liczebność i 
struktura 
dominacji 
chiropterofau
ny zimującej 

FV FV Liczebność 
podkowca małego 
sukcesywnie rośnie. 
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Obecność 
bezkręgowej 
fauny 
naściennej w 
partach 
przyotworow
ych jaskini 

FV FV Brak istotnej 
zmiany w stosunku 
do obserwacji z lat 
poprzednich 

Perspektywy ochrony/ 
zachowania 

FV FV  

4c Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania 

8310 
(Złotop
ieńska 
Dziura) 

 Powierzchni
a siedliska 

Powierzchnia 
siedliska na 
stanowisku 

FV FV U1 U1 długość jaskini 105 
m Spełnia warunki 
dla fauny 
jaskiniowej 

    Struktura 
i funkcje 

Wielkości i 
kształt jaskini 

FV FV   długość: 105 
m,deniwelacja: 10 
m, Bez większych 
zmian od czasu 
inwentaryzacyjnej 
dokumentacji 
jaskini 
 

Cechy 
mikroklimaty
czne 
obserwowane 
w skali całej 
jaskini 

FV FV Jaskinia 
dynamiczna; 
mikroklimat jaskini 
charakteryzuje się 
sezonowymi 
wahaniami 
temperatury 

Ogólne cechy 
hydrologiczne 
i obecność 
wody w 
jaskini 

FV FV Nie obserwowano 
zmian 

Stopień 
zabezpieczeni
a obiektu 
przed 
penetracją 
ludzką 

U1 U1 Jaskinia stosunkowo 
rzadko penetrowana 
Brak zabezpieczeń, 
jaskinia położona 
stosunkowo blisko 
szlaku i 
nieudostępniona; 

Efekty 
antropopresji 
i 
zanieczyszcze
nie siedliska 
materią 
antropogenicz
ną 

FV FV W jaskini znajduje się 
bardzo mało śmieci. 

Gatunki 
nietoperzy z 

FV FV Liczebność nietoperzy 
niewielka – nie 
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załącznika II 
Dyrektywy 
Siedliskowej 

przekracza kilku 
osobników. 

Liczebność i 
struktura 
dominacji 
chiropterofau
ny zimującej 

FV FV Liczebność nietoperzy 
niewielka nie uległa 
istotnej zmianie w 
porównaniu do lat 
wcześniejszych. 

     Obecność 
bezkręgowej 
fauny 
naściennej w 
partach 
przyotworow
ych jaskini 

FV FV   Brak istotnej zmiany 
w stosunku do 
obserwacji z lat 
poprzednich. 

Perspektywy ochrony/ 
zachowania 

FV FV  

 
W przypadku jaskini Wietrzna Dziura z uwagi na jej bardzo małą wielkość i sporadyczne występowanie pojedynczych osobników nietoperzy nie określono stanu ochrony tego 
obiektu według przyjętej metodyki GIOŚ. 
 Gatunki          
1  Podkowiec mały  1303 J1, J2, J3, 

J4*, 
 
 

Stan populacji Liczebność FV FV FV FV Obserwowany jest 
wzrost liczebności 
populacji 

Siedliska 
Schronienia 
zimowe  

Kubatura 
dostępna dla 
nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczen
ie przed 
niepokojenie
m 

FV FV 

Dostępność i 
ekspozycja 
wlotów 

FV FV 

Obecność 
bezpiecznych 
tras przelotów 
na żerowiska 

FV FV 

Niezmienność 
warunków 
mikroklimatu 

FV FV 

Istotne 
zmiany w 
areale 
żerowisk 

FV FV 

Perspektywy ochrony/ 
zachowania  

FV FV 

2 Nocek duży  1324 J1, J2, J3* 

Stan populacji 

Liczebność XX  XX  XX  XX Liczebność jest 
niewielka i 
podlega dużym 
wahaniom 

Siedliska Kubatura FV FV FV FV  



42 

 

Schronienia 
zimowe   

Zabezpiecz
enie przed 
niepokojeni
em 

FV FV FV FV  

    

 

Dostępność 
wylotów 

FV FV FV FV  

Niezmienn
ość 
warunków 
mikroklima
tu 

FV FV FV FV 

Perspektywy 
ochrony/zachowania  

FV FV FV FV 

3 Nocek orzęsiony 1321 J1,J2,J3 * Stan populacji Liczebność XX  XX  XX  XX Liczebność jest 
niewielka i 
podlega dużym 
wahaniom 

Siedliska 
Schronienia 
zimowe 

Kubatura FV FV FV FV  
Zabezpiecz
enie przed 
niepokojeni
em 

FV FV FV FV 

Dostępność 
wylotów 

FV FV FV FV 

Niezmienn
ość 
warunków 
mikroklima
tu 

FV FV FV FV 

Perspektywy 
ochrony/zachowania 

FV FV FV FV 

4 
 

Nocek Bechsteina 1323 J1, J2, J3* Stan populacji Liczebność XX  XX  XX  XX Nietoperz 
wyjątkowo rzadko 
obserwowany 
zimą 

Siedliska 
Schronienia 
zimowe 

Kubatura FV FV FV FV  

 Zabezpiecz
enie przed 
niepokojeni
em 

FV FV FV FV  

 Dostępność 
wylotów 

FV FV FV FV  

 Niezmienn
ość 
warunków 
mikroklima
tu 

FV FV FV FV  
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Szanse zachowania 
gatunku 

FV FV FV FV  

5 Nocek łydkowłosy 1318 Nocek łydkowłosy obecny był tu tylko w okresie tzw. rojenia (Piksa w druku). W związku z tym, że dotychczas nie opracowano zasad 
waloryzacji wskaźników stanu populacji i stanu siedlisk w tym okresie, nie przedstawiono stanu ochrony tego gatunku. 

