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1. Etap wstępny pracy nad Planem
1.1. Informacje ogólne
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Opis granic obszaru
SDF
Położenie
Powierzchnia obszaru (w ha)
Status prawny
Termin przystąpienia do
sporządzenia Planu
Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu
Planista Regionalny
Sprawujący nadzór

Pasmo Policy
PLB120006
Lista współrzędnych punktów załamania granicy - załącznik nr 1
Standardowy Formularz Danych (plik PDF, załącznik nr 2)
Woj. małopolskie, pow. nowotarski i suski, gm. Jabłonka, Bystra-Sidzina i Zawoja
1190,1 ha
Obszar specjalnej ochrony ptaków wyznaczony na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2008 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie OSO Natura 2000 (Dz. U. z dnia 6 listopada 2008r.) Dz. U.08.198.1226
11.04.2012
Data wydania zarządzenia RDOŚ
Robert Wańczyk, robert.wanczyk@ek-kom.pl, tel. +48 12 2672333, +48 609909655
Małgorzata Michna, malgorzata.michna@rdos.krakow.pl, tel. +48 12 6198146, +48 509900726
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

Lp.

Nazwa krajowej formy ochrony przyrody
lub nadleśnictwa, pokrywającej/go się z
obszarem, która/e może powodować
wyłączenie części terenu ze sporządzania
Planu

1.

Rezerwat przyrody
„Na Policy”

2.

Rezerwat przyrody
„Rezerwat na Policy im. Prof. Zenona
Klemensiewicza”

3.

Nadleśnictwo Sucha

4

Nadleśnictwo Nowy Targ

5

Nadleśnictwo Myślenice

Dokument planistyczny

Uzasadnienie wyłączenia części terenu
ze sporządzania Planu

Nie stwierdzono przesłanek określonych w
Projekt Planu Ochrony Leśnego
art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody,
które uzasadniałyby nieobejmowanie
Rezerwatu Przyrody„Na Policy” na lata
jakiejkolwiek
części obszaru projektem
2004 –2023
Planu.
Nie stwierdzono przesłanek określonych w
Plan ochrony rezerwatu przyrody „Na art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody,
które uzasadniałyby nieobejmowanie
Policy im. Z. Klemensiewicza” na okres
jakiejkolwiek części obszaru projektem
od 1.01.1999r. do 31.12.2018r.
Planu.
Nie stwierdzono przesłanek określonych w
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody,
Sucha na okres gospodarczy od 1
które uzasadniałyby nieobejmowanie
stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r.
jakiejkolwiek części obszaru projektem
według stanu na 1 stycznia 2010r.
Planu.

Nie stwierdzono przesłanek określonych w
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody,
Nowy Targ Obręb: Nowy Targ
które uzasadniałyby nieobejmowanie
sporządzony na okres od 1 stycznia
jakiejkolwiek części obszaru projektem
2010r. do 31 grudnia 2019 r.
Planu.
Nie stwierdzono przesłanek określonych w
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody,
Myślenice, Obręb: Myślenice
które uzasadniałyby nieobejmowanie
sporządzony na okres od 1 stycznia
jakiejkolwiek części obszaru projektem
2008r. do 31 grudnia 2017 r
Planu

Procent powierzchni
obszaru pokryty
istniejącym dokumentem
planistycznym

-

4,9 %

-

-

-

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, poszczególne dokumenty planistyczne dla form ochrony przyrody (innych niż Natura 2000) i
nadleśnictw w części pokrywających się z obszarem Natura 2000 mogą uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28,
albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29. Ww. opracowania stanowiłyby podstawę do wyłączenia poszczególnych terenów z prac
obejmujących PZO dla obszaru Natura 2000.
Mając na uwadze powyższe - nie ma podstaw do wyłączenia z PZO dla obszaru Pasmo Policy PLB120006 terenów poszczególnych form ochrony przyrody (innych niż
Natura 2000) oraz gruntów nadleśnictw, gdyż dane/dokumenty nt. form ochrony przyrody i nadleśnictw nie zawierają zakresu odpowiadającego dla PZO obszarów Natura
2000.

Teren objęty PZO: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pasmo Policy PLB120006 o powierzchni 1190,1 [ha]

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 załącznik nr 1

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu
Plan Zadań Ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 o powierzchni 1190,1 ha. Obszar obejmuje teren trzech gmin: Jabłonka,
Bystra-Sidzina i Zawoja na terenie Nadleśnictw: Sucha, Myślenice i Nowy Targ. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Pasmo Policy został utworzony w celu ochrony
i zachowania populacji czterech gatunków wymienionych w Załączniku I „Dyrektywy Ptasiej” (dalej „DP”) tzn.: głuszca, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła białogrzbietego i
sóweczki. Ponadto do gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru wlicza się drozda obrożnego – będącego gatunkiem wędrownym. Poza powyższymi, lista
gatunków z Załącznika I DP związanych z obszarem obejmuje jarząbka, włochatkę i dzięcioła czarnego, dla których ustalono ocenę D. Lista gatunków będących
przedmiotami ochrony w Planie Zadań Ochronnych, została sporządzona na podstawie informacji ze Standardowego Formularza Danych (SDF) dla Obszaru Natura 2000
Pasmo Policy. W oparciu o analizy piśmiennictwa i weryfikacje terenową lista gatunków występujących na Obszarze Pasma Policy została powiększona o cztery gatunki:
orła przedniego, puchacza, puszczyka uralskiego i dzięcioła zielonosiwego. Cietrzew został błędnie wpisany do formularza SDF najprawdopodobniej w wyniku błędu
naukowego – gatunek ten może być pomylony z głuszcem.
Zgodnie z art. 28 z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) dla każdego obszaru Natura 2000 obowiązkowo
sporządza się plan zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat. Zarządzenie w sprawie planu zadań
ochronnych winno być wydane w ciągu 6 lat od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Plan zadań ochronnych jest narzędziem zarządzania zasobami
przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Plan winien określić aktualny stan ochrony przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich
właściwego stanu ochrony, przez co należy rozumieć zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania
ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania. W świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody,
regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan zadań ochronnych, zobowiązany jest kierować się przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania
do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W związku z powyższymi,
przyjmuje się następujące założenia do sporządzenia planu zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Pasmo Policy.
1. Założenia podstawowe:
• wyznaczenie zadań ochronnych na okres 10 lat;
• zapewnienie, że gatunki ptaków, będące przedmiotami ochrony OSO, nie zostaną utracone;
• zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędnych działań ochronnych wraz z określeniem podmiotów
odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i harmonogramu ich wdrażania;
• ustalenie działań ochronnych o charakterze „celowościowym”, tj. skoncentrowanych na realizacji określonych działań ochrony czynnej, a nie ograniczaniu ich do
listy zakazów.
2. Założenia szczegółowe:
• inwentaryzacja stanowisk dla wybranych gatunków ptaków;
• określenie stanu populacji gatunków ptaków, wraz z aktualizacją danych dotyczących ich rozmieszczenia;
• wskazanie lokalnych korytarzy ekologicznych;
• określenie kierunku ochrony gatunków ptaków na podstawie weryfikacji aktualnego stanu wiedzy, a w szczególności względem ich liczebności (ewentualnie
innego wskaźnika, na podstawie którego można określić stan populacji i tendencje zmian), zajmowanej powierzchni oraz tendencji zachodzących zmian
(utrzymanie, zmniejszanie, wzrost poziomu liczebności lub zajmowanej powierzchni);
• dążenie do zapewnienia jakości środowiska, umożliwiającej utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunków ptaków oraz ich siedlisk;
• identyfikacja zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu zachowania gatunków ptaków i ich siedlisk wraz z opracowaniem działań ochronnych i sposobów ich
realizacji;
• opracowanie zakresu monitoringu gatunków ptaków oraz monitoringu oceny wpływu planowanych działań ochronnych.
Proces sporządzania projektu Planu składać się będzie z następujących etapów:

Etap I – Wstępny;
Etap II – Opracowanie projektu Planu;
Etap III – Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.
Projekt planu zadań ochronnych OSO Pasmo Policy PLB120006 będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych:
o Art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz 627 ze zmn.) ,
o Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 200 (na podstawie art.
28 ust.13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ((Dz.U. z 2013 r. poz 627 ze zmn.)
o Art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
Podczas realizacji projektu planu zadań ochronnych przewidziane jest przeprowadzenie spotkań dyskusyjnych z udziałem mieszkańców, osób zainteresowanych i
przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Pierwsze
spotkanie informacyjne odbyło się 23 lipca 2012 roku w Jabłonce. W toku dalszych prac przewidziane są jeszcze 2 spotkania ze społecznością lokalna gmin Zawoja,
Bystra-Sidzina i Jabłonka w pierwszej połowie grudnia 2012 roku i drugiej połowie marca 2013 roku. W spotkaniach tych przewidziany jest udział Zespołu Lokalnej
Współpracy, jednak spotkanie te będą miały charakter otwarty, a informacje o ich terminie zostaną wcześniej upublicznione na gminnych tablicach ogłoszeń, stronie
internetowej, oraz poprzez rozesłanie zaproszeń do zainteresowanych osób i podmiotów. Za pomocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych będzie można
zapoznawać się z bieżącym stanem prac nad projektem Planu. Podczas całego procesu planistycznego można zgłaszać uwagi i wnioski za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp.

Kod

Nazwa polska

Z1
Z2

A104
A108

Jarząbek
Głuszec

Nazwa łacińska

Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

Bonasa bonasia
Tetrao urogallus
Glaucidium
A217
Sóweczka
passerinum
A223
Włochatka
Aegolius funereus
A236
Dzięcioł czarny
Dryocopus martius
A239 Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
A241 Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
A282
Drozd obrożny
Turdus torquatus

Z9

A409

Z3

pZ1 A091
pZ2 A215

Pop.
Ocena
Pop.
zimująca pop. /
%
Pop.
Pop.
przemieszczapokrycia osiadła rozrodcza
Stopień
jąca się
reprezen.
5-15
D
5-12
B
-

Ocena
st. zach.

Ocena
izol. / Pow.
względna

Ocena
ogólna

C

B

B

-

3-5

-

-

C

C

C

C

-

5-8
1-3
5-7
11-12
-

9-15

-

D
D
C
C
C

C
C
C

C
C
C

C
C
C

Cietrzew

Tetrao tetrix tetrix

-

P

-

-

D

-

-

-

Orzeł przedni
Puchacz

Aquila chrysaetos
Bubo bubo

-

V
P

-

--

D
D

-

-

-

Opina dot.
wpisu

Wymagają
weryfikacji

Wymagają
weryfikacji
Gatunek błędnie
wpisany do
formularza SDF
Nieuwzględnione
w SDF

Lp.

Kod

pZ3 A220
pZ4 A234

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Puszczyk uralski
Dzięcioł zielonosiwy

Strix uralensis
Picus canus

Pop.
Ocena
Pop.
%
Pop.
Pop.
zimująca pop. /
przemieszczaStopień
pokrycia osiadła rozrodcza
jąca się
reprezen.
2p
D
1-2p
D

Ocena
st. zach.

Ocena
izol. / Pow.
względna

Ocena
ogólna

-

-

-

Opina dot.
wpisu

Gdzie symbol: S oznacza siedliska; R – rośliny; Z – zwierzęta (w tym ptaki); * siedliska priorytetowe
Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza
wpisano kursywą i zaznaczono w kolumnie Lp. indeksem „p” – tzn. proponowane

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu
Ogłoszenie o przystąpieniu firmy EKKOM do tworzenia projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Pasmo Policy PLB120006 zostało zamieszczone na
stronie internetowej (BIP)… oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin Jabłonka, Bystra-Sidzina i Zawoja. Ponadto Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Krakowie, listownie rozesłała zaproszenia do ponad 40 instytucji i organizacji mogących być bezpośrednio zainteresowanych projektem. W celu usprawnienia
kontaktu z różnymi grupami interesu (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 23 sierpnia 2012 roku w Jabłonce zostało
zorganizowane spotkanie informacyjne, na którym powołany został Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) złożony z (liczba osób) przedstawicieli różnych grup interesów.
Skład ZLW przedstawia podpunkt 1.8. Ponadto w myśl ww. ustawy każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski dotyczące tworzonego planu, do wykonawcy
Planu –pracowników firmy EKKOM (Pana Roberta Wańczyka – e-mail: robert.wanczyk@ek-kom.pl, Pani Agnieszki Homan – e-mail: agnieszka.homan@rappid.pl,
Pani Iwony Solarz – e-mail: iwona.solarz@ek-kom.pl oraz Pani Marleny Leszczyńskiej – e-mail: marlena.leszczynska@ek-kom.pl), na stronie internetowej Platformy
Informacyjno-Komunikacyjnej stworzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w celu usprawnienia sporządzania planów zadań ochronnych oraz za
pomocą przesłanych pisemnych wniosków, a także uczestnicząc w organizowanych spotkaniach dyskusyjnych na poszczególnych etapach tworzenia PZO.
Proces komunikacji z ZLW odbywa się za pomocą:
1.Spotkań dyskusyjnych.
Zaplanowano trzy cykle spotkań, po jednym na każdym etapie tworzenia projektu.
Pierwszy etap - wstępny, uruchomienie prac nad projektem, utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy
Spotkanie I: 23.08.2012 roku – Jabłonka (protokół ze spotkania – załącznik nr 3)
Drugi etap - opracowanie projektu Planu
Spotkania: lokalizacja i termin zostaną określone w późniejszym terminie
Trzeci etap - opiniowanie i weryfikacja projektu Planu
Spotkania:
II – 22.03.2013 – Jabłonka (protokół ze spotkania - załącznik nr 4

III – 10.05.2013 – Jabłonka (protokół ze spotkania - załącznik nr 5)
Informacje i zaproszenia na spotkania konsultacyjne z grupami interesu zostały uzgodnione z Zamawiającym oraz Wykonawcą Planu i zamieszczone na stronach
internetowych (BIP) … oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych urzędów gmin. Zaproszenia zostały także wysłane drogą pocztową do kluczowych instytucji i osób
prywatnych. Zainteresowane osoby i instytucje dodatkowo zostały o spotkaniach poinformowane telefonicznie.
2. Platformy Informacyjno konsultacyjnej,
3. Drogą telefoniczną i e-mailową.