 

Zimowy monitoring liczebności populacji nietoperzy przeprowadzono w dniach 7 i 8 listopada 2011 roku w okresie kiedy w jaskiniach tego obszaru 
obserwowany jest wyraźny szczyt liczebności podkowca małego. Monitoringiem chiropterologicznym objęto wszystkie jaskinie tej ostoi, w których 
kiedykolwiek obserwowano nietoperze. W trzech jaskiniach stwierdzono hibernację 977 nietoperzy z 3 gatunków. Zdecydowanie najliczniejszym 
był podkowiec mały. Obserwowano także hibernację pojedynczych osobników nocka dużego i nocka orzęsionego. Rezultaty monitoringu 
liczebności nie różnią się zasadniczo od tych uzyskanych w tym samym okresie, w latach poprzednich. Wyniki monitoringu liczebności populacji 
podkowca małego prowadzonego regularnie w obiektach tego obszaru od 1997 roku wskazuje, że liczebność tego gatunku sukcesywnie rośnie 
(Piksa niepubl.). SOOS „Uroczysko Łopień” jest kluczową ostoją dla ochrony podkowca małego w Polsce – hibernuje tu ok. 1/3 wszystkich 
podkowców w Polsce. Bardzo niska liczebność nocka dużego i nocka orzęsionego oraz nieobecność nocka Bechsteina nie są niczym niepokojącym. 
Liczebność tych trzech gatunków nocków w jaskiniach tej ostoi podlega bardzo dużym wahaniom, czasami są one tu nieobecne. Gatunki te bardzo 
licznie występują w jaskiniach tego obszaru w okresie tzw. rojenia (Piksa et al. 2011). Przeprowadzono także monitoring siedlisk podkowca małego. 
Stan siedlisk tego gatunku jest właściwy, obiekty są zabezpieczone przed nielegalną penetracją, otwory jaskiń są drożne dla nietoperzy, jaskinie 
charakteryzują się stabilnymi warunkami mikroklimatycznymi, obecnością próżni skalnych o dużych kubaturach zapewniającym nietoperzom 
dogodne warunki hibernacji, otoczenie obiektów zapewnia bezpieczne trasy przelotu w kierunku żerowisk. 
  

• * Występowanie nietoperzy (stanowiska): 

• J1 – Jaskinia Zbójecka  

• J2 – Jaskinia Złotopieńska 

• J3 – Czarci Dół 

• J4 – Wietrzna Dziura 
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4. Analiza  zagrożeń 

Lp. Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Zagrożenia Opis 
zagrożenia Istniejące Potencjalne 

 
 
1 

*7110  Torfowiska 
wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą (żywe)  

S5 K01.03 Wyschnięcie  
Obniżenie poziomu wód gruntowych. Zanik 
roślinności torfowej. Zanik stanowiska rosiczki 
okrągłolistnej 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie  
Zwiększenie penetracji ludzi z  na całej 
powierzchni torfowiska w związku z niskim 
stanem wód gruntowych 

 

2 9130  Żyzna buczyna 
(Dentario 
glandulosae-
Fagenion) 

S6 G01.04.01 Turystyka górska i wspinaczka 
(intensywna penetracja terenu, zadeptywanie). 
 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie 

 

3 *91D0 - Bory i lasy 
bagienne (Sphagno 
– Piceetum) 
 

S7 K01.03 Wyschnięcie  
Obniżenie poziomu wód gruntowych 
 

B03 Eksploatacja lasu bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 
Zmiana składu gatunkowego, pojawienie się 
naturalnej sukcesji wierzby 

 

4 8310 Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania 

J1, J2, J3, 
J4** 

G05.04 Wandalizm  
Rozpalanie ognisk w pobliżu otworów jaskiń, 
biwakowanie wewnątrz obiektów i w sąsiedztwie 
otworów jaskiń 
G01.04.03 Rekreacyjna turystyka jaskiniowa 
G01.04.02 Speleologia 
Powstanie nowych otworów, przekopów obejść 
istniejących zabezpieczeń. Może to prowadzić m.in. 
do zmiany warunków mikroklimatycznych jaskiń . 
 

L.05 Zapadnięcie się terenu, osuwiska 
Naturalna sukcesja osuwisk, zawalenie się jaskiń 
lub części ich partii. 
B02.03 Usuwanie podszytu 
B02.04 Usuwanie martwych i zamierających 
drzew 
B02.06 Przerzedzanie warstwy drzew 
Usuwanie drzew z najbliższego sąsiedztwa 
otworów jaskiń, istotne zmiana otoczenia 
otworów jaskiń. 
G01.04.02 Speleologia 
Nieprzemyślanie prowadzona działalność 
eksploracyjna 

 

4 

1303Podkowiec mały 
1324  Nocek duży  
1321 Nocek 
orzęsiony  
1323 Nocek 
Bechsteina  
1318 Nocek 
łydkowłosy  
 

J1, J2, J3, 
J4** 

G05.08 Zamykanie jaskiń  
Ograniczenie drożności otworu/otworów jaskiń lub 
ich całkowite zasłonięcie. 

L.05 Zapadnięcie się terenu, osuwiska 
Naturalna sukcesja osuwisk, zawalenie się jaskiń 
lub części ich partii. 

 

G05.04 Wandalizm  
Celowe wybudzanie nietoperzy w okresie hibernacji, 
rozpalanie ognisk w pobliżu otworów jaskiń, 
biwakowanie wewnątrz obiektów i w sąsiedztwie 
otworów jaskiń. 

B02.03 Usuwanie podszytu 
B02.04 Usuwanie martwych i zamierających 
drzew 
B02.06 Przerzedzanie warstwy drzew 
Usuwanie drzew z najbliższego sąsiedztwa 
otworów jaskiń, istotne zmiana otoczenia 
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otworów jaskiń. 
G01.04.02 Speleologia 
Nieprzemyślanie prowadzona działalność 
eksploracyjna. 

 

J1, J2** 

G05.04 Wandalizm 
Uszkodzenie kłódek kraty w otworze Jaskini Czarci 
Dół i kraty uniemożliwiających penetrację części 
partii Jaskini Zbójeckiej, w której zimują nietoperze. 
Może to prowadzić to uniemożliwienia 
przeprowadzenie monitoringu stanu populacji i 
siedlisk oraz podjęcie działań ochronnych. 

G05.04 Wandalizm 
Zniszczenie lub uszkodzenie kraty w otworze 
Jaskini Czarci Dół i zabezpieczeń 
uniemożliwiających penetrację części partii 
Jaskini Zbójeckiej, w której zimują nietoperze. 
Może to prowadzić do zbyt częstej penetracji 
jaskiń w okresie zimowym. 

 

J1, J2** 

G01.04.03 Rekreacyjna turystyka jaskiniowa 
G01.04.02 Speleologia 
Powstanie nowych otworów, przekopów obejść 
istniejących zabezpieczeń. Może to prowadzić m.in. 
do zmiany warunków mikroklimatycznych, zbyt 
częstej penetracji w okresie zimowym.  

G01.04.03 Rekreacyjna turystyka jaskiniowa 
G01.04.02 Speleologia 
Zbyt częsta penetracja jaskiń w okresie 
hibernacji 

 

Poza 
obszarem 

 

L.10 Inne naturalne katastrofy 
Istotne, wielkopowierzchniowe wylesienia w 
obrębie masywu Łopienia.  
G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych 
Likwidacja zadrzewień liniowych wzdłuż dróg i 
cieków wodnych, pól dochodzących do masywu 
Łopienia 
 

 

Wyjaśnienia: 
* - typ siedliska przyrodniczego o znaczeniu priorytetowym (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory, Dz. Urz. Wsp. Eur. L 206/7 z 22.7.1992). 
 

• ** Występowanie nietoperzy (stanowiska): 

• J1 – Jaskinia Zbójecka  

• J2 – Jaskinia Złotopieńska 

• J3 – Czarci Dół 

• J4 – Wietrzna Dziura 
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5. Cele działań ochronnych 
 

Przedmiot ochrony Numer 
stanowiska 

Stan 
ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu 
ochrony 

*7110 Torfowiska 
wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 

S5 U1 Poprawa do stanu właściwego (FV)** 
parametru struktura i funkcja w zakresie 
wskaźników „Odpowiednie uwodnienie ” 
oraz „Obecność krzewów i drzew” 
poprzez likwidację ekspansywnych 
gatunków wierzb oraz poprawę stanu 
uwodnienia torfowiska. 
Zmniejszenie presji turystycznej 
 

Wycinka wierzby i wykonana w miarę potrzeb 
regulacja poziomu wód gruntowych pozwoli na 
zachowanie w stanie niezmienionym siedliska. 
Przyczyni się także do ograniczenia naturalnej 
sukcesji wierzby, 
Prace wykonane w czasie 2-3 lat pozwolą zachować 
siedlisko. Przesunięcie prac w czasie powodować 
będzie coraz większe obniżenie wód gruntowych i 
całkowity zanik siedliska i stanowiska roślin 
chronionych 

8310 Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania  

 U1 Utrzymanie stanu ochrony. 
Zmniejszenie presji turystycznej. 
 

Najbliższe 10 lat 

9130 Żyzna buczyna 
(Dentario glandulosae-
Fagenion) 

S6 U1 Utrzymanie stanu ochrony. 
Zmniejszenie presji turystycznej. 
 

Dążenie do osiągnięcia wlaściwego stanu ochrony 
będzie realizowane sukcesywnie, w trakcie 
zabiegów gospodarczych kształtujących strukturę 
drzewostanów  

*91D0 Bory i lasy 
bagienne (Sphagno - 
Picetum  
 
 

S7 U1 Utrzymanie uwodnienia siedliska. 
Kanalizacja penetracji terenu przez ludzi. 
Utworzenie wydzielenia leśnego o pow. 0,5 

ha wyłączonego z użytkowania 

Wykonanie prac w krótkim czasie pozwoli na 
zachowanie siedliska  i ograniczenie naturalnej 
sukcesji wierzby 

1303 Podkowiec mały  
1324 Nocek duży 
1321 Nocek orzęsiony 
1323 Nocek Bechsteina 
1318 Nocek łydkowłosy 
 

J1, J2, J3, J4*** 
 

 
FV 

Utrzymanie aktualnego stanu ochrony 
(utrzymanie oceny stanu właściwego (FV)* 
parametru siedlisko gatunku i perspektywy 
ochrony) poprzez: 

• Utrzymanie obecnego stanu 
drożności otworów jaskiń 

• Utrzymanie w niezmienionym stanie 
najbliższego otoczenia jaskiń 

• Utrzymanie obecnego stanu 
zabezpieczenia otworu jaskini Czarci 
Dół 

• Utrzymanie obecnego stanu 

W okresie obowiązywania planu zadań ochronnych  
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zabezpieczeń (krat) 
uniemożliwiających penetrację partii 
Jaskini Zbójeckiej, w której zimują 
nietoperze 

• Niedopuszczenie do prowadzenie 
nieprzemyślanej działalności 
eksploracyjnej w jaskiniach 

• Utrzymanie obecnej powierzchni 
terenów leśnych i zadrzewień w 
masywie Łopienia (również poza 
obszarem) 

Wyjaśnienia: 
* - typ siedliska przyrodniczego o znaczeniu priorytetowym (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, Dz. Urz. Wsp. Eur. L 206/7 z 22.7.1992). 
 
** - FV (stan właściwy), U1 (stan niezadawalający) – symbole oceny parametrów stanu ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 /Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm./). 

• *** Występowanie nietoperzy: 

• J1 – Jaskinia Zbójecka  

• J2 – Jaskinia Złotopieńska 

• J3 – Czarci Dół 

• J4 – Wietrzna Dziura 

Torfowiska wysokie- ewentualna regulacja poziomu wód gruntowych pozwoli na zachowanie w stanie niezmienionym siedliska, a także przyczyni się do 
ograniczenia naturalnej sukcesji wierzby, która bardzo mocno postępuje na tym siedlisku. Prace wykonane w czasie 2-3 lat pozwolą zachować siedlisko. 
Przesunięcie prac w czasie powodować będzie obniżenie wód gruntowych i całkowity zanik siedliska i stanowiska roślin chronionych. 
W przypadku torfowiska wysokiego oraz boru bagiennego po otrzymaniu wyników monitoringu stanu uwodnienia wskazującego na potrzebę podniesienia 
poziomu wód w obrębie siedlisk należy wykonać zastawki celem zatrzymania spływu wód powierzchniowych. 