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności
L.p.

Instytucja/osoby

1

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

2

Starostwo Powiatowe w Nowym
Targu

3

Małopolski Urząd Wojewódzki w
Krakowie

4

Urząd Gminy Bystra-Sidzina

5

Urząd Gminy Zawoja

6

Urząd Gminy Jabłonka

7

Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie

Zakres odpowiedzialności
Prowadzenie polityki województwa w zakresie: modernizacji
terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony
środowiska w tym przyrodniczego, gospodarki wodnej,
transportu publicznego.
Prowadzenie na terenie powiatu zadań o charakterze
ponadgminnym w tym mi. dotyczących transportu i dróg
publicznych, geodezji, kartografii, zagospodarowania
przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
ochrony środowiska w tym przyrody, rolnictwa i leśnictwa.
Prowadzenie polityki województwa w zakresie: ochrony
środowiska w tym przyrody, rolnictwa i leśnictwa.
Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących m. in.:
sprawy planowania przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska w tym przyrody oraz
gospodarki wodnej
Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących m. in.:
sprawy planowania przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska w tym przyrody oraz
gospodarki wodnej
Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących m. in.:
sprawy planowania przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska w tym przyrody oraz
gospodarki wodnej
Kształtowanie i ochrona zasobów wód powierzchniowych i
podziemnych w celu osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu
tych wód oraz ekosystemów wodnych i od wody zależnych,
zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej i inne

Adres siedziby
instytucji/osoby

Kontakt

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

tel. +48 12 6303107, +48 12 6303507,
urzad@umwm.pl

Al. Tysiąclecia 35,
ul. Harcerska 1,
34-400 Nowy Targ

tel. +48 18 266-70-34
zmuda@nowotarski.pl

ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków

Bystra 373,
34-235 Bystra

Zawoja 1307,
34-222 Zawoja

tel.: (012) 4223519 tel.:
ssie@malopolska.uw.gov.pl,
urzad@malopolska.mw.gov.pl
tel. +48 18 2681220, +48 18 2681221
fax. 18 268 12 91
urzad_gminy@bystra-sidzina.pl
gmina@bystra-sidzina.pl
tel. +48 33 8775015, +48 33 8775051,
+48 33 8775006, +48 33 8775400
fax. +48 33 8775015
sekretariat@zawoja.ug.pl

ul. 3-go Maja 1,
34-480 Jabłonka

tel. +48182611100, +48182611120,
+48182652335
sekretariat@jablonka.pl

ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 22, 31-109
Kraków

tel. +48 12 6284130, +48 12 6284106,
poczta@krakow.rzgw.gov.pl

L.p.

Instytucja/osoby

8

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny

9

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krakowie

10

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

11

Nadleśnictwo Myślenice

12

Nadleśnictwo Nowy Targ

13

Nadleśnictwo Sucha

14

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie

Zakres odpowiedzialności

Adres siedziby
instytucji/osoby

Prowadzenie wypłat płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych. Obsługa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
ul. Lubicz 25,
lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego "Zrównoważony
31-503 Kraków
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” i inne
Nadzór nad gospodarką leśną w województwie, udostępnianie
informacji dotyczącej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej
Al. Słowackiego 17a,
na obszarze LP, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad
31-159 Kraków
opracowywaniem planów urządzania lasu oraz ich
wykonawstwem
Nadzór nad gospodarką leśną w województwie, udostępnianie
informacji dotyczącej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej
ul. Huberta 43/45s,
na obszarze LP, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad
40-543 Katowice
opracowywaniem planów urządzania lasu oraz ich
wykonawstwem
Zrównoważone gospodarowanie zasobami lasów w tym
hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, melioracji gruntów
ul. Szpitalna 13,
leśnych i nieleśnych, budowy dróg i budowli związanych z
32-400 Myślenice
gospodarstwem leśnym
Zrównoważone gospodarowanie zasobami lasów w tym
hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, melioracji gruntów
Kowaniec 70,
leśnych i nieleśnych, budowy dróg i budowli związanych z
34-400 Nowy Targ
gospodarstwem leśnym
Zrównoważone gospodarowanie zasobami lasów w tym
hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, melioracji gruntów
ul. Zamkowa 7,
leśnych i nieleśnych, budowy dróg i budowli związanych z
34-200 Sucha Beskidzka
gospodarstwem leśnym
Realizacja polityki ochrony środowiska w skali województwa,
prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody, nadzór i
Plac na Stawach 3,
kontrola nad formami ochrony przyrody oraz propagowanie
30-107 Kraków
zasad ochrony przyrody oraz udostępnianie informacji o
środowisku

Kontakt

tel. (12) 6298190, fax (12) 6197176

+48126305200, +48126331351,
rdlp@krakow.lasy.gov.pl

tel: (0-32) 251 72 51; 609 45 95
sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

tel./fax: +48 12 2721669
myslenice@krakow.lasy.gov.pl

(018) 266-29-47,
e-mail: nowytarg@krakow.lasy.gov.pl

tel. +48 33 8742174
sucha@katowice.lasy.gov.pl

tel. +48 12 6198120, +48 12 6198121,
sekretariat@rdos.krakow.pl

L.p.

Instytucja/osoby

Zakres odpowiedzialności
Realizując politykę państwa, troszczy się o ochronę i racjonalne
korzystanie z zasobów środowiska, Realizuje zadania z zakresu
ochrony przyrody; tworzenia, zarządzania i monitoringu
obszarów Natura 2000; odpowiada za wdrażanie i realizację
ocen oddziaływania na środowisko i inne.
Ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych
oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania,
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego
rozwoju, prowadzenie edukacji ekologicznej, ochrona przyrody
ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na
terenie parków krajobrazowych
Sprawowanie nadzoru nad obszarem BPN, prowadzenie
działalności naukowej, edukacyjnej, turystycznej, działania na
rzecz ochronny przyrody, udostępnianie informacji,

Adres siedziby
instytucji/osoby

Kontakt

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

tel.: (22) 57-92-900
kancelaria@gdos.gov.pl

Wola Krogulecka 82
33 – 342 Barcice

tel. 18 446 09 00
email: stary.sacz@zpkwm.pl

Zawoja 1403,
34-223 Zawoja

33 877-51-10
park@bgpn.pl

15

Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska

16

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego
Oddział Stary Sącz

17

Babiogórski Park Narodowy
Stanisław Szafraniec

18

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków, Małopolskie Biuro - Tomasz
Wilk

Działalność na rzecz ochrony dzikich ptaków i ich
siedlisk, badania, edukacja

ul. Zyblikiewicza 10/1a,
31-029 Kraków

12 442 95 36

19

Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych - Barbara Draus

Działalność na rzecz ochrony przyrody, prowadzenie badań
naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego

ul. Czysta 17/4,
31-121 Kraków

tel.(012) 631 57 31
e-mail: basia@fwie.eco.pl

20
21
22

23

24

Komitet Ochrony Kuraków
Zbigniew Żurek
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej
Akademii Nauk
Klub Przyrodników

Działalność naukowa, badawcza, edukacyjna, udostępnianie
informacji

Poręba Wielka 590,
34-735 Niedźwiedź
Al. A. Mickiewicza 33,
31-120 Kraków

Gromadzenie informacji o przedmiotach ochrony obszaru;
Działalność na rzecz ochrony przyrody

ul. 1 Maja 22, 66200 Świebodzin,

683828236, 684756611

Centrum 1476,
34-222 Zawoja

zswlp@zawoja.pl;
(33) 877 61 31

Działalność na rzecz ochrony kuraków

Popieranie inicjatyw społecznych dotyczących lasów
prywatnych, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony
Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli
środowiska przyrodniczego, podejmowanie działań mających na
Lasów Prywatnych
celu zintegrowanie środowiska prywatnych właścicieli lasów i
inne
Integracja środowiska przedsiębiorców, promocja turystyki,
Zawojskie Stowarzyszenie
wymiana doświadczeń i kontaktów oraz pomoc w rozwoju
Przedsiębiorców
przedsiębiorczości na terenie gminy Zawoja.

zbzurek@gmail.com
12) 632 22 21; 370 35 14

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy
L.p.

Imię 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
tel. +48 12 6198146, +48 509900726.

2

Jan Balcerzak

Przedstawiciel

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

kancelaria@gdos.gov.pl;

3

Robert Wańczyk

Koordynator i Wykonawca Planu

EKKOM Sp. z o.o.

4

Agnieszka Homan

Kierownik zespołu ds. inwentaryzacji
i Wykonawca Planu

EKKOM Sp. z o.o.

5

Iwona Solarz

Wykonawca Planu

EKKOM Sp. z o.o.

iwona.solarz@ek-kom.pl

6

Marlena Leszczyńska-Sędłak

Wykonawca Planu

EKKOM Sp. z o.o.

marlena.leszczynska-sedlak@ek-kom.pl

7

Krzysztof Chowaniak

Przewodniczący

Rada Gminy Zawoja

Krzy.chow@op.pl; 501076652

8

Władysława Trybała

Radna i Sołtys UG Zawoja

Urząd Gminy Zawoja

511 361 950

9

Franciszek Klimasara

Przedstawiciel

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów
Prywatnych

dr@zawoja.pl; 33 8775 192

10

Paweł Bury

Przedstawiciel Zarządu ZSP

Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

okovita@vp.pl; 696 058 746

11

Ryszard Trzebuniak

Przedstawiciel Zarządu ZSP

Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

rysiek@zawoja.com; 691 729 218

12

Anna Kuśka - Ciba

Przedstawiciel

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Katowicach

anna.kuska@katowice.lasy.gov.pl;
32 609 45 29

13

Andrzej Głodkiewicz

Zastępca Nadleśniczego

Nadleśnictwo Nowy Targ,

andrzej.glodkiewicz@krakow.lasy.gov.pl;
609 025 281

14

Krzysztof Bobek

Kierownik RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Krakowie, ZZGO z/s w Nowym Targu

kbobek@krakow.rzgw.gov.pl;
18 266 54 36

15

Alina Kuś

Zastępca Wójta

Urząd Gminy Zawoja

a.kus@zawoja.ug.pl; 502 714 792

16

Katarzyna Woźnica

Przedstawiciel

Nadleśnictwo Sucha

katarzyna.woznica@katowice.lasy.gov.pl;
606 375 792;

robert.wanczyk@ek-kom.pl,
tel. +48 12 2672333, +48 609909655
agnieszka.homan@rappid.pl
tel. +48 695628308

sucha@katowice.lasy.gov.pl;
608 550 698
m.hudyka@yahoo.pl;
608 375 610
stanislaws@bgpn.pl; 660 977 834

17

Tadeusz Kosman

Nadleśniczy

Nadleśnictwo Sucha

18

Michał Hudyka

Pracownik, Mieszkaniec Zawoi

Babiogórski Park Narodowy

19

Stanisław Szafraniec

Przedstawiciel

Babiogórski Park Narodowy

20

Jan Bielański

Leśniczy Leśnictwa Sidzina

Nadleśnictwo Myślenice

21

Mariusz Bartosiewicz

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Myślenice

Nadleśnictwo Myślenice

22

Małgorzata Mordarska - Duda

Pełnomocnik Wojewody
Małopolskiego ds. obszarów Natura
2000

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, –
Delegatura w Nowym Sączu

mmor@malopolska.uw.gov.pl; 18 443 70
02, 503 035 091

23

Monika Kotulak

Członek Klubu Przyrodników

Klub Przyrodników

monika.kotulak@kp.org.pl; 12 629 81 16

24

Iwona Szczygieł

Przedstawiciel ZPKWM

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego, Oddział Stary Sącz

i.szczygiel@zpkwm.pl; 18 44 60 900

25

Piotr Rutkowski

Przedstawiciel ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa woj. małopolskie

piotr.rutkowski@arimr.gov.pl;

26

Paweł Wiatr

Przedstawiciel ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa woj. małopolskie

pawel.wiatr@arimr.gov.pl;

27

Jolanta Miśkiewicz - Bąkowska

Przedstawiciel ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa woj. małopolskie

jolanta.miskiewicz bakowska@arimr.gov.pl;
jolamiskiewicz@poczta.fm; - w razie
wysyłania większych plików; 12 629 80 69

28

Barbara Draus

Przedstawiciel FWIE

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

b.draus@fwie.pl; 609 050 991

29

Tomasz Wilk

Przedstawiciel OTOP

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
Małopolskie Biuro

tomasz.wilk@otop.org.pl; 510572914

30

Zbigniew Żurek

Przewodniczący KOK
Przedstawiciel GPN

Komitet Ochrony Kuraków
Gorczański Parku Narodowego

zbzurek@gmail.com

lesniczowka.sidzina@gmail.com;
18 267 31 86
myslenice@krakow.lasy.gov.pl;
mariusz.bartosiewicz@krakow.lasy.gov.pl;
694 421 925

2. Etap II Opracowanie projektu Planu
Moduł A
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony
Lp.

Typ informacji

1

2

Liczebność głuszca w Polsce – część Krajowego
Programu Ochrony Głuszca

3

4

5

6

7

8

Dane referencyjne
Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009.
Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik
metodyczny dotyczący gatunków chronionych
Dyrektywą Ptasią.
Bielański J. Ocena jakości biotopu głuszca wraz z
planem zarządzania dla ostoi Pasmo Policy.
„Krajowy Program Ochrony Głuszca”

Materiały
publikowane

Zakres informacji

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Szczegółowe opisy biologii gatunków
ptaków, ich wymagań siedliskowych,
metodyki badań terenowych, zagrożeń

Bardzo duża

GIOŚ

Ocena jakości biotopu głuszca metodą
HSI

Bardzo duża

OTOP

Bardzo duża

OTOP, Marta Potocka

Bardzo duża

Biuro Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej

Bardzo duża

Klub Przyrodników,
RZGW Kraków

Bardzo duża

Studia i Materiały CEPL w
Rogowie; R.13, Zeszyt 2
(27)/2011, s. 229-240

Bardzo duża

Mscr. Nadleśnictwo Nowy
Targ

Bardzo duża

OTOP

Wyniki monitoringu liczebności
głuszca wykonanego w 2010 roku prezentacja
Wyniki inwentaryzacji ptaków na
Policy z 2008 roku, identyfikacja
zagrożeń, propozycja korekty granic
obszaru