 



48 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 
Numer i nazwa Zakres prac Miejsce 

realizacji 
Termin wykonania Szacunkowe 

koszty 
(w tys. zł|) 

Przedmiot 
odpowiedzia-
lny 

1303 Podkowiec 
mały  
1321 Nocek 
orzęsiony 
1323 Nocek 
Bechsteina 
8310 Jaskinie 
nieudostępnione 
do zwiedzania  
 
 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 
Konserwacja 
zabezpieczeń 

Konserwacja zabezpieczeń 
chroniących jaskinie przed 
nielegalną penetracją, m.in. krat 
i kłódek, usunięcie elementów 
ograniczających wielkość 
otworów jaskiń. 

J1, J3* 

Działanie do wykonania 
przez cały okres 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych poza okresem 
hibernacji (tj. kwiecień – 
październik) 

W ramach 
kosztów 

przeznaczo-
nych na 

monitoring i 
prowadzenia 

działań 
ochronnych 

RDOŚ w 
Krakowie  

2 

Utrzymanie 
drożności 
otworów jaskiń, 
zamknięcie kraty 
na okres zimowy 

Otwarcie i zamknięcie kraty 
usytuowanej w otworze Jaskini 
Czarci Dół, jej konserwacja, 
usunięcie elementów 
ograniczających wielkość 
otworów jaskiń. 

J1, J2,J 3, 
J4* 

Działanie do wykonania 
przez cały okres 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych poza okresem 
hibernacji (tj. kwiecień – 
październik) 
Otwarcie jaskini Czarci Dół 
– pierwsza dekada kwietnia, 
zamknięcie – pierwsza 
dekada października 
każdego roku  

0,4 

RDOŚ w 
Krakowie  
(1 komplet 
kluczy w 
posiadaniu 
opiekuna 
obszaru 
Krzysztofa 
Piksy, drugi 
komplet w 
posiadaniu 
Nadleśnictwa 
Limanowa) 

3 

Poprawa 
zabezpieczeń 
przed nielegalną 
penetracją 

Montaż nowych krat, likwidacja 
obejść krat, wymiana 
uszkodzonych elementów, 
kłódek, itp. 

J1, J2* 

W miarę potrzeb/ prace 
należy prowadzić poza 
okresem hibernacji (tj. 
kwiecień – październik) 

Od kilkuset do 
kilku tysięcy 

złotych 
RDOŚ 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub zmianą zasad gospodarowania 

1 
Utrzymanie 
zadrzewień 
wokół jaskiń 

Utrzymanie drzewostanów 
wyłączonych z użytkowania (3 
ha w wydzieleniu  62 b, 2,5 ha 
w wydzieleniu 56c ),  

J1, J2, J3, 
J4* 
  

Działanie do wykonania w 
okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 
Limanowa 
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2 
Utrzymanie 
areału terenów –
leśnych-żerowisk  

Utrzymanie drzewostanów 
wyłączonych z użytkowania  
(62a, 3 ha w wydzieleniu  62 b, 
2,5 ha w wydzieleniu 56c ) i 
prowadzenie bieżącej 
gospodarki leśnej w oparciu o 
plan urządzenia lasu   

Wydzielenia 
56c, 62a, 62b, 
62d,62 h, 69b, 
70a,70 b 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie do wykonania w 
okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 

leśnej  

Nadleśnictwo 
Limanowa 

Nr Działania dotyczące monitoringu działań ochronnych oraz stanu przedmiotów ochrony 

1 
Monitoring 
działań 
ochronnych 

Monitoring stanu zabezpieczeń, 
krat i kłódek, możliwości 
obejścia zabezpieczeń, 
najbliższego otoczenia jaskiń, 
itp. 

J1, J2, J3, 
J4* 

W trakcie monitoringu 
populacji i stanu siedlisk 

W ramach 
kosztów 

monitoringu 
populacji 

RDOŚ w 
Krakowie 

2 
Monitoring 
liczebności 
populacji 

Prowadzenie monitoringu 
populacji podkowca małego 
zimowego według zasad 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska prowadzonego 
przez Generalnego Inspektora 
Ochrony Środowiska  

J1,J2,J3,J4* 
W okresie obowiązywania 
planu 

10-20 
RDOŚ w 
Krakowie 

3 
Monitoring stanu 
przedmiotów 
ochrony 

Prowadzenie monitoringu stanu 
przedmiotów ochrony według 
metodyki Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
prowadzonego przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska 

Cały obszar  
Działanie do wykonania w 
okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

 
RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 
Eksploracja 
speleologiczna 

Poszukiwanie nowych jaskiń 
oraz eksploracja w już 
istniejących obiektach. 

Wydzielenia 
56c, 62a, b, d, 
h, 69b, 70a, b 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie do wykonania w 
okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

7 

RDOŚ w 
Krakowie 
(Podmiot 
specjalistyczny) 

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

1 
Powiększenie 
obszaru 

Weryfikacja stanu ochrony 
przedmiotów ochrony w 
oparciu o nowe dane uzyskane z 
eksploracji speleologicznej 

Masyw 
Łopienia 

W ramach pojawienia się 
nowych danych 

4 
GDOŚ, RDOŚ 
w Krakowie  
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 *7110 - 
Torfowiska 
wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą 
(żywe) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1  Usuniecie 
ekspansywnej 
wierzby. 

  

Całkowite usunięcie  wierzby z 
torfowiska wykonać w sposób 
osłabiający siłę odroślową. 
Zabieg wykonać jednorazowo 
jednocześnie na całej 
powierzchni zajętej przez 
wierzbę. Zabieg wykonać jak 
najszybciej. W kolejnych latach 
należy sukcesywnie usuwać 
pojawiające się odrosty wierzb. 
. 

Wydzielenie 
62g leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie pilne – należy 
wykonać w pierwszych 
latach obowiązywania planu 
zadań ochronnych  

12 RDOŚ w Krakowie 
Nadleśnictwo 
Limanowa *** 

 2  Zabezpieczenie 
uwodnienia 
torfowiska 

Po otrzymaniu wyników 
monitoringu stanu uwodnienia 
wskazującego na potrzebę 
podniesienia poziomu wody w 
obrębie siedliska należy 
wykonać zastawki celem 
zatrzymania spływu wód 
powierzchniowych  

Wydzielenie 
62g leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie do wykonania w 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych 

5 RDOŚ  w Krakowie 
Nadleśnictwo 
Limanowa *** 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

   Brak działań      

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych oraz stanu przedmiotów ochrony 

 1  Monitoring 
poziomu wód 

Zbadanie i monitorowanie 
poziomu wód , poprzez 
ustawienie piezometrów. 
Odczyty poziomu wody 
pozwolą na ocenę wpływu 
planowanych zabiegów na 
poziom wód. 

Wydzielenie 
62g 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa  

Działanie pilne – rozpocząć 
przed zabiegiem związanym 

z wycinką wierzby  

25 RDOŚ w Krakowie, 
Nadleśnictwo 
Limanowa *** 

 2  Monitoring stanu 
przedmiotów 

Prowadzenie monitoringu 
stanu przedmiotów ochrony 

Wydzielenie 
62g 
leśnictwo 

Działanie do wykonania w 
obowiązywania planu zadań 

 RDOŚ w Krakowie 
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ochrony według metodyki 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska prowadzonego 
przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 

Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

ochronnych 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 
stanu wiedzy 
o siedlisku  

Podczas prac przygotowawczych 
do nowo tworzonego planu 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 
Limanowa wskazane zostały nowe 
dane przyrodnicze dotyczące 
siedliska, które wymagają 
weryfikacji i zlecenia dodatkowych 
prac terenowych. Dane te wskazują 
że istniejące siedlisko 7110 
Torfowiska wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 
zaklasyfikowane zostało jako 
siedlisko 7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk 

 

Wydzielenie 
62g 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie do wykonania 
w obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

w trakcie 
prac nad 
PUL 

RDLP w 
Krakowie  

2 Informacja o 
wartościach 
przyrodniczych 
i zagrożeniach 
obszaru 

Prowadzenie działań 
informacyjnych i 
edukacyjnych skierowanych 
do uczestników ruchu 
turystycznego w obszarze  

Cały obszar 
Natura 2000 

Corocznie w okresie 
obowiązywania planu  

W ramach 
kosztów 
własnych 

RDOŚ w Krakowie, 
Gmina Dobra, 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

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

 Brak działań 
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 9130 – Żyzna 
buczyna 
(Dentario 
glandulosae-
Fagenion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1  Prowadzenie 
gospodarki leśnej 
zgodnie z 
wymogami 
siedliska   

Prowadzenie bieżącej gospo-
darki leśnej w oparciu o odno-
wienie naturalne zgodnie z Pla-
nem Urządzania Lasu.  
 

Wydzielenia 
56c, 62a, 
62b, 62d, 
62h, 69b, 
70a, 70b 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictw
o Limanowa 

Działanie do wykonania w 
obowiązywania planu zadań 

ochronnych 

 
W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej  

 
 

Nadleśnictwo 
Limanowa 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Wyłączenie z 
gospodarczego 
użytkowania 

Wyłączenie z gospodarczego 
użytkowania drzewostanów w 
wydzieleniach ( 62a, 62 b (3 
ha), 56c (2,5 ha) 62 d (0,26 ha))  

 

Wydzielenia 
62a, 62 b (3 
ha), 56c (2,5 
ha) 62 d 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie do wykonania w 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych 

W ramach 
prac nad 
PUL 

RDLP w 
Krakowie 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych oraz stanu przedmiotów ochrony  

 1  Monitoring stanu 
przedmiotów 
ochrony 

Prowadzenie monitoringu 
stanu przedmiotów ochrony 
według metodyki 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska prowadzonego 
przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 

Wydzielenia 
56c, 62a, 
62b, 62d, 
62h, 69b, 
70a, 70b, 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 

Działanie do wykonania w 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych 

 RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Uzupełnienie 
stanu wiedzy o 
siedlisku 

Podczas prac przygotowawczych 
do nowo tworzonego planu 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 
Limanowa wskazane zostały nowe 
dane przyrodnicze dotyczące 
siedliska, które wymagają 

Wydzielenia 
56c, 62a, b, 
d, h, 69b, 
70a, b, 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 

Działanie do wykonania w 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych 

w trakcie 
prac nad 
Planem 
Urządzania 
Lasu 

RDLP w 
Krakowie  
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weryfikacji i zlecenia dodatkowych 
prac terenowych w okresie 
wiosennym. Dane te wskazują na 
występowanie w obszarze oprócz 
siedliska 9130-3 ˚(Dentario 
glandulosae-Fagetum)również  
siedlisk przyrodniczych 9110-2 
(kwaśnej buczyny górskiej Luzulo 
luzuloides – Fagetum) i 9110-3 
(żyznej jedliny karpackiej Galio 
rotundifolii – Abietenion) 

Limanowa 

2 Informacja o 
wartościach 
przyrodniczych 
i zagrożeniach 
obszaru  

Prowadzenie działań 
informacyjnych i 
edukacyjnych skierowanych 
do uczestników ruchu 
turystycznego w obszarze  

Cały 
obszar 
Natura 
2000 

Corocznie w okresie 
obowiązywania planu  

W ramach 
kosztów 
własnych 

RDOŚ w 
Krakowie, Gmina 
Dobra, 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

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

 Brak działań 

91D0 - Bory i 
lasy bagienne 
(Sphagno - 
Picetum ) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1  Zabezpieczenie 
uwodnienia 
siedliska  

Po otrzymaniu wyników 
monitoringu stanu uwodnienia, 
wskazujących na potrzebę 
podniesienia poziomu wody w 
obrębie siedliska, należy wykonać 
zastawki celem zatrzymania 
spływu wód powierzchniowych. 