Ciach M. i.in. 2009 Pasmo Policy PLB120006.
[W:] Chmielewski S., Stelmach R. 2009 Ostoje
ptaków w Polsce– wyniki inwentaryzacji Część I,
s 127-133
Warunki zarządzania obszarem dorzecza i
ochroną różnorodności biologicznej dla
Wyniki inwentaryzacji z 2010 roku
zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów
Charakterystyka, ocena zasobów,
cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni
stan zachowania oraz potencjalne
Czarnej Orawy stanowiącej część
zagrożenia ptaków w obszarze
transgranicznego dorzecza Dunaju
dorzecza rzeki Czarnej Orawy m.in.
Część II - Inwentaryzacja terenowa elementów
obszaru Policy
biotycznych: kręgowce (płazy, gady, ptaki, ssaki)
Żurek Z., Armatys P. 2011 Występowanie
Dane dotyczące zachodniokarpackiej
głuszca Tetrao urogallus w polskich Karpatach
populacji głuszca i cietrzewia
Zachodnich – wnioski z monitoringu w latach
Informacje o liczebności głuszca w
2005-2010 oraz końcowa ocena liczebności
obrębie Pasma Policy
karpackich subpopulacji głuszca i cietrzewia
Głodkiewicz A. 2006. Wyznaczenie stref
Szczegółowe dane dot. liczebności i
ochronnych dla ostoi głuszca Tetrao urogallus L.
stanu siedlisk głuszca na Policy
w rejonie Policy.
Ciach M. 2010. Pasmo Policy. W: Wilk T., Jujka
Dane dotyczące stanu populacji
M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). 2010.
ptaków na terenie Polski. Wyniki
Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w
inwentaryzacji ptaków m.in. z Policy
Polsce.
16

9

10
11
12
13

14

15

16

17
18
19

20

21

Cichocki W. Głowacz M. Pawlikowski P, Zięba
F. 2008. Rozmieszczenie i liczebność cietrzewia i
Zagrożenia i stan populacji głuszca
głuszca w województwie małopolskim stan na
rok 2003
Cichocki W. Metodyka badań liczebność
głuszców i cietrzewi oraz zagrożenia tych
Zagrożenia i stan populacji głuszca
gatunków w Małopolsce w latach 2001-2003
Monitoring ptaków na zlecenie GIOŚ w ramach Wyniki monitoringu poszczególnych
Państwowego Monitoringu Środowiska
gatunków ptaków
Charakterystyka populacji ptaków na
Bocheński Z. 1970. Ptaki Babiej Góry.
terenach przyległych do Pasma Policy
Bocheński Z. 2003. Ptaki Babiej Góry [W:]
Charakterystyka populacji ptaków na
Wołoszyn B. W., Wołoszyn D., Celary W. (red.)
terenach przyległych do Pasma Policy
Monografia fauny Babiej Góry, ss. 421-440.
Ślizowski J. 1991. Bird community of a spruce Archiwalne Informacje na temat stanu
forest in the upper mountain forest zone on
populacji ptaków w obrębie Pasma
Polica (Polish Western Carpathians).
Policy
Riabinin S. 1962. Notatki ornitologiczne z Babiej Archiwalne Informacje na temat stanu
Góry.
populacji ptaków w obrębie Pasma
Policy
Kajtoch Ł. 2011 Karpackie „rzadkie” dzięcioły.
Informacje o stanie populacji
Aktualny stan populacji, zagrożenia i
dzięciołów
prognozy.
Opis obszaru oraz siedlisk i gatunków
Materiały na stronie Natura 2000 Karpaty
wymienionych w Dyrektywie
Siedliskowej
Materiały na stronie Instytutu na Rzecz
Ogólny opis obszaru Natura 2000
Ekorozwoju
Artykuł publicystyczny „Babia Góra: Głuszec
Informacji o stanie głuszca w obrębia
zagrożony” - wywiad z dyr. Babiogórskiego
Babiogórskiego Parku Nastrojowego
Parku Narodowego
Ciach M. 2008 Wyniki inwentaryzacji awifauny
Wyniki inwentaryzacji ptaków na
na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej
Policy z 2008 roku, identyfikacja
Ochrony Ptaków PLB120006 (IBA PL129)
zagrożeń, propozycja korekty granic
Materiały
Pasmo Policy
obszaru
niepublikowane Piotr Guzik Wynik monitoringu dzięciołów z lat
Dane o stanowiskach i liczebności
2011-2012 (w ramach monitoringu dzięcioła
dzięciołów a terenie OSO
trójpalczastego)

17

Średnia

Średnia
Bardzo duża
Średnia
Średnia

Haze M. [red.] 2008 Ochrona
kuraków leśnych monografia
pokonferencyjna
Haze M. [red.] 2008 Ochrona
kuraków leśnych monografia
pokonferencyjna
GIOŚ; http://monitoringptakow.
gios.gov.pl/
Acta zoologica cracoviensia,
15(1): 1-60.
Wołoszyn D., Celary W. (red.)
Monografia fauny Babiej Góry,
ss. 421-440.

Średnia

Acta zoologica cracoviensia,
34(2): 535-551.

Mała

Chrońmy Przyrodę Ojczystą,
18(3): 19-26.

Podstawowa

Kwartalnik Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków

Średnia

http://www.iop.krakow.pl/karpat
y

Podstawowa

http://www.ine.eko.org.pl/index
_areas.php?rek=467

Podstawowa

Tygodnik Podhalański

Bardzo duża

RDOŚ w Krakowie

Bardzo duża

OTOP

22

23

24
25
26
27
28
29

Informacje o rezerwacie, jego
krajobrazie, florze i faunie,
zagrożeniach sposobach ochrony i
udostępnianiu turystycznym
Plany/programy/st
Informacje o rezerwacie, jego
rategie /projekty Holeksa J., Wilczek Z. i in. 1998. Plan ochrony
rezerwatu przyrody „Na Policy im. Z.
krajobrazie, florze i faunie,
Klemensiewicza” na okres od 1.01.1999 do
zagrożeniach sposobach ochrony i
31.12.2018
udostępnianiu turystycznym
Informacje o liczebności głuszca i
Pismo z Nadleśnictwa Sucha z dnia 31.08.2012 r.
cietrzewia na Policy
Informacje o występowaniu głuszca i
Pismo z Nadleśnictwa Sucha z dnia 8.04.2013 r. wyniki inwentaryzacji zwierzyny koła
Opinie /Pisma/
łowieckiego „Skalniak”
Uwagi
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 22 marca 2013 r. Uwagi dotyczące zagrożeń, działań
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 10 maja 2013 r. ochronnych i stanu siedlisk ptaków,
zwłaszcza głuszca
Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013
Jan Bielański, Franciszek Miąskowski, Zbigniew Informacje o liczebności i miejscach
Informacje ustne Żurek, Andrzej Głodkiewicz, Paweł Wieczorek,
występowania głuszca oraz innych
Michał Mydłowski
gatunków ptaków na Policy
Szwagrzyk J., Bodziarczyk J. i in. Projekt Planu
Ochrony Leśnego Rezerwatu Przyrody „Na
Policy” na lata 2004 –2023

Duża

RDOŚ w Krakowie
BULiGL w Krakowie

Duża

RDOŚ w Krakowie

Duża

Nadleśnictwo Sucha

Duża

Nadleśnictwo Sucha

Bardzo duża
Bardzo duża
Bardzo duża

Klub przyrodników

Bardzo duża

-

Różne osoby

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
Opis ogólny
Obszar Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 obejmuje północne i południowe stoki masywu Policy w Beskidzie Żywieckim. Prawie cały obszar porośnięty
jest zbiorowiskami leśnymi: w części przyszczytowej zwartym borem górnoreglowym Plagiothecio-Piceetum, w niższych partiach świerczynami
wprowadzonymi sztucznie na początku XX w. oraz płatami przejściowymi w kierunku żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum oraz buczyn
kwaśnych Luzulo luzuloidis-Fagetum. Tereny bezleśne są stosunkowo nieliczne i obejmują strefę przywierzchołkową oraz podnóża góry. Na grzbiecie pasma
znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Szczyt Policy wznosi się na wysokość 1369 m n.p.m.
Obszar Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 położony jest w woj. małopolskim w obrębie trzech gmin: Jabłonka, Bystra-Sidzina i Zawoja na terenie 3
Nadleśnictw: Sucha (leśnictwo Skawica i Juszczyn), Myślenice (leśnictwo Sidzina) i Nowy Targ (leśnictwo Police). Pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej wg Kondrackiego (1994) sklasyfikowany jest, jako: Megaregion – Region Karpacki, Prowincja – Karpaty Zachodnie, Podprowincja - Zewnętrzne
Karpaty Zachodnie, Makroregion – Beskidy Zachodnie, Mezoregion – Beskid Żywiecki (513.51).
Na tle geobotanicznej regionalizacji Polski wg J.M. Matuszkiewicza (1993) obszar położony jest w: Dziale Zachodniokarpackim, krainie Karpat Zachodnich,
Okręg Beskidzko-Żywiecki. Natomiast regionizacja przyjęta na poczet biogeograficznego podziału Polski w kontekście ochrony w obszarach Natura 2000
klasyfikuje Pasmo Policy do regionu alpejskiego.
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Geologia i gleby
Pod względem geologicznym obszar stanowi fragment jednostki strukturalnej pasma Beskidu Żywieckiego, obejmującego m.in. Pasmo Babiogórskie. Częścią
Pasma Babiogórskiego jest Pasmo Policy – ciągnie się ono od Krowiarek (986 m n.p.m.) poprzez Halę Śmietanową (1298 m n.p.m.), Policę (1369 m n.p.m.),
Okrąglicę, (1239 m n.p.m.), Urwanicę (1106 m n.p.m.), Naroże (1063 m n.p.m.) po dolinę Skawy. Najwyższe wzniesienie to Polica (1369 m n.p.m.). Obszar
Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 obejmuje obszar od Hali Śmietanowej do Okrąglicy.
Utwory geologiczne budujące Pasmo Policy należą do płaszczowiny magurskiej. Płaszczowina magurska w przeważającej swej masie zbudowana jest
trzeciorzędowych eoceńskich piaskowców magurskich, budujących najwyższe wzniesienia i wypełniających synkliny. W dolinach i partiach niższych wzgórz
odsłaniają się starsze warstwy złożone z drobnorytmicznie przekładanych fliszów lub też czerwonych tzw. pstrych łupków ilastych.
Podstawowymi gatunkami gleb są gleby gliniaste, ilaste i pyłowe. Na gliniasto–ilastych pokrywach i zwietrzelinach skał fliszowych wytworzyły się gleby
brunatne kwaśne. Wykazują one kwaśny odczyn w całym profilu glebowym (pH poniżej 5,0). W obszarach leśnych stanowią one siedliska dla zbiorowisk lasów
mieszanych lub borowych. W kotlinach śródgórskich, gdzie występują głębokie pokrywy pyłowych utworów lessopodobnych, spotyka się gleby opadowo–
glejowe. Gleby bielicowe stanowią charakterystyczne siedliska dla kwaśnych zbiorowisk lasów sosnowych i świerkowych. W partiach podszczytowych gór
występują gleby silnie zakwaszone i z natury ubogie w składniki pokarmowe. Gleby gliniaste niższych położeń odznaczają się większą zasobnością w składniki
pokarmowe i mniejszym zakwaszeniem. Wzdłuż potoków występują mady górskie słabo wykształcone. Są to gleby aluwialne wytworzone z osadów akumulacji
wodnej.
Klimat i hydrologia
Grzbietem Policy przebiega główny Europejski Dział Wodny, który oddziela zlewisko Morza Bałtyckiego od zlewiska Morza Czarnego. W efekcie potoki na
północnych zboczach (Potok Suchogórski, Skawica Sołtysia, Głęboki Potok, Skawica Górna, Czarnotowy), a także Potok Ciśniawa spływający od południowo
wschodniej strony, zasilają wody Skawicy i Bystrej, a następnie Skawy i Wisły, współtworząc zlewnię Morza Bałtyckiego. Potoki spływające na południe
(Biały Potok i Syhlec) odprowadzają swoje wody do rzeki Zubrzycy i Dunaju, należą więc do zlewni Morza Czarnego. Warunki klimatyczne na Policy
zmieniają się wraz z wysokością. Zasadnicza część Policy należy do dolnego i górnego regla. Klimat ma charakter górski o stosunkowo wysokiej sumie
rocznych opadów. Wysokie sumy opadów i budowa geologiczna powodują, że na terenie Policy znajdują się liczne bogate źródła wody. Średnia temperatura
roczna w strefie przyszczytowej Policy wynosi około +2ºC.
Struktura krajobrazu
Krajobraz Pasma Policy charakteryzują strome zbocza i ostro wcięte doliny. Dominuje las iglasty, w wyższych partiach – górnoreglowy bór świerkowy, w
dolnej części przechodzący w buczyny. Teren urozmaicają niewielkie polany, które podnoszą walory krajobrazowe jak i zróżnicowanie przyrodnicze obszaru.
Znaczna część pokrywy roślinnej w obrębie obszaru posiada charakter naturalny lub seminaturalny - półnaturalny.
Korytarze ekologiczne
Pasmo Policy wraz z Babiogórskim Parkiem Narodowym współtworzy istotny element południowego (karpackiego) korytarza ekologicznego przebiegającego
równolegle do pasma Karpat. Korytarz ten posiada rangę krajowego i współstanowi istotny szlak migracji niedźwiedzia, wilka oraz licznych kopytnych.
Równocześnie pasmo to jest elementem węzłowym sieci Econet na terenie Polski, a także jedną z ostoi Corine. Lokalnie istotną rolę korytarzy ekologicznych
pełnią strumienie i inne cieki wodne.
Istniejące formy ochrony przyrody
Na terenie obszaru Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 znajdują się dwa leśne rezerwaty: „Na Policy” (13,21 ha) oraz „Rezerwat na Policy im. prof. Zenona
Klemensiewicza” (58,73 ha). Obejmują one płaty wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w stanie naturalnym oraz stanowiska rzadkich i
chronionych gatunków roślin i zwierząt. Obszar Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 nakłada się częściowo z obszarem Natura 2000 Na Policy PLH120012
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oraz Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. OSO Pasmo Policy PLB120006 od południowo – zachodniej strony sąsiaduje z 2 obszarami
Natura 2000: Babia Góra PLB120001 i Babia Góra PLH120011 oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym.
Inne zagadnienia - uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe
Przez obszar Pasma Policy PLB120006 przechodzą szlaki turystyczne, z których część przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk przedmiotów ochrony,
znacznie groźniejszy jest jednak obserwowany ruch pojazdów silnikowych (kłady, motory krosowe) a także zbieractwo jagód i poroża zwierząt, mogące
powodować płoszenie ptaków, jak i trwałe uszkodzenia siedlisk przyrodniczych. W pierwszej połowie minionej dekady doszło do znacznego uszkodzenia
drzewostanu i wiatrołomów zwłaszcza w obrębie leśnictwa Sidzina, powodując znaczne zmniejszenie powierzchni siedlisk głuszca.