Wydzielenie  
62 d 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie do wykonania w 
trakcie obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

12 RDOŚ w Krakowie 
Nadleśnictwo 
Limanowa *** 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Wyłączenie 
siedliska 91D0 z 
użytkowania 

Wydzielenie siedliska 91D0 w 
osobne wydzielenie 
drzewostanowe i wyłączenie 
go z użytkowania  

Wydzielenie  
62 d 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie do wykonania w 
trakcie obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

W ramach 
prac nad 
PUL 

RDLP w 
Krakowie 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych oraz stanu przedmiotów ochrony  
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 1  Monitoring stanu 
przedmiotów 
ochrony  

Prowadzenie monitoringu stanu 
przedmiotów ochrony według 
metodyki Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
prowadzonego przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska 

Wydzielenie  
62 d 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

 Działanie do wykonania w 
trakcie obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

 RDOŚ w 
Krakowie 

 2  Monitoring 
poziomu wód 

Zbadanie i monitorowanie 
poziomu wód , poprzez 
ustawienie piezometrów. 
Odczyty poziomu wody 
pozwolą na ocenę wpływu 
planowanych zabiegów na 
poziom wód. 

Wydzielenie  
62 d 
leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

Działanie pilne – rozpocząć 
przed zabiegiem związanym 
z wycinką wierzby 

Razem z 
monitorin
giem 
poziomu 
wód przy 
siedlisku 
7110 

RDOŚ w 
Krakowie, 
Nadleśnictwo 
Limanowa *** 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Brak działań      

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

 Brak działań 

 
� Dla siedliska 7110 oraz konieczne jest usunięcie ekspansywnych gatunków wierzb. Po otrzymaniu wyników monitoringu stanu uwodnienia wskazującego 

na potrzebę podniesienia poziomu wody w obrębie siedliska  7110 i 91D0 należy  wykonać  zastawki celem zatrzymania spływu wód powierzchniowych.  
Wierzbę należy usunąć jednym cięciem na całej powierzchni siedliska 7110 w sposób obniżający jej siłę odrostową. Dla ograniczenia siły 
odrostowej należy ciąć wierzbę poniżej szyji korzeniowej. Najbardziej optymalnym terminem dla wykonania zabiegu byłaby druga połowa lata lub 
początek jesieni. Pozyskane drzewo należy pozostawić do mineralizacji lub spalić poza terenem zajętym przez siedlisko 7110 i 91D0.  
 
*- Występowanie nietoperzy: 

• J1 – Jaskinia Zbójecka  

• J2 – Jaskinia Złotopieńska 

• J3 – Czarci Dół 

• J4 – Wietrzna Dziura 

*** w uzgodnieniu i zgodnie z art. 32 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  i  art. 54 ustawy z dnia 28 września 1991 
r. o lasach 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 
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Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 
monitoringo-
wych 

Terminy/ 
częstość 

Miejsce 
Podmiot 
odpowiedzia-lny 

Szacunkowy koszt 

Utrzymanie obecnej 
liczebności kolonii 
zimowych lub 
utrzymanie obecnego 
wzrostu liczebności 

Populacja Liczebność 
Monitoring 
zimowy 

2 razy w sezonie, 
każdego roku  w 
pierwszej 
dekadzie 
listopada i w 
połowie lutego 

J1, J2, J3, 
J4* 

RDOŚ 
1 800 zł w jednym 
roku jednorazowy  

Utrzymanie obecnego 
stanu drożności otworów 
jaskiń 

Siedlisko 

Drożność 
wlotów 

J. w. 

2 razy w sezonie 
pierwsza dekada 
października i 
druga dekada 
kwietnia 

J1, J2, J3, 
J4* 

RDOŚ we 
współpracy z 
opiekunem obszaru 
Krzysztofem Piksa i 
Nadleśnictwem 
Limanowa 

Działania te należy 
prowadzić w 
ramach działań 
związanych z 
ochroną czynną 

Utrzymanie obecnego 
stanu zabezpieczenia 
otworu jaskini Czarci 
Dół i Jaskini Zbójeckiej 

Zabezpieczeni
e przed 
niepokojeniem 

J. w. J. w. 

J1, J2* RDOŚ we 
współpracy z 
p.Krzysztofem 
Piksa i 
Nadleśnictwem 
Limanowa 

Monitoring 
prowadzony razem 
z monitoringiem 
liczebności 

Utrzymanie w 
niezmienionym stanie 
powierzchni leśnej w 
najbliższym otoczeniu 
jaskiń 

Obecność 
bezpiecznych 
tras przelotów 
na żerowiska 

J. w. J. w. 

J1, J2, J3, 
J4* 

RDOŚ 

Monitoring 
prowadzony razem 
z monitoringiem 
liczebności  

Niedopuszczenie do 
prowadzenie 
nieprzemyślanej 
działalności 
eksploracyjnej 

Kubatura, 
niezmienność 
warunków 
mikroklimatu 

J. w. J. w. 

J1, J2, J3, 
J4* 

RDOŚ 

Monitoring 
prowadzony razem 
z monitoringiem 
liczebności 

Monitorowanie poziomu 
wód na torfowisku  

Siedlisko 
Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ   

Założenie 
piezometrów 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Wydzielenie  
62g leśnictwo 
Łopień 
Nadleśnictwo 
Limanowa 

RDOŚ w 
Krakowie , 
Nadleśnictwo 
Limanowa  

25000 

Monitorowanie stanu 
przedmiotów ochrony  

Siedliska 
przyrodnicze 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ   

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ   

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ   

Wydzielenie 
56c, 62a, 
62b, 62d, 

RDOS  



56 

 

62g, h, 69b, 
70a, 70b 

 
W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania w zakresie monitoringu. 
 
Biorąc pod uwagę znaczenie ostoi - jest ona kluczowa dla ochrony podkowca małego w Polsce, należy regularnie corocznie prowadzić monitoring 
stanu populacji i ich siedlisk. Monitoring ten powinien być dostosowany do lokalnej dynamiki liczebności podkowca małego w hibernakulach tej 
ostoi i powinien być prowadzony dwukrotnie w ciągu roku w pierwszej dekadzie listopada kiedy obserwowany jest szczyt liczebności tego gatunku 
(Piksa niepubl.) i w przedziale czasowym 15I-20II jak przewidziano w metodyce monitoringu (Szkudlarek & Paszkiewicz 2011). 
*- Występowanie nietoperzy: 

• J1 – Jaskinia Zbójecka  

• J2 – Jaskinia Złotopieńska 

• J3 – Czarci Dół 

• J4 – Wietrzna Dziura 

 
8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 

5 ustawy o ochronie przyrody) 
1  Brak  Brak wskazań w dokumentach planistycznych 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Prowadzenie działań ochronnych w obszarze nie wymaga opracowania planu ochrony (w przypadku tego dokumentu działania ochronne planuje się na 20 
lat). Prowadzenie prac na siedliskach należy nadal realizować zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i obowiązującym planem urządzania lasu dla 
tego terenu. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

.Brak wskazań do zmian SDF 

    . 
L.p. Zapis 

SDF 
Proponowany 
zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

    

 

Proponowany przebieg 
granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

Nie proponuje się korekty granic 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

1 Nie wprowadzać do dokumentacji planu 
szczegółowych ko ordynatów jaskiń  

Nadleśnictwo Limanowa 
26.09.2013 r.  

Z projektu planu usunięto koordynaty GPS jaskiń 

 
Moduł B 

  

1 

Według Administracji Lasów Państwowych ocena 
siedliska 9130 jest za niska . Siedlisko jest w stanie FV 
więc ocena nie powinna być U1 
 

Nadleśnictwo Limanowa 
14.05.2013, 26.09.2013 r.  
29.11.2013  

Dokonana ocena siedliska wskazuje, że niektóre wskaźniki 
stanu  siedliska zostały ocenione jako FV tak jak wskazuje to 
ALP (np.Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa, 
Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach, Udział w 
drzewostanie gatunków liściastych i inne).  
Jednak niektóre wskaźniki oceny stanu uzyskały niższe oceny 
U1. . Dotyczyły one  następujących wskaźników :  Martwe 
drewno (łączne zasoby) – które wskazano w ilości Około10-
20 m3/ha, oraz Wiek drzewostanu - ok. 80 lat Wiek ten 
wskazuje na ocenę wskaźnika U1 (<10% udział drzew 
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starszych niż 100 lat, ale >50% udział drzew starszych niż 50 
lat).  
Dlatego też ocenę ogólną pozostawiono jako U1. Zgodnie 
bowiem z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
17.02.2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 jeżeli choć jeden z 
paramertów oceniono na U1 to ocena globalna wyniesie U1. 

2 

Doprecyzowanie i przeformułowanie zagrożenia 
wskazanego w tabeli „Analiza zagrożeń” z uwagi na 
fakt, iż zgodnie z PUL nie mają one miejsca w 
obszarze  

Nadleśnictwo Limanowa 
19.06.2013 r.  

W tabeli „Analiza zagrożeń” doprecyzowano zagrożenie 
związane z wielko powierzchniowymi wylesieniami 
wskazując, iż jest to potencjalne zagrożenie  o naturalnym 
charakterze  

 
Moduł C 

 
 

1 

1) Torfowisko wymaga zablokowania wszelkich 
sztucznych odwodnień 

2) Sugestia aby las stanowiący siedlisko 91D0 został 
wydzielony w odrębny pododdział leśny i 
pozostawiony bez ingerencji 

3) Sugestia aby w dłużej perspektywie czasowej 
przewidzieć wyłączenie buczyny w obszarze z 
normalnej gospodarki leśnej i pozostawienie jej 
naturalnym procesom 

Klub Przyrodników , 
25.09.2013 r. 

Ad 1) Na torfowisku 7110 Oddział 62g leśnictwa Łopień nie 
występują żadne systemy sztucznych odwodnień. Na 
przedmiotowym terenie nie występuje ciek wodny W 
przedmiotowym dokumencie zaplanowano w pierwszej 
kolejności usunięcie w jednorazowym jednoczesnym zabiegu 
na całej powierzchni  siedliska  wszystkich okazów wierzby 
S.caprea, S.cinerea  porastającej torfowisko. Dopiero po 
wykonaniu tego zabiegu oraz po otrzymaniu wyników z 
monitoringu poziomu wody przewidziano ustawienie 
zastawek w miejscu spływu wód powierzchniowych. 
Ad 2) W działaniach dotyczących modyfikacji metod 
gospodarowania wskazano aby z pododdziału 62 d leśnictwa 
Łopień wyłączyć i wydzielić osobne wydzielenie 
drzewostanowe dla siedliska 91D0 i wyłączyć go z 
użytkowania  
Ad 3) Drzewostany w masywie Łopienia są drzewostanami 
reprezentatywnymi oraz drzewostanami ochronnymi na 
których gospodarka leśna jest prowadzona w oparciu o zasady 
ochronne. W działaniach dotyczących modyfikacji metod 
gospodarowania wskazano, za uzasadnione wytyczenia wokół 
jaskiń drzewostanów wyłączonych z użytkowania oddział 56c 
i oddział 62b leśnictwa Łopień oraz 62 a. W ocenie  Dyrekcji 
nie ma konieczności wyłączania całej powierzchni 
drzewostanów z gospodarki leśnej obszarze Natura 2000.     
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2 Z uwagi na obniżenie poziomu wód na torfowisku 
przewidzieć możliwość monitorowania poziomu wody 
 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Krakowie 

W projekcie planu w zakresie monitorowania zaplanowano 
badanie poziomu wody na torfowisku za pomocą piezometrów. 
Badanie poziomu wód uwzględniono również przy siedlisku 
91D0 

3 
Zaproponowano zrezygnowanie z zapisu dotyczącego 
powiększenia obszaru o obiekty jaskiniowe na 
Mogielicy, zlokalizowane w dużej odległości od 
Uroczyska Łopień 

Nadleśnictwo Limanowa 
29.11.2013 r.  

W części 6 „ustalenie działań ochronnych”  w części 
„Zwi ększenie powierzchni siedlisk gatunku objętych ochroną 
w ramach obszaru Natura 2000”usunięto zapis wskazujący na 
powiększenie obszaru o obiekty jaskiniowe na Mogielicy. 
Usunięcie zapisów wynika z faktu iż masyw Mogielicy jest 
zlokalizowany  poza obszarem Uroczyska Łopień .  