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów
Typy użytków gruntowych
Typ własności
Lasy

Nadleśnictwo Sucha

Powierzchnia użytków w ha

% udział powierzchni w obszarze

362 (1164 – clc – łącznie lasy)

97,8 %

26

2,2 %

Nadleśnictwo Nowy Targ
Nadleśnictwo Myślenice
Wspólnota Zubrzyca Dolna
Wspólnota Wsi Zawoja
Inne
Łąki trwałe

Hala Krupowa

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
Typy użytków
Typ własności

Lasy

Lasy Państwowe
Lasy komunalne
Lasy prywatne
Inne

Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,

wg jednostek wdrażających

wg jednostek wdrażających

Sady
Trwałe użytki zielone
Wody
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Tereny zadrzewione lub
zakrzewione
Inne
2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

L.p.

1

Tytuł opracowania

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy na lata 20052025

Instytucja odpowiedzialna
za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie
projektu

Gmina Zawoja

Ustalenia planu/programu/projektu
mogące mieć wpływ na przedmioty ochrony

Ustalenia dotyczące
Przedmioty
działań
ochrony objęte
minimalizujących
wpływem
lub
opracowania
kompensujących

„8.5 Turystyka i ochrona środowiska Cel strategiczny: ”Budowa
perspektyw dla rozwoju turystyki i poprawy środowiska
naturalnego Gminy Zawoja” Kierunki działań: … IV Rekreacja
5.Dążenie do rozwoju agroturystyki z możliwością organizacji
głuszec,
tras konnych, ścieżek rowerowych, tras narciarskich i tras
sóweczka,
narciarstwa biegowego w terenach osadniczo-rolniczych na
dzięcioł
stokach pasma Jałowieckiego i Policy. … V Infrastruktura
turystyczna 3.Rozbudowa istniejących i budowa nowych zespołów trójpalczasty,
dzięcioł
wyciągów narciarskich w rejonie Czatoży, Pod Ryzowanem,
białogrzbiety,
Świniarki, Mosornego, Zawoi-Centrum i Skawicy-Oblice,
Podpolice, Skawica -Sucha Góra 4.Budowa systemów wyciągów drozd obrożny
Kolisty Groń – Barankowa – Wełczoń, Policzne – Mosorny Groń Hala Śmietanowa – Pólko i Morgi –Zimna Dziura – Mosorny
Groń, 6.Budowa kolejki Sucha Góra – Pasmo Policy,
14.Zagospodarowanie Policy od strony Podpolic i Suchej Góry.”

21

brak

„…we wszystkich strefach wyznaczonych w obszarze gminy
Zawoja (urbanizacji, terenów rolnych i otwartych oraz terenów
lasów i zalesień) dopuszcza się na zasadach określonych w
przepisach odrębnych: …- możliwość wytyczenia i
przeprowadzenie szlaków turystycznych, rowerowych, ciągów
pieszych, tras historycznych, kulturowych i innych (także wzdłuż
głuszec,
szlaków komunikacyjnych), niewyznaczonych na rysunku studium.
sóweczka,
1. „Program ochrony i kształtowania walorów przestrzeni
dzięcioł
wypoczynkowej”…4. Rozbudowa istniejących i budowa nowych
trójpalczasty,
zespołów wyciągów narciarskich w rejonie Czatoży, Pod
dzięcioł
Ryzowanem, Świniarki, Mosornego, Zawoi-Centrum i Skawicybiałogrzbiety,
Oblice, Podpolice, 5. Budowa systemów wyciągów Kolisty Groń – drozd obrożny
Barankowa – Wełczoń, Policzne – Mosorny Groń -Hala
Śmietanowa – Pólko i Morgi –Zimna Dziura – Mosorny Groń, 7.
Budowa kolejki oraz stacji narciarskiej Sucha Góra – Pasmo
Policy, 8. Budowa stacji narciarskiej Zawoja Podpolice – Polica
– Hala Śmietanowa”

2

Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gmina Zawoja

3

Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Zawoja

Gmina Zawoja

brak ustaleń

-

-

4

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zawoja

Gmina Zawoja

Brak ustaleń

Nie dotyczy

Brak

5

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy BystraSidzina

Gmina Bystra-Sidzina

Na arkuszach PDF 3, 4 oraz zbiorczym MPZP Sidzina teren
Schroniska na Hali Krupowej oznaczony jest, jako
4UT- tzn. teren zabudowy usług turystyki

głuszec,
drozd obrożny

Brak

Gmina Zawoja
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brak

„- teren zabudowy usług turystyki o symbolu 4UT, na którym
ustala się lokalizację schroniska turystycznego. Jako
przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się mieszkanie związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty i urządzenia
sportu i rekreacji, zieleń urządzoną wraz z obiektami małej
głuszec,
architektury, parkingi, garaże, oraz sieci i infrastrukturę
drozd obrożny
techniczną. Wysokość zabudowy nie może być większa niż 15 m;
… Powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni
działki, a udział powierzchni terenu biologicznie czynnego
ustalono, na co najmniej 50%.”

6

Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Bystra-Sidzina

Gmina Bystra-Sidzina

7

Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy BystraSidzina

Gmina Bystra-Sidzina

Rysunki studium praktycznie tożsame z MPZP – praktycznie
identyczne rozmieszczenie UT, ZL, Z itp.

głuszec,
drozd obrożny

Brak

8

Opracowanie ekofizjograficzne

Gmina Bystra-Sidzina

Brak ustaleń

Nie dotyczy

Brak

9

Strategia rozwoju Gminy
Jabłonka

Gmina Jabłonka

Brak ustaleń

Nie dotyczy

Brak

10

Program Ochrony Środowiska
Gminy Jabłonka

Gmina Jabłonka

Brak ustaleń

Nie dotyczy

Brak

11

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jabłonka

Gmina Jabłonka

Brak ustaleń

Nie dotyczy

Brak

12

Ekofizjografia-2009

Gmina Jabłonka

„Gospodarka leśna w lasach państwowych posiadających status
lasów ochronnych prowadzona jest wg zasad gospodarstwa
specjalnego, w którym pierwszeństwo przed produkcyjną, mają
głuszec,
ochronne funkcje lasu. Gospodarka leśna podporządkowana
sóweczka,
powyższym zasadom prowadzona jest w lasach państwowych. Tym
dzięcioł
samym zasadom powinna być podporządkowana gospodarka w
trójpalczasty,
lasach prywatnych, pozostająca pod nadzorem administracyjnym
dzięcioł
Nadleśnictwa w Nowym Targu. Gospodarka w zadrzewieniach
białogrzbiety,
nadzorowana jest przez organy samorządu gminnego. W praktyce drozd obrożny
lasy niepaństwowe i zadrzewienia użytkowane są wg potrzeb i
uznania ich właścicieli, bez uwzględnienia zasad ochronności.”
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Brak

Brak

13

Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu
Suskiego na lata 2012-2015 z
perspektywą na lata 2016-2019

14

Plan urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Sucha, Obręb:
Sucha sporządzony na okres od
1 stycznia 2006r. do 31 grudnia
2015 r. Opis ogólny lasów
Nadleśnictwa
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Plan urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Sucha, Obręb:
Sucha sporządzony na okres od
1 stycznia 2006r. do 31 grudnia
2015 r. Program Ochrony
Przyrody

16

Prognoza oddziaływania na
środowisko planu urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Sucha
na okres gospodarczy od 1
stycznia 2006r. do 31 grudnia
2015r. według stanu na 1
stycznia 2010r.

Starostwo Powiatowe w
Suchej Beskidzkiej

Brak ustaleń

Nie dotyczy

Brak

Nadleśnictwo Sucha

Zabiegi gospodarcze z zakresu użytkowania głównego (rębnego i
przedrębnego) rębnie i trzebieże selekcyjne oraz z zakresu
hodowli lasu takie jak: odnowienia lasu ona powierzchniach
otwartych i pod osłoną drzewostanu, poprawki i uzupełnienia oraz
pielęgnowanie upraw, młodników i zabiegi agrotechniczne

jw.
wszystkie
przedmioty
ochrony

Brak

Nadleśnictwo Sucha

Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji
użytkowania zasobów oraz wykonywania prac leśnych m.in.
preferowanie odnowienia naturalnego, prowadzenie zrywki
drewna po ustalonych szlakach, pozostawiać niektóre stare drzewa
do ich fizjologicznej starości, a nawet biologicznej śmierci,
szczególnie drzewa dziuplaste

jw.
wszystkie
przedmioty
ochrony

Brak

jw.
wszystkie
przedmioty
ochrony

- pielęgnację upraw
i młodników oraz
trzebieże w rejonach
stwierdzonego
gniazdowania
wykonywać poza
okresem lęgowym
ptaków
- Stosować zasadę
wyznaczania
biogrup (otulin o
szerokości co
najmniej 50 m) w
miejscach
występowania
gatunków
chronionych

Nadleśnictwo Sucha

- Do zadań gospodarczych, które mogą mieć znaczący wpływ na
środowisko zaliczamy między innymi: odnowienia, pielęgnację
upraw i młodników, trzebieże, rębnie – II, III, IV i V
- Projektowanie cięć rębnych w obrębie siedlisk gatunków
chronionych

24

17

Plan urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Myślenice, Obręb:
Myślenice sporządzony na okres
od 1 stycznia 2008r. do 31
grudnia 2017 r. Opis ogólny
lasów Nadleśnictwa

18

Plan urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Myślenice, Obręb:
Myślenice sporządzony na okres
od 1 stycznia 2008r. do 31
grudnia 2017 r.
Program Ochrony Przyrody
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20

Plan urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Nowy Targ Obręb:
Nowy Targ sporządzony na
okres od 1 stycznia 2010r. do 31
grudnia 2019 r. Opis ogólny
lasów Nadleśnictwa
Plan urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Nowy Targ Obręb:
Nowy Targ Zaktualizowano na
okres od 1 stycznia 2010r. do 31
grudnia 2019 r. Program
Ochrony Przyrody

Nadleśnictwo Myślenice

zabiegi gospodarcze z zakresu użytkowania głównego (rębnego i
przedrębnego) rębnie i trzebieże selekcyjne oraz z zakresu
hodowli lasu takie jak: odnowienia lasu ona powierzchniach
otwartych i pod osłoną drzewostanu, poprawki i uzupełnienia oraz
pielęgnowanie upraw, młodników i zabiegi agrotechniczne

jw.
wszystkie
przedmioty
ochrony

Brak

Nadleśnictwo Myślenice

Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji
użytkowania zasobów oraz wykonywania prac leśnych m.in.
preferowanie odnowienia naturalnego, prowadzenie zrywki
drewna po ustalonych szlakach, pozostawiać niektóre stare drzewa
do ich fizjologicznej starości, a nawet biologicznej śmierci,
szczególnie drzewa dziuplaste

jw.
wszystkie
przedmioty
ochrony

Brak

Nadleśnictwo
Nowy Targ

zabiegi gospodarcze z zakresu użytkowania głównego (rębnego i
przedrębnego) rębnie i trzebieże selekcyjne oraz z zakresu
hodowli lasu takie jak: odnowienia lasu ona powierzchniach
otwartych i pod osłoną drzewostanu, poprawki i uzupełnienia oraz
pielęgnowanie upraw, młodników i zabiegi agrotechniczne

jw.
wszystkie
przedmioty
ochrony

Brak

Nadleśnictwo
Nowy Targ

Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji
użytkowania zasobów oraz wykonywania prac leśnych m.in.
preferowanie odnowienia naturalnego, prowadzenie zrywki
drewna po ustalonych szlakach, pozostawiać niektóre stare drzewa
do ich fizjologicznej starości, a nawet biologicznej śmierci,
szczególnie drzewa dziuplaste

jw.
wszystkie
przedmioty
ochrony

Brak
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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

Rozmieszczenie
Powierzchnia Liczba stanowisk
w obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych
uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia
z prac terenowych

Gatunki zwierząt
D

14 – 28 p

14

Zgodnie z
załącznikiem …

Dobry

Dane z lat 2008 – 2010;
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 - 2013)

A108 Głuszec
Tetrao urogallus

A

30 – 63 i

14

Zgodnie z
załącznikiem …

Dobry

Dane z lat 2005 - 2010;
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 - 2013)

3

A217 Sóweczka
Glaucidium passerinum

C

3–5p

3

Zgodnie z
załącznikiem …

Słaby

Dane z lat 2008 – 2010;
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 - 2013)

4

A223 Włochatka
Aegolius funereus

D

4–8p

4

Zgodnie z
załącznikiem …

Słaby

Dane piśmiennicze z lat 2008 i 2010,
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 -2013)

5

A236 Dzięcioł czarny
Dryocopus martius

D

4–5p

4

Zgodnie z
załącznikiem …

Dobry

Dane z lat 2008 – 2012;
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 - 2013)

6

A239 Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos leucotos

C

3-5p

3

Zgodnie z
załącznikiem …

Dobry

Dane z lat 2008 – 2012;
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 - 2013)

7

A241 Dzięcioł
trójpalczasty Picoides
tridactylus

B

16 - 18 p

16

Zgodnie z
załącznikiem …

Dobry

Dane z lat 2008 – 2012;
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 - 2013)

8

A282 Drozd obrożny
Turdus torquatus

C

14 - 20 p

14

Zgodnie z
załącznikiem …

Dobry

Dane z lat 2008 – 2010;
uzupełnione badaniami terenowymi
(2012 - 2013)

1

A104 Jarząbek
Bonasa banasia

2
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A409 Cietrzew
Tetrao tetrix tetrix

9

pA091 Orzeł przedni
Aquila chrysaetos

10

-

D

0

0

-

Słaby

Gatunek błędnie wpisany do SDF-a – nie
występuje na obszarze Pasma Policy

P

Brak stanowisk
lęgowych, obszar
może potencjalnie
stanowić część
areału
osobniczego
jednej pary

-

Słaby

Dane piśmiennicze i informacje ustne
z lat 2008 – 2012

-

Słaby

Dane piśmiennicze i informacje ustne
z lat 2008 – 2012

11

pA215 Puchacz
Bubo bubo

D

P

Brak stanowisk
lęgowych,
potencjalnie
obszar może
stanowić część
terytorium jednej
pary lęgowej

12

pA220 Puszczyk uralski
Strix uralensis

D

2p

2

Zgodnie z
załącznikiem …

Dobry

Dane piśmiennicze i informacje ustne
z lat 2008 – 2013

13

pA234 Dzięcioł
zielonosiwy Picus canus

D

1-2p

2

Zgodnie z
załącznikiem …

Słaby

Dane piśmiennicze z 2010 r. uzupełnione
badaniami terenowymi (2012 - 2013)

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych
Nie dotyczy

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru
Nie dotyczy
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
A140 Jarząbek Bonasa bonasia
Charakterystyka: Mieszkaniec stosunkowo dużych, rozległych lasów. Preferuje bory oraz lasy mieszane o zróżnicowanym składzie gatunkowym i wiekowym
drzewostanu oraz z bujnym kępowym podrostem. Gatunek dzienny, zwykle trzymający się w parach. Terytorium samców posiada zmienną powierzchnię, od
kilku do kilkunastu ha. Gatunek charakteryzuje się silnym terytorializmem, osiadły, poza osobnikami młodocianymi prawie niemigrujący.
Liczebność na terenie Polski: 35000 – 45000 os.
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: siedliska zachowane w stanie dość dobrym, mocno zróżnicowane w zależności od konkretnej
lokalizacji w obrębie OSO - bogato rozwinięty podrost i podszyt obecny jest zwłaszcza na północnym stoku oraz grani Pasma Policy. Obecnie ze względu na
preferowanie w gospodarce leśnej naturalnych odnowień drzewostanu, w obrębie leśnictw obejmujących OSO dostępność siedlisk dla jarząbka będzie
prawdopodobnie wzrastać.
Zagrożenia: kłusownictwo, ujednolicanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, nadmierny rozwój populacji drapieżników (lisa, kruka, jastrzębia)
oraz dzika, nadmierny rozwój turystyki.
A108 Głuszec Tetrao urogallus
Charakterystyka: Zamieszkuje słabo zaburzone naturalne bory i lasy mieszane, zwłaszcza w miejscach o ograniczonym dostępie człowieka. W Karpatach
głuszec obserwowany jest powyżej 1000 m n.p.m., dochodząc do górnej granicy lasu. Preferuje stare, rozluźnione drzewostany, w górach bory jodłowo-bukowe
i świerczyny górnoreglowe, z kępami podszytu o naturalnej strukturze. W optymalnym siedlisku udział powierzchniowy II piętra i podszytu nie powinien
przekraczać 20%. Jest gatunkiem poligamicznym, ściśle osiadłym, lokalna populacja skupiona jest zwykle w promieniu 2-5 km wokół tokowisk. Areał samców
waha się od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów, w zależności od pory roku i uwarunkowań siedliskowych.
Liczebność na terenie Polski: 400 – 450 os.
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Szczegółowa ocena jakości biotopu głuszca przeprowadzona była tylko na obszarze Leśnictwa
Sidzina. W 2010 roku 30 % powierzchni siedlisk leśnych ostoi zastało zaklasyfikowanych do 1 i 2 klasy jakości – tj. biotop bardzo dobry i dobry (wg.
wskaźnika HSI). Ok. 22% określono, jako biotop średni. 48 % powierzchni należących do biotopu o klasie 4 i 5 – słaby i bardzo słaby – obejmował obszar
poklęskowy (wiatrołom z 2004 r.). Stan zachowania najważniejszych parametrów środowiskowych takich jak zwarcie drzewostanu, udział borówki czarnej w
runie, pokrycie podrostu i podszytu jest w obszarze bardzo zróżnicowany. Prace leśne obejmujące trzebieże wczesne i późne z roku na rok poprawiają stan
siedlisk głuszca. Analizy liczebności głuszca prowadzone były po stronie południowej Pasma Policy (w Nadleśnictwach Myślenice i Nowy Targ) w latach 20082010. W chwili obecnej brak pełnych jednoznacznych danych określających stan populacji głuszca w obrębie całego Pasma Policy, a informacje z jego
północnych stoków mają charakter szczątkowy. Dane piśmiennicze, dane z informacji ustnych (leśnictwa, mieszkańcy) oraz dane własne wykazują znaczne
rozbieżności w liczebności głuszca - od 10 osobników (pięciu samców) w na tokowiskach (Ciach 2008) do 63 osobników (Głodkiewicz 2006, Żurek & Armatys
2010). Jakkolwiek zasięg analizowanych w opracowaniach rejonów nie jest tożsamy i w obu przypadkach wykracza swoim zasięgiem poza OSO, nie tłumaczy
to tak znaczących rozbieżności. Rozbieżności te wynikają prawdopodobnie z różnic metodycznych prowadzonych analiz używanych przez poszczególnych
obserwatorów, bądź ze skrajnie odmiennych warunków pogodowych w okresie badań terenowych. W związku z powyższym podniesienie liczebności głuszca na
torowiskach w obrębie Pasma Policy z 5-12 samców (szacunkowo 10 – 24 osobników) przedstawionych w poprzednim SDF do 30 samców - 63 osobników nie
jest tożsame z rzeczywistym wzrostem liczebności populacji głuszca na tym terenie. Liczba osobników w 2008 roku była z pewnością większa, jednakże ze
względu na znaczące pogorszenie się stanu siedliska w 2004 (zniszczenie głównego, skupiającego do kilkunastu kogutów tokowiska - wskutek
wielkopowierzchniowego wiatrołomu w Leśnictwie Sidzina) założyć można spadek liczebności gatunku w okresie ostatniej dekady. Obecnie w obrębie Pasma
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Policy funkcjonują jedynie tokowiska rozproszone (szczątkowe), na których obserwowano od 1 do 3 kogutów, zazwyczaj 2. Zmiany siedliskowe wywołane
wiatrołomem, skutkujące m.in wzrostem penetracji przez drapieżniki terenów przyległych do wiatrołomu, spowodowały spadek sukcesu lęgowego i dużym
prawdopodobieństwem znacząco obniżyły kondycje populacji. Lokalnie negatywny wpływ na siedliska głuszca mają również postępujące procesy sukcesji na
obszarach poklęskowych, z drugiej strony rozpad drzewostanu na skutek gradacji korników, a także niekontrolowana turystyka. Obecnie populacja głuszca jest
znacząco rozproszona, zajmując dużo większą powierzchnię niż przed rokiem 2004. W stosunku do głuszca ustanawia się strefy ochronne – całoroczną w
promieniu 200 m od tokowiska oraz okresową obowiązująca od 1 lutego do 31 maja w promieniu 500 m od tokowiska.
Zagrożenia: Kłusownictwo, płoszenie ptaków w okresie lęgowym (pojazdy zmotoryzowane), nadmierny rozwój populacji drapieżników (lisa, kruka, jastrzębia,
myszołowa) oraz dzika, rozwój infrastruktury narciarskiej, skażenie środowiska, patogeny przenoszone przez bażanta.

Ślady bytowania głuszca Tetrao urogallus Fot. 1 Tropy Fot. 2 Odchody letnie Fot. 3 Odchody zimowe - knoty (fot. Agnieszka Homan)

A217 Sóweczka Glaucidium passerinum
Charakterystyka: Gniazduje niemal wyłącznie w starych wysokopiennych borach iglastych i mieszanych, na terenie Polski jest ściśle związana z obecnością
świerka i jodły. Preferuje drzewostany z dobrze wykształconym podrostem i złożoną strukturą drzewostanu. Poza okresem lęgowym obserwowana bywa
głównie w lasach mieszanych i liściastych. Sóweczka prowadzi dzienny tryb życia ze szczytem aktywności tuż przed świtem i tuż po zachodzie słońca. Gatunek
monogamiczny, rodzima populacja lęgowa osiadła. Terytorium pary to zwykle około 1 km2.
Liczebność na terenie Polski: 400 - 500 par
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: dobry w bezpośrednim otoczeniu rezerwatów, a zwłaszcza w północnej podszczytowej części Pasma
Policy, bogatszej w podszyt i podrost. W obrębie stwierdzanych stanowisk warunki odpowiednie, jednak o stosunkowo niewielkim pokryciu podrostem. Należy
zauważyć, że naturalne cechy górnoreglowego boru świerkowego – jego stosunkowo niska trwałość, cykliczny rozpad i odradzanie drzewostanu na
wielkopowierzchniowych płatach prowadzi do dużej monotypizacji drzewostanu, a tym samym ogranicza jego udatność dla potrzeb sóweczki.
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Zagrożenia: Zmiany siedliskowe - utrata siedlisk wskutek upraszczania struktury drzewostanu, odgraniczanie dostępności martwych obumierających drzew i
starodrzewu.
A223 Włochatka Aegolius funereus
Charakterystyka: Zamieszkuje bory budowane głównie przez świerka i jodłę, w mniejszym stopniu również bory sosnowe oraz lasy mieszane ze świerkiem. W
przypadku litych świerczyn istotnym elementem jest obecność kęp lub przynajmniej pojedynczych buków w drzewostanie. W Bieszczadach spotyka się ją
również w buczynach z udziałem drzew iglastych. Ważnym elementem w wyborze siedliska jest obecność rozległych terenów otwartych w postaci zrębów,
wiatrołomów, dolin rzecznych, bagien, upraw, a także gęstych drągowin czy młodników. Gatunek nocny, zwykle monogamiczny. Ptaki gniazdują zwykle w
dziuplach dzięcioła czarnego. Zagęszczenie i skłonność do wędrówek silnie zmienne (zależnie od charakteru siedliska) dochodzące do 3p /10 km2. Terytorium
pary to zazwyczaj około 1 km2.
Liczebność na terenie Polski: 1000 – 2000 par
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: stan siedlisk włochatki w obrębie OSO jest dobry. Włochatka wyraźnie preferowała drzewostany na
siedlisku borowym z mozaikową strukturą wiekową drzewostanów. Występuje głównie w starszych drzewostanach zdominowanych przez świerka. Na terenie
obszaru znajdują się liczne niewielkie tereny otwarte, drągowiny i młodniki stanowiące dogodne siedlisko włochatki.
Zagrożenia: Zmiany siedliskowe - utrata siedlisk w skutek upraszczania struktury drzewostanu, odgraniczanie dostępności martwych obumierających drzew i
starodrzewu.
A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Charakterystyka: Zamieszkuje stare drzewostany, przede wszystkim bory i buczyny. Rzadziej gniazduje w grądach, łęgach i innych zbiorowiskach leśnych. Dla
zakładania lęgowisk wymaga przynajmniej kępy ponad 100-letnich drzew. Generalnie gatunek osiadły, choć na przełomie sierpnia i września część populacji
podejmuje nieukierunkowane migracje. Dzięcioł czarny jest gatunkiem silnie terytorialnym, zajmującym duże terytoria o powierzchni zwykle 300 - 400 ha.
Liczebność na terenie Polski: 35000 – 70000 par
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: stosunkowo dobry w obrębie rezerwatu, jednak poza nim słabszy wskutek niskiego udziału
drzewostanów o dużych pierśnicach. Tym niemniej liczebność całkowita dzięcioła czarnego w obrębie OSO jest zbliżona (trochę wyższa) do typowego
zagęszczenia tego gatunku na obszarach górskich.
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna – usuwanie starych, obumierających drzew, ograniczenie powierzchni starodrzewu
A239 Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Charakterystyka: Na niżu związany jest głównie z obfitującymi w martwe drewno starymi łęgami, olsami i brzezinami. W górach natomiast zasiedla przede
wszystkim dojrzałe buczyny i drzewostany bukowo-jodłowe pod warunkiem dostępności martwych drzew liściastych. Gatunek osiadły, terytorialny, żyjący
pojedynczo lub w parach. Terytorium pary to zwykle około 1 km2.
Liczebność na terenie Polski: 400 – 600 par
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Stan siedlisk w obszarze jest słaby przez wzgląd na niewielki udział buczyn, a zwłaszcza dostępność
martwego drewna drzew liściastych, co jest szczególnie zauważalne w centralnej części Pasma Policy. Istotnym elementem ograniczającym liczebność dzięcioła
białogrzbietego w obrębie OSO Pasmo Policy PLB120006 jest bariera mikroklimatyczna związana z wysokością - większości obszaru znajduje się powyżej
1050 m n.p.m. Na podstawie obserwacji ogólnych można wskazać, że znacznie lepsze warunki siedliskowe dla dzięcioła białogrzbietego znajdują się na
północnych stokach masywu Pasma Policy - aż po Suchą Górę. Pary obserwowane były tylko po północnej stronie Pasma Policy. Prawdopodobnie związane są
głownie z siedliskami ulokowanymi poniżej granicy OSO i współtworzą populacje skoncentrowaną poniżej OSO.
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna – usuwanie starych, obumierających drzew liściastych, ograniczanie powierzchni starodrzewu, osuszanie lasów
podmokłych.
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A241 Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
Charakterystyka: Na terenach górskich jego zasięg ogranicza się do świerkowych i jodłowych borów regla górnego, natomiast na niżu zamieszkuje głównie
różnego typu wilgotne drzewostany (łęgi, olsy, grądy) – pod warunkiem, iż posiadają domieszkę starych świerków. Gatunek osiadły, terytorialny, ptaki żyją
pojedynczo lub w parach. Siedlisko zawiera zazwyczaj nie mniej niż 20 zamierających i martwych drzew o pierśnicy powyżej 21 cm na ha (na terytorium składa
się około 4000 takich drzew), terytorium pary to zazwyczaj około 50-60 ha. W czasie ostatniej dekady zanotowano znaczący wzrost liczebności dzięcioła
trójpalczastego w Beskidzie Żywieckim, co częściowo wiązane jest z rozpadem sztucznie nasadzanych świerczyn i zwiększeniem dostępności posuszu.
Liczebność na terenie Polski: 300 – 700 par
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Dobry, zwłaszcza w obrębie rezerwatów, u szczytu Policy oraz w wyłączonych z użytkowania
leśnego oddziałach po jej południowej stronie. W obrębie Pasma Policy występuje duża, stabilna populacja rozmieszczona na całym obszarze.
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna – usuwanie starych, obumierających drzew, wycinka starodrzewu

Fot. 4 Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus; Fot. 5 Drozd obrożny Turdus torquatus (fot. Agnieszka Homan)

A282 Drozd obrożny Turdus torquatus
Charakterystyka: Gatunek dzienny, monogamiczny. Zamieszkuje głównie zarośla kosodrzewiny i lasy regla górnego, sporadycznie również regiel dolny.
Gniazduje najchętniej w kosodrzewinie, ewentualnie w niskich kępach drzew iglastych na wysokości od jednego do trzech metrów. Gatunek wędrowny.
Zagęszczenie w obrębie polskiej części Karpat wynosić od około 0,2 do 4,9 p / 10ha.
Liczebność na terenie Polski: 3000 – 6000 par.
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Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Pomimo braku zwartych zarośli kosodrzewiny siedlisko występujące na Policy odpowiada
wymaganiom drozda przez wzgląd na obecność terenów porośniętych krzewami i podrostem drzew oraz obecność wiatrołomów. Obecność drozdów
stwierdzono tylko w zachodniej części obszaru, niemalże w tych samych miejscach, w których były podawane w latach poprzednich. W trakcie badań
terenowych nie stwierdzono żadnych stanowisk gatunku po wschodniej stronie Obszaru, co znacznie zaniża potencjalną liczebność gatunku. Wskazane jest
szczegółowa analiza rozmieszczenia i liczebności gatunku w obszarze.
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna stosowanie zrębów zupełnych, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, protekcja sosny, konkurencja z innymi
drozdami.
pA019 Orzeł przedni Aquila chrysaetos
Charakterystyka: zamieszkuje głównie stare jedliny i buczyny z udziałem jodły o stosunkowo niewielkim zwarciu, w położeniu niezalesionych terytoriów
łowieckich. Gatunek osiadły i terytorialny, gniazda poszczególnych par oddalone są względem siebie średnio o ok. 12km. Jako miejsca lęgowe wykorzystuje
półki skalne, wyniosłe drzewa, często przejmując również gniazda po innych dużych ptakach (np. bocianie czarnym). Terytorium pary to zwykle około 25km2.
Liczebność na terenie Polski: 30-35 par
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: na terenie obszaru widywany w miarę regularnie, przelotny. Obszar Pasma Policy może potencjalnie
stanowić część areału osobniczego jednej pary, są podejrzenia, że jedna para tego gatunku może być lęgowa w okolicy obszaru Pasmo Policy (informacja ustna
p. Michała Mydłowskiego).
Zagrożenia: Utrata siedlisk związana z zanikiem rolniczego wykorzystywania terenu, spadek liczebności ofiar, utrata starodrzewu, napowietrzne linie
energetyczne, intensyfikacja ruchu turystycznego zwłaszcza rozproszonego, płoszenie.
pA215 Puchacz Bubo bubo
Charakterystyka: Zamieszkuje głównie dobrze prześwietlone lasy liściaste i mieszane oraz bory bagienne, doliny rzeczne powiązane z dużymi terenami
otwartymi stanowiącymi terytoria łowieckie. Osobniki populacji górskich w przeciwieństwie do nizinnych odbywają krótkodystansowe, sezonowe wędrówki
zlatując z górskich siedlisk letnich na niziny. Gatunek terytorialny jednak często dzielący cześć terytorium łowieckiego z innymi osobnikami, areał pary to
zwykle 2 – 4 km2. W Polsce średnie zagęszczenie to 2p/100 km2, lokalnie jednak do 12,5p /100km2.
Liczebność na terenie Polski: 250-280 p
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Gatunek sporadycznie notowany przez pracowników Nadleśnictw (informacje ustne Pana Jana
Bielańskiego i Franciszka Miąskowskiego). W ramach liczeń z projektu Bubobory w 2010 r. stwierdzono odzywającego się samca ok. 1-2 km od obszaru okolice Zubrzycy Górnej (informacja ustna Pana Pawła Wieczorka). Na przełomie lat 80-90 dwudziestego wieku obserwowane były najczęściej w rejonie
Suchej Góry. Prawdopodobne nie prowadzi lęgów na obszarze Pasma Policy PLB120006. Potencjalnie obszar może stanowić część terytorium jednej pary
lęgowej, jednak trwałe zasiedlenie obszaru jest mało prawdopodobne ze względu na małą dostępność terenów łowieckich.
Zagrożenia: rozwój turystyki zwłaszcza rozproszonej (skrajnie wrażliwy na płoszenie), osuszanie siedlisk i zanik otwartych terenów łowieckich
pA220 Puszczyk uralski Strix uralensis
Charakterystyka: Zamieszkuje głównie stare, prześwietlone drzewostany o słabo rozwiniętym podszycie, na terenach górskich siedliskami tego gatunku są
głównie buczyny, również te z domieszką świerka i jodły. Prowadzi głównie nocny tryb życia, bywa jednak aktywny w ciągu dnia. Gatunek osiadły, choć
sporadycznie obserwuje się pojedyncze ptaki na wędrówkach do kilkuset kilometrów. Puszczyka cechuje silny terytorializm, powierzchnia terytorium to około 1
km2, a zagęszczenie wacha się od około 2 do 6 par na 10 km2.
Liczebność na terenie Polski: 750-1000 par
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Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Gatunek notowany przez pracowników Nadleśnictw (informacja ustna Pana Franciszka
Miąskowskiego). W obrębie OSO utrzymują się dwie pary puszczyka uralskiego. Stan zachowania siedlisk w obrębie obszaru stosunkowo słaby przez wzgląd na
małą dostępność starych buczyn. Gatunek występuje także w sąsiednim obszarze Natura 2000 Babia Góra PLB120011.
Zagrożenia: Kolizje z samochodami i liniami energetycznymi
pA234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Charakterystyka: gniazduje głównie w liściastych i mieszanych lasach o niewielkim zwarciu, w których obecne są przynajmniej pojedyncze martwe lub
zamierające drzewa. Preferuje skraje lasów stykające się z płatami łąk, wiatrołomów zrębów i innych otwartych siedlisk. Gatunek monogamiczny. Terytorium
pary zwykle stanowi powierzchnia od 1 do 2 km2.
Liczebność na terenie Polski: 2000 – 3000 par
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Gatunek regularnie obserwowany w regionie obszaru Pasma Policy PLB120006 (Ciach 2008, Guzik
2012). Występuje także w sąsiednim obszarze Natura 2000 Babia Góra PLB120011. Stan siedlisk w obrębie obszaru stosunkowo dobry, lecz ograniczony,
głównie stosunkowo niewielką dostępnością martwego drewna drzew liściastych. Istotną barierą są również czynniki klimatyczne - gatunek preferuje siedliska
ulokowane poniżej 850 m n.p.m. W trakcie badań terenowych zaobserwowano jednego przelatującego osobnika.
Zagrożenia: nadmierna eksploatacja starych drzewostanów, eliminacja martwego drewna z lasu, intensyfikacja gospodarki rolnej na terenach przyległych do
lasów, usuwanie zadrzewień.

33

Moduł B
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem
Przedmioty ochrony objęte Planem

L.p.

Gatunki

Kod
Natur
a

Stanowis
ko

Parametr stanu

Wskaźnik

Liczba samców na tokowiskach
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/ zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/ zachowania

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
dostępnych danych
wg skali FV, UI,
U2, XX

Stan populacji

1

2

3

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

A108

A108

A108

56f2;
c6c5

b1d7

68d9
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Ocena
Ogólna
Ocena
stanu
ocena
stanu
ochrony
stanu
ochrony
po
ochrony
stanowis
weryfikac
siedliska/
ka wg
ji wg
gatunku
skali
skali FV,
wg skali
FV,U1,
UI, U2,
FV, UI,
U2, XX
XX
U2, XX
FV

Brak
wystarczających
danych

FV
FV

Uwagi

FV

Stanowisko
oceniane
metodą HSI
w pierwszej
dekadzie
XXI w.

U1

U1 ze wzgl.
na zbyt duże
pokrycie
podrostu i
podszytu

FV
FV
FV
FV

Brak
wystarczających
danych

U2
FV
FV
U1
U1

FV

FV
Brak
wystarczających
danych

FV
U1
FV
FV/U1
FV

FV

-

Liczba samców na tokowiskach
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji

4

5

6

7

8

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

A108

A108

A108

A108

A108

1c4a

009e

7d80

5c9d

de50
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FV
Brak
wystarczających
danych

U1
FV

U1

U1 ze wzgl.
na mały
udział
borówki w
runie i
wpływ
antropopresji

U1

U1 ze wzgl.
na
nieodpowied
nie zwarcie
drzewostanu
i wpływ
antropopresji

U1

U1 ze wzgl.
na
nieodpowied
nie zwarcie
drzewostanu
i wpływ
antropopresji

FV

-

U1

U1 ze wzgl.
na mały
udział
borówki w
runie i słabe
wykształceni
e podrostu i
podszytu

U1
FV
U1
FV

Brak
wystarczających
danych

FV
U1
FV
U1
U1
FV

Brak
wystarczających
danych

FV
U1/U2
FV
U1
U1
FV

Brak
wystarczających
danych

FV
FV
FV
U1
FV
FV

Brak
wystarczających
danych

U1
FV
U1
U1
FV

Liczba samców na tokowiskach
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba samców na tokowiskach
Stan populacji
(samców/100ha)
Wiek drzewostanu
Zwarcie drzewostanu
Stan siedliska
Udział borówki czarnej w runie (pokrycie
pow. w %)
Podrost i podszyt (pokrycie pow. w %)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba śpiewających samców /100ha
Stan populacji
(średnia dla OSO)
Udział gatunków iglastych w d-stanie
Stan siedliska
Wiek drzewostanu
Pokrycie podrostu i podszytu
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba śpiewających samców /100ha
Stan populacji
(średnia dla OSO)
Udział gatunków iglastych w d-stanie
Stan siedliska
Wiek drzewostanu
Pokrycie podrostu i podszytu
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba śpiewających samców /100ha
Stan populacji
(średnia dla OSO)
Udział gatunków iglastych w d-stanie
Stan siedliska
Wiek drzewostanu
Pokrycie podrostu i podszytu

9

10

11

12

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

Głuszec
Tetrao
urogallus

Sóweczka
Glaucidium
passerinum

13

Sóweczka
Glaucidium
passerinum

14

Sóweczka
Glaucidium
passerinum

A108

A108

A108

A217

A217

A217

1555

0aba,
dd7f

2757,
9429

e050

8bc7

7652
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U1

U1 ze wzgl.
na mały
udział
borówki w
runie i słabe
wykształceni
e podrostu i
podszytu

FV

-

U1

U1 ze wzgl.
na małe
zwarcie
drzewostanu

FV

Stan populacji

Brak
wystarczających
danych

U1
FV
U1
U1
U1
FV

Brak
wystarczających
danych

U1
FV
FV
FV
U1
FV

Brak
wystarczających
danych

U1
U1
FV
FV
U1
FV/U1

Brak
wystarczających
danych

FV
U1
U1
FV

U1

FV/U1
Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

FV
FV
U1
FV

U1

FV/U1
FV
FV
U1

U1

U1

U1 ze wzgl.
na słabe
wykształceni
e podrostu i
podszytu

15

16

17

18

19

20

Włochatka
Aegolius
funereus

Włochatka
Aegolius
funereus

Włochatka
Aegolius
funereus

Włochatka
Aegolius
funereus

Dzięcioł
białogrzbiet
y
Dendrocopo
s leucotos

Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos
leucotos

A223

A223

A223

A223

A239

A239

1db1

93cd

08d5

74e7

ba6d

Ca57

Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba śpiewających samców /100ha
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Odległość od terenów otwartych, drągowin
i młodników
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba śpiewających samców /100ha
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Odległość od terenów otwartych, drągowin
i młodników
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba śpiewających samców /100ha
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Odległość od terenów otwartych, drągowin
i młodników
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba śpiewających samców /100ha
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Odległość od terenów otwartych, drągowin
i młodników
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział buka w d-stanie
Wiek buka w drzewostanie
Masa martwego drewna drzew liściastych
Stan siedliska
(stojące i leżące)
Udział stojącego martwego drewna o
pierśnicy powyżej 30 cm
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział buka w d-stanie
Wiek buka w drzewostanie
Masa martwego drewna drzew liściastych
Stan siedliska
(stojące i leżące)
Udział stojącego martwego drewna o
pierśnicy powyżej 30 cm
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Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

FV
FV
U1
U1

FV

-

FV

-

FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV

FV

FV

-

FV

-

U2

U2 ze wzgl.
na mały
udział buka i
brak
martwego
drewna

FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV/U1
U2
U2
U2
U2

Brak
wystarczających
danych

U2
FV/U1
FV
FV
U2
U2

U1

U2

U2 ze wzgl.
na małą ilość
martwego
drewna

21

Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos
leucotos

A239

1e4e

22

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

A241

8bf5

23

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

A241

45a9

24

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

A241

076e,
73c4,

25

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

A241

a38f,
fe91,
cead

26

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

A241

6c64,
7761
f3d6,
1960,
c3d7;

Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział buka w d-stanie
Wiek buka w drzewostanie
Masa martwego drewna drzew liściastych
Stan siedliska
(stojące i leżące)
Udział stojącego martwego drewna o
pierśnicy powyżej 30 cm
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
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Brak
wystarczających
danych

U1
FV/U1
U1
U1
U2

U2

U2 ze wzgl.
na małą ilość
martwego
drewna

U1

U1 ze wzgl.
na małą ilość
martwego
drewna,
posuszu i
zachowania

FV

-

U1

U1 ze wzgl.
na małą ilość
martwego
drewna i
posuszu

U2

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

U1
FV
FV
FV
U1
U1
U1
FV
FV
FV
U1
FV
FV
FV
FV
U1
U1
U1
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
U1
FV

U1

FV

-

FV

-

Stan populacji

27

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

28

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

A241

d37e

29

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

A241

0305

A282

bcc1;
a944,
0036,
3217,
4739,
3aa9,
022b,
bbb8,
835f,
2ac3,
f116,
a3c7,
e1ca,
7fc0

30

Drozd
obrożny
Turdus
torquatus

A241

b96d,
Ffb4

Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
Stan populacji
Liczba par /100ha (średnia dla OSO)
Udział świerka w d-stanie
Wiek drzewostanu
Stan siedliska
Ilość martwego drewna
Posusz czynny (drzew/1ha)
Perspektywy ochrony/zachowania
Liczba śpiewających samców /100ha
Stan populacji
(średnia dla OSO)
Udział świerka w drzewostanie
Stan siedliska
Zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe
drzewostanu

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

Brak
wystarczających
danych

FV
FV
U1
U1
U1
U1
FV
U1
U1
U1
U1
U1
FV
FV
FV
FV
U1
FV

U1

U1 ze wzgl.
na
nieodpowied
ni stan
siedliska

FV

-

U1/U2
FV
FV
Brak
wystarczających
danych

Perspektywy ochrony/zachowania

U1

U1 ze wzgl.
na małą ilość
martwego
drewna,
posuszu i
zachowania

FV

FV

-

FV

Stanowiska wybrane do wizji terenowej stanowią reprezentatywną część stanowisk ptaków stwierdzonych w latach 2008-2012. Ograniczona dostępność do
informacji z lat poprzednich, a zwłaszcza częsty brak pełnej informacji o zastosowanej metodzie badań przez poszczególnych badaczy, nie pozwala na
jednoznaczne określenie kierunku ewentualnych zmian stanu populacji.
Parametry siedliska oceniono na podstawie parametrów dostępności siedliska (biotopu) i stopnia zachowania siedliska (biotopu) rozumianego, jako sumę
czynników zewnętrznych warunkujących bytowanie populacji.
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Zakresy zastosowanych wskaźników:
Głuszec
Liczba samców na tokowiskach/100ha (średnia dla OSO – 10 km2): > 0,75 – FV; 0,25 – 0,75 – U1; < 0,25 – U2
Wiek drzewostanu w promieniu 200 m od tokowiska: > 100 lat – FV; 41-100 lat – U1; < 40 lat – U2
Zwarcie drzewostanu w promieniu 200 m od tokowiska: Przerywane – FV; umiarkowane, luźne – U1; brak lub >70% - U2
Udział borówki czarnej w runie w promieniu 200 m od tokowiska (pokrycie pow. w %): > 30 – FV; 11-30 – U1; < 10 – U2
Podrost i podszyt w promieniu 200 m od tokowiska (pokrycie pow. w %): 5-20 – FV; < 5 lub 21-60 – U1; > 60 – U2
Sóweczka
Liczba śpiewających samców /100ha (średnia dla OSO – 10 km2): > 0,45 – FV; 0,15 – 0,45 – U1; < 0,15 – U2
Udział gatunków iglastych w drzewostanie w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia: > 70 – FV; 21-70 – U1; < 20 – U2
Wiek drzewostanu w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia: > 80 lat – FV; 41-80 lat – U1; < 40 lat – U2
Pokrycie podrostu i podszytu (w %) w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia: >40 – FV; 10-40 – U1; <10 – U2
Włochatka
Liczba śpiewających samców /100ha (średnia dla OSO – 10 km2): > 0,3 – FV; 0,1 – 0,3 – U1; < 0,1 – U2
Udział świerka w drzewostanie w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia: > 70 – FV; 11-70 – U1; < 11 – U2
Wiek drzewostanu w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia: > 80 lat – FV; 41-80 lat – U1; < 40 lat – U2
Odległość od terenów otwartych, drągowin i młodników (w metrach): <150 – FV; 150-300 – U1; >300 – U2
Dzięcioł białogrzbiety
Liczba par /100ha (średnia dla OSO – 10 km2): > 0,75 – FV; 0,25 – 0,75 – U1; < 0,25 – U2
Udział buka w drzewostanie w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w %): > 70 – FV; 11-70 – U1; < 11 – U2
Wiek buka w drzewostanie w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia: > 80 lat – FV; 50-80 lat – U1; < 50 lat – U2
Masa martwego drewna drzew liściastych (stojące i leżące) w %/1ha: > 10 – FV; 3-10– U1; < 3 – U2
Udział stojącego martwego drewna o pierśnicy powyżej 30 cm w promieniu 100 m (w %): > 25 – FV; 25-20 – U1; < 20 – U2
Dzięcioł trójpalczasty
Liczba par /100ha (średnia dla OSO – 10 km2): > 0,75 – FV; 0,25 – 0,75 – U1 ; < 0,25 – U2
Udział świerka w drzewostanie w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w %): > 70 – FV; 11-70 – U1; < 11 – U2
Wiek drzewostanu w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w %): > 80 lat – FV; 40-80 lat – U1; < 40 lat – U2
Masa martwego drewna iglastego (stojące i leżące) w %/1ha: > 10 – FV; 3-10 – U1; < 3 – U2
Posusz czynny (liczba drzew/1ha: > 5 – FV; 1-5 – U1; 0 – U2
Drozd obrożny
Liczba śpiewających samców/100ha (średnia dla OSO – 10 km2): > 7,5 – FV; 2,5 – 7,5 – U1 ; < 2,5 – U2
Udział świerka w drzewostanie w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w %): > 70 – FV; 21-70 – U1; < 20 – U2
Zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe drzewostanu w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego/miejsca stwierdzenia (% pow.): > 40 – FV; 40-20 – U1; < 20 – U2
Szanse zachowania gatunku:
Ocena ekspercka m.in. zagrożenia, forma użytkowania, wpływ otoczenia
Teren w obrębie rezerwatu (> 50%) – FV; Teren trudno (U1) / łatwo (U2) dostępny dla pojazdów silnikowych /niekontrolowanej turystyki
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Analiza:
Głuszec Tetrao urogallus
Stan ochrony i stan siedlisk głuszca jest zróżnicowany (FV lub U1). Średnie zagęszczenie głuszca w obszarze jest właściwe (FV). Ocena niezadowalająca (U1)
wynika najczęściej z nieodpowiedniej struktury drzewostanu, podrostu i podszytu na analizowanym stanowisku. Należy jednak zaznaczyć, iż skład drzewostanu
na obszarze Pasma Policy jest mocno zróżnicowany i na większości powierzchni obszaru stanowi bardzo dobre siedlisko dla bytowania, żerowania i rozrodu
głuszca. Szanse zachowania gatunku obniża fakt, iż obserwowane tokowiska mają charakter tokowisk rozproszonych (szczątkowych), innym istotnym
elementem wpływającym na prawdopodobieństwo zachowania populacji jest presja ruchu turystycznego – a zwłaszcza zbieractwo jagód, poruszanie się kładów,
skuterów i motorów krosowych w obrębie OSO. Ogólna ocena stanu ochrony gatunku jest właściwa FV.
Sóweczka Glaucidium passerinum
Stan ochrony i stan siedlisk sóweczki w obrębie Pasma Policy jest w przewadze niewłaściwy (U1), głównie ze względu na niski udział podrostu w obrębie
istniejących świerczyn i słabe zróżnicowanie wewnętrzne płatów drzewostanu. Monotypizacja struktury drzewostanu jest jednak cechą naturalną i typową dla
dominującego w ostoi siedliska przyrodniczego acidofilnych borów górnoreglowych. Średnie zagęszczenie i ogólna ocena stanu ochrony gatunku jest
niezadowalająca (U1).
Włochatka Aegolius funereus
Stan ochrony i stan siedlisk włochatki jest w przewadze właściwy (FV), przy czym rozmieszczenie terytoriów jest nierównomierne i zależy od typu i struktury
drzewostanu. Niewłaściwe U1 oceny wskaźników na jednym stanowisku wynikają głównie z niskiego wieku drzewostanu i małej ilości świerków w
drzewostanie co jednak nie ma dużego wpływu na jej występowanie. Średnie zagęszczenie i ogólna ocena stanu ochrony włochatki w obszarze jest właściwa
(FV).
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Stan ochrony i stan siedlisk dzięcioła białogrzbietego na terenie Pasma Policy jest niezadowalający (U1) lub zły (U2). Większość stwierdzonych stanowisk
dzięcioła białogrzbietego znajduj się na skraju OSO i stanowi raczej fragment terytoriów osobników zamieszkujących poza granicami Pasma Policy. Wynika to
z niskiej dostępności martwych drzew liściastych i ogólnie stosunkowo niskiego udziału drzew liściastych (buka) w drzewostanie. Należy również zwrócić
uwagę, na fakt słabych przyrostów buka w warunkach obszaru Pasma Policy PLB120006 – pierśnice drzew 70-letnich często nie przekraczają 30 cm –
przyjmowanych, jako wartość graniczna umożliwiająca budowę dziupli lęgowych. Średnie zagęszczenie i ogólna ocena stanu ochrony dzięcioła białogrzbietego
w obszarze jest niezadowalająca (U1).
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
Stan ochrony i stan siedlisk dzięcioła trójpalczastego jest właściwy (FV) lub niezadowalający (U1). Na części zlokalizowanych stanowisk istotnym elementem
obniżającym ocenę jest niedobór martwego drewna i posuszu czynnego. Średnie zagęszczenie dzięcioła trójpalczastego w obszarze jest właściwe (FV). Ogólna
ocena stanu ochrony gatunku jest właściwa FV.
Drozd obrożny Turdus torquatus
Stan ochrony i stan zlokalizowanych siedlisk drozda w obrębie Pasma Policy jest właściwy (FV), przy czym średnie zagęszczenie drozda w obszarze jest złe (U2).
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4. Analiza zagrożeń
L.p.

Przedmiot
ochrony

1

Głuszec
Tetrao urogallus

2

Sóweczka
Glaucidium
passerinum

3

Zagrożenia

Numer stanowiska

Istniejące

F03.01 polowanie
F04.02 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.
c6c5, b1d7,
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
68d9, 1c4a, de50, 1555,
K03.04 drapieżnictwo
2757
K05.01 zmniejszenie płodności / depresja
genetyczna (inbredowa) u zwierząt
F03.01 polowanie
F04.01 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
009c, 7d80, 5c9d, 56f2,
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
0aba, dd7f 9429
K03.04 drapieżnictwo
K05.01 zmniejszenie płodności / depresja
genetyczna (inbredowa) u zwierząt
7652, 8bc7, e050

K03.04 drapieżnictwo

Włochatka
74e7, 08d5, 93cd, 1db1, K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
Aegolius funereus
Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos
leucotos

Opis zagrożenia
Potencjalne

B02.02 wycinka lasu
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na
pojazdach niezmotoryzowanych
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
K03.02 Pasożytnictwo

B02.02 wycinka lasu
B02.04 usuwanie martwych i umierających
drzew
B02.02 wycinka lasu
B02.04 usuwanie martwych i umierających
drzew

Opis zagrożenia pod
tabelą

Opis zagrożenia pod
tabelą
Opis zagrożenia pod
tabelą

-

B02.02 wycinka lasu
B02.04 usuwanie martwych i umierających
drzew

Opis zagrożenia pod
tabelą

8bf5, 45a9, 076e, 73c4,
Dzięcioł
a38f, fe91, cead, 6c64,
5
trójpalczasty
7761 f3d6, Ffb4; 1960,
Picoides tridactylus
c3d7, b96d, d37e, 0305

B02.02 wycinka lasu
B02.04 usuwanie martwych i umierających
drzew

Opis zagrożenia pod
tabelą

B02.02 wycinka lasu
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na
pojazdach niezmotoryzowanych
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
K03.01 konkurencja

Opis zagrożenia pod
tabelą

4

6

Drozd obrożny
Turdus torquatus

ba6d, Ca57, 1e4e

bcc1; a944, 0036, 3217,
4739, 3aa9, 022b, bbb8,
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
835f, 2ac3, f116, a3c7,
e1ca, 7fc0

Głuszec Tetrao urogallus
Zagrożenia istniejące:
F03.01 polowanie – polowanie na zwierzynę łowną prowadzone w okolicach tokowisk w okresie godowym głuszca i w czasie wodzenia piskląt
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F04.02 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp. – płoszenie i niepokojenie w trakcie zbierania jagód i poroża
G01.03 pojazdy zmotoryzowane – płoszenie ptaków zwłaszcza w okresie toków i wodzenia młodych
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – naturalne zarastanie siedlisk i tokowisk głuszca
K03.04 drapieżnictwo – obecność lisa, kruka i innych drapieżników, a także duża aktywność dzików – mogą powodować istotne straty w lęgach.
K05.01 zmniejszenie płodności / depresja genetyczna – związana ze znacznym stopniem izolacji populacji
Zagrożenia potencjalne:
B02.02 wycinka lasu – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, wycinka drzew przestojowych
a także wycinka prowadzona w strefach ochronnych w okresie toków i wodzenia piskląt
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo – w chwili obecnej nie notowano, jednak potencjalnie możliwe przez wzgląd na wartość i unikalność trofeów.
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych – potencjalne płoszenie może być istotne zwłaszcza w okresie toków i
wodzenia piskląt, szczególne ryzyko stwarza turystyka rozproszona.
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – budowa nowych baz turystycznych i infrastruktury sportowej związana jest z wielkopowierzchniowymi wycinkami
drzewostanu i zwiększa penetrację terenu przez ludzi.
K03.02 Pasożytnictwo – ryzyko związane z ewentualnym przeniesieniem patogenu z bażantów na głuszca
Sóweczka Glaucidium passerinum
Zagrożenia istniejące:
K03.04 drapieżnictwo – zagrożenie ze strony innych drapieżników wynikające z dość małego zagęszczenia podrostu i podszytu na części siedlisk sóweczki.
Zagrożenia potencjalne:
B02.02 wycinka lasu - gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, wycinka drzew dziuplastych a
także wycinka prowadzona w strefach ochronnych w okresie lęgowym;
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew – potencjalnych miejsc lęgowych
Włochatka Aegolius funereus
Zagrożenia istniejące:
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zarastanie halizn, wiatrołomów i innych otwartych terenów żerowiskowych
Zagrożenia potencjalne:
B02.02 wycinka lasu - gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, wycinka drzew dziuplastych a
także wycinka prowadzona w strefach ochronnych w okresie lęgowym
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew – potencjalnych miejsc lęgowych
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Zagrożenia potencjalne:
B02.02 wycinka lasu - gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, wycinka drzew dziuplastych a
także wycinka prowadzona w pobliżu gniazd w okresie lęgowym;
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew – potencjalnych miejsc lęgowych i żerowiskowych gatunku
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
Zagrożenia potencjalne:
B02.02 wycinka lasu - gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, wycinka drzew dziuplastych a
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także wycinka prowadzona w pobliżu gniazd w okresie lęgowym
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew - potencjalnych miejsc lęgowych i żerowiskowych gatunku
Drozd obrożny Turdus torquatus
Zagrożenia istniejące:
G01.03 pojazdy zmotoryzowane – płoszenie, istotne zwłaszcza w okresie godowym
Zagrożenia potencjalne:
B02.02 wycinka lasu - gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, a także wycinka prowadzona w
pobliżu gniazd w okresie lęgowym
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych - płoszenie istotne zwłaszcza w okresie godowym, przy obecnym natężeniu
uchy turystycznego zagrożenie to jest nieznaczące
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – budowa nowych baz turystycznych i infrastruktury sportowej związana jest z wielkopowierzchniowymi wycinkami
drzewostanu i zwiększa penetrację terenu przez ludzi
K03.01 konkurencja – potencjalna konkurencja ze strony kosa i paszkota sporadycznie obserwowanego w rejonie Policy – obecnie jednak zagrożenie nieistotne

5. Cele działań ochronnych
L.p.
Przedmiot ochrony

1

2

3

Głuszec
Tetrao urogallus

Stan ochrony

FV, U1

Sóweczka
Glaucidium passerinum

U1

Włochatka
Aegolius funereus

FV

Cele działań ochronnych
Poprawa parametrów siedliska oraz perspektywy ochrony
gatunku ocenionych na poszczególnych stanowiskach na
U1 lub U2 poprzez ograniczenie ryzyka niepokojenia
ptaków w rejonie tokowisk i ich przekształcania
Utrzymanie stanu populacji głuszca poprzez kontrolę
liczebności lisa i dzika
Utrzymanie parametrów siedliska ocenionych na
poszczególnych stanowiskach na ocenę FV poprzez
utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy i
intensywności użytkowania lasu
Poprawa stanu populacji poprzez ograniczenie ryzyka
niepokojenia ptaków
Utrzymanie ocenionych na poszczególnych stanowiskach
na ocenę FV lub poprawa ocenionych na poszczególnych
stanowiskach na U1 lub U2 parametrów siedliska poprzez
utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy i
intensywności użytkowania lasu
Utrzymanie stanu populacji poprzez ograniczenie ryzyka
niepokojenia ptaków
Utrzymanie parametrów siedliska poprzez utrzymanie lub
modyfikację dotychczasowej formy i intensywności
44

Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu
ochrony
2 lata

Nie do określenia

Nie do określenia

2 lata

Nie do określenia

2 lata
Nie do określenia

4

Dzięcioł białogrzbiety
Dendrocopos leucotos

U1, U2

5

Dzięcioł trójpalczasty
Picoides tridactylus

FV, U1

6

Drozd obrożny
Turdus torquatus

FV

użytkowania lasu
Poprawa parametrów siedliska ocenionych na
poszczególnych stanowiskach na ocenę U1 i U2 poprzez
utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy i
intensywności użytkowania lasu
Poprawa parametrów siedliska ocenionych na
poszczególnych stanowiskach na ocenę U1 i U2 poprzez
utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy i
intensywności użytkowania lasu
Poprawa parametru stanu populacji gatunku poprzez
ograniczenie ryzyka niepokojenia ptaków
Utrzymanie parametrów siedliska poprzez utrzymanie
dotychczasowej formy i intensywności użytkowania lasu

Nie do określenia

Nie do określenia

5 lat
Nie do określenia

Niemalże na całym obszarze Pasma Policy prowadzona jest obecnie gospodarka leśna. Obecna forma i intensywność użytkowania lasu zgodna z Planem
Urządzenia Lasu jest niezbędna do utrzymania właściwej struktury i stanu zdrowotnego lasu, a tym samym zachowania siedlisk gatunków w dotychczasowym
stanie. Jednakże w celu poprawy niektórych parametrów siedliska niezbędne są pewne modyfikacje i ograniczenia w dotychczasowym sposobie użytkowania
lasu. W celu ochrony siedlisk, miejsc rozrodu i regularnego przebywania głuszca, sóweczki i włochatki niezbędne jest dostosowanie prac leśnych do biologii
gatunku np. wstrzymanie prac na pewien czas lub wyznaczenie stref ochronnych wyłączonych ze wszelkiego działania. W celu poprawy bazy pokarmowej
dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła trójpalczastego niezbędne jest pozostawianie większych ilości martwego drewna i czynnego posuszu w lesie. Jednym z
największych zagrożeń dla głuszca, zwłaszcza w okresie toków i wodzenia piskląt jest niepokojenie i płoszenie ptaków przez pojazdy silnikowe (quady, motory,
skutery) oraz ludzi zbierających jagody i grzyby. W celu ograniczenia wymienionych zagrożeń i poprawy perspektywy ochrony niezbędne jest podjęcie działań
polegających m.in. na tworzeniu przeszkód utrudniających dostęp do siedlisk głuszca. Ograniczenie penetracji ostoi przez turystów, podczas zbierania runa
leśnego może polegać jedynie na wzmożonych kontrolach terenowych Służb Leśnych. Dla głuszca w okresie rozrodu ogromnym zagrożeniem są ataki
drapieżników i dzików plądrujących gniazda. W celu utrzymania dotychczasowego stanu populacji niezbędna jest stała kontrola liczebności pospolitych
drapieżników i dzika, poprzez ich odstrzał.
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Moduł C
6. Ustalenie działań ochronnych
Działania ochronne zaplanowano dla przedmiotów ochrony, które po weryfikacji terenowej i studyjnej uzyskały ocenę A, B lub C oraz dla których niezbędne
jest uszczegółowienie informacji na temat występowania w Obszarze.
Działania ochronne
L.p.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Działania związane z ochroną czynną
Wyznaczenie stref ochronnych w
odległości 500 m od tokowiska od 1.02 do
c6c5, b1d7,
31.05 i w odległości 200 m od tokowiska
całorocznie. Wskazane jest oznakowanie 68d9, 1c4a, de50, 1555,
Ochrona siedlisk
2757, 009c, 7d80, 5c9d,
stref ochronnych w terenie. W ich
głuszca poprzez
56f2, 0aba, dd7f, 9429
granicach: wstrzymanie prac leśnych
A1
tworzenie stref
zaktualizowane oraz
powodujących przekształcanie siedliska i
ochronnych
płoszenie ptaków (m.in. rezygnacja z cięć
nowo stwierdzone w
rębnych w okresie lęgowym) oraz
ramach działania D1
egzekwowanie zakazu polowań i wstępu
osób postronnych.

Termin wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa/
Właściciele lasów
prywatnych

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO oraz w
zależności od
potrzeb

0

Nadleśnictwa

w miarę potrzeb

2-3 tys. zł / szt.

Nadleśnictwa

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO i ich
utrzymanie

8 tys. zł / na
Urzędy gmin
czas
Jabłonka, Bystraobowiązywania
Sidzina i Zawoja
PZO

Cały okres
obowiązywania
PZO

Np. nagroda dla Lokalne Koła
Koła 1 tys. zł/ łowieckie / RDOŚ
rok
w Krakowie

Nr

1

Głuszec
Tetrao
urogallus

Tworzenie przeszkód
A2 utrudniających dostęp
do siedlisk głuszca

Montaż tablic
A3
informacyjnych

A4

Kontrola liczebności
lisa i dzika

Pozostawianie pni, stosów gałęzi i głazów 009c, 7d80, 5c9d, 56f2,
w rejonach, na których stwierdzano
0aba, dd7f, 9429 oraz
nieuprawnione nagminne wjazdy
inne miejsca wskazane
pojazdami silnikowymi
przez leśniczych
Budowa i utrzymanie szlabanów
Cały obszar
ograniczających wjazd na tereny leśne
Montaż min. 4 tablic informujących o
występowaniu głuszca na Paśmie Policy.
Wyznaczone przez
Opisanie biologii gatunku, znaczenia
leśników miejsca
OSO dla jego istnienia i zagrożeń
najczęstszego schodzenia
polegających zwłaszcza na niepokojeniu
turystów ze szlaku
zwierząt w czasie toków i wodzenia
piskląt.
Utrzymanie gospodarki łowieckiej.
Cały obszar (z wyjątkiem
Promowanie polowań na lisa i dzika w
stref ochronnych wokół
obrębie Pasma Policy np. konkursy
tokowisk w czasie
między kołami łowieckimi
toków)
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Działania ochronne
L.p.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Termin wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Cały obszar

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Cały obszar

Cały okres
obowiązywania
PZO

Cały obszar

Cały okres
obowiązywania
PZO, częstotliwość
wykonania: co roku

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Zgodnie z PUL m.in.:
- Pozostawianie bez regulacji istniejących
płazowin, wiatrołomów i halizn
- Dążenie do zmniejszenia zwarcia
drzewostanów borowych do wartości nie
Utrzymanie lub
większej niż 0,8 (trzebieże wczesne i
modyfikacja
późne)
Cały obszar
B1 dotychczasowej formy i
- Przerzedzanie podszytów i odnowień
intensywności
świerkowych o zwarciu podszytu i
użytkowania lasu
podrostu powyżej 0,4 (z pozostawieniem
pasów i grup podszytu o średnicy kilku
metrów)
W miejscach stwierdzenia tokowisk
przestrzeganie stref ochronnych
B2

Zgodnie z PUL:
Utrzymanie bazy
Utrzymanie płazowin z udziałem jarzęba
pokarmowej i schronień
o powierzchni 0,1-0,3 ha.

Zaniechanie wielkopowierzchniowych
zmian w drzewostanie i rozbudowy
turystycznej ( m.in. tras narciarskich,
biegowych, wyciągów), która
doprowadziłyby do fragmentacji siedlisk
oraz do zwiększenia antropopresji
Nr
Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Nadzór specjalisty (ornitologa) nad
właściwym przebiegiem i skutecznością
prac z zakresu czynnych działań
ochronnych i przestrzeganiem stref
C1 Nadzór ornitologiczny ochronnych (może być połączony z
analizą liczebności głuszca – działaniem
D1). Sporadyczne kontrole w ciągu roku
(min. 4) zwłaszcza w czasie toków i
wodzenia piskląt.
Utrzymanie aktualnej
spójności siedliska i
B3
ograniczonej presji
turystyki
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Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Nadleśnictwa /
właściciele
gruntów

9 tys. zł / rok

OTOP/
RDOŚ w
Krakowie

Działania ochronne
L.p.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Zakres prac

Monitoring stanu populacji lisa, kuny,
kruka, myszołowa, jastrzębia oraz dzika w
Monitoring pospolitych
obrębie obszaru połączona z analizą
C2
drapieżników i dzika
penetracji terenu w sąsiedztwie tokowisk i
wpływu na sukces lęgowy głuszca
Nr
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Analiza liczebności głuszca w obrębie
Pasma Policy oraz lokalizacja tokowisk
zgodnie z metodyką GIOŚ (wraz z oceną
D1 Analiza liczebności
siedliska)

Nr

2

Sóweczka
Glaucidium
passerinum

A5

Nr
B3

Termin wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Cały obszar

1 rok
obowiązywania
PZO, następnie co 3
lata; Czas
wykonania III-VII

4 tys. zł /rok

Nadleśnictwa /
lokalne koła
łowieckie

Cały obszar

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO następnie co 2
lata. Czas
wykonania II-V

9 tys. zł / rok

RDOŚ w
Krakowie

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO

13 tys. zł / rok

RDOŚ w
Krakowie

Szczegółowa analiza stanu siedlisk
głuszca w obrębie Nadleśnictwa Nowy
Cały obszar
Targ i Sucha wg. metody HSI (Storch
2002)
Metodyczny zbiór materiału
biologicznego (knotów, piór) w obrębie
całego Pasma Policy i jego analiza
genetyczna pozwoli na dokładne
Analiza zmienności
określenie liczebności głuszców w
Cały obszar
genetycznej
obszarze, ocenę stopnia pokrewieństwa z
populacjami sąsiednimi oraz ocenę
stopnia zagrożenia tutejszej populacji
chowem wsobnym.
Działania związane z ochroną czynną
Wyznaczenie stref ochronnych w
Ochrona miejsc
odległości 50 m od gniazda całorocznie.
lęgowych poprzez
Wskazane jest oznakowanie stref
tworzenie stref
ochronnych w terenie. W ich granicach: Miejsca stwierdzenia
ochronnych wokół
wstrzymanie prac leśnych powodujących zasiedlonych dziupli
zajętych dziupli
przekształcanie siedliska i płoszenie