4 Zrezygnować z zapisów wskazujących na potrzebę 
budowy infrastruktury turystycznej na torfowisku oraz 
w jego bezpośrednim otoczeniu 

Członkowie ZLW 
14.05.2013 

Z uwagi na niewielką powierzchnię siedliska 7110 oraz 
natężenie ruchu turystycznego o charakterze nieznaczącym 
zrezygnowano z budowy infrastruktury turystycznej na 
torfowisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu 

5 Rozważyć rezygnację z zapisu mówiącego o 
„odtworzeniu zasobów rozkładającego się drewna”  

Nadleśnictwo Limanowa 
19.06.2013 r. 

Zapis po analizie usunięto 

6 Wskazanie aby działania w zakresie ochrony czynnej 
dla podkowca małego w siedliskach leśnych określić 
zapisem że gospodarka leśna prowadzona w oparciu o 
plan urządzenia lasu zapewnia trwałość, właściwą 
ochronę siedlisk, żerowisk oraz zadrzewień wokół 
jaskiń. 

Nadleśnictwo Limanowa 
19.06.2013  

Po dyskusji i analizie wprowadzono zapis wskazujący że 
„Utrzymanie drzewostanów reprezentatywnych – 
wyłączonych z użytkowania ( 62a, 62 b (3 ha), 56c (2,5 ha) 62 
d (0,26 ha)),zgodnie ze standardami  FSC* i prowadzenie 
bieżącej gospodarki leśnej w oparciu o plan urządzenia lasu” 
zapewni utrzymanie areału terenów –leśnych-żerowisk 
podkowca małego. 

7 Konserwacje otworów wlotowych do jaskiń z uwagi 
na ich specyfikę (prace speleologiczne) powinny być 
wykonywane przez specjalistyczne podmioty 
speleologiczne 

RDLP w Krakowie  
25.09.2013 r.  

RDOŚ w Krakowie jako sprawujący nadzór nad obszarem 
uwzględni specyfikę działań przy zlecaniu prac.  

8 Wskazanie iż wokół jaskiń występują drzewostany 
reprezentatywne , bez działań gospodarki leśnej. 
Zaproponowano uzupełnienie zapisu mówiącego o 
gospodarce leśnej o drzewostanach 
reprezentatywnych. 

RDLP w Krakowie 
25.09.2013 

W tabeli „Ustalenie działań ochronnych” uzupełniono zapisy 
dotyczące gospodarki leśnej o elementy wskazujące na 
drzewostany reprezentatywne – wyłączone z uzytkowania. 

9 Wskazanie aby przy działaniu dotyczącym „Utrzymania 
drożności otworów jaskiń, zamknięcia kraty na okres 
zimowy” dodać, inny podmiot, gdyż nie są to działania 
związane z gospodarką leśną .  

RDLP w Krakowie  
25.09.2013 

Po uzgodnieniu z Panem Krzysztofem Piksa – opiekunem 
obszaru i Nadleśnictwem ustalono że jeden komplet kluczy 
będzie w posiadaniu opiekun, natomiast drugi w sytuacjach 
awaryjnych w Nadleśnictwie 
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10 Zawnioskowano o podanie źródła finansowania 
„monitoringu lasów i zadrzewień masywu Łopienia” 

Nadleśnictwo Limanowa 
29.11.2013 r.  

W części 7 „Ustalenie działań ochronnych w zakresie 
monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony” zmieniono 
zapis wskazując na potrzebę monitorowania Utrzymania w 
niezmienionym stanie powierzchni leśnej w najbliższym 
otoczeniu jaskiń. Zadanie to zostało przypisane RDOŚ, 
wykonywane z monitoringiem liczebności populacji 
nietoperzy.  

11 Zawnioskowano o wyjaśnienie rozbieżności w 
klasyfikacji leśnych siedlisk przyrodniczych w 
obszarze Natura 2000 pomiędzy danymi zawartymi w 
projekcie planu zadań ochronnych i najnowszymi 
danymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia prac 
przygotowawczych do nowo tworzonego planu 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Limanowa. Według 
najnowszych danych do PUL w obszarze 
zidentyfikowano oprócz niewielkich fragmentów 
żyznej buczyny górskiej 9130-3 ˚(Dentario 
glandulosae-Fagetum) również siedliska przyrodnicze: 
9110-2 (kwaśnej buczyny górskiej Luzulo luzuloides – 
Fagetum) i 9110-3 (żyznej jedliny karpackiej Galio 
rotundifolii – Abietenion). Ponadto istniejące siedlisko 
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(żywe) 
zaklasyfikowane zostało jako siedlisko 7230 Górskie i 
nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Krakowie 05.02.2014 r. 

Z uwagi na fakt, iż nowe dane przyrodnicze dotyczące 
siedlisk wyniknęły na etapie prac przygotowawczych do PUL 
i będą jeszcze wymagały uzupełnienia o prace terenowe w 
aspekcie wiosennym, w części 6 „Ustalenia działań 
ochronnych w części dotyczącej siedliska 9130 żyzne 
buczyny i 7110  Torfowiska wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) w wersie dotyczącym „:Uzupełnienia 
stanu wiedzy o przedmiocie ochrony” wskazano na nowe 
dane przyrodnicze dotyczące siedliska, które wymagają 
weryfikacji i zlecenia dodatkowych prac terenowych. Prace te 
byłyby wykonywane w ramach prac nad PUL. W momencie 
uzyskania i potwierdzenia danych dotyczących ww. siedlisk, 
na ich podstawie będzie uruchomiona przez RDOŚ w 
Krakowie procedura zmiany SFD. Po zmianie SFD zostanie 
również wszczęta procedura zmiany zarządzenia. 
 

*-Forest Stewardship Council - system certyfikacji lasów i produktów drzewnych, opisujący zasady prawidłowego gospodarowania lasami oraz 
sposoby ich weryfikacji w terenie 
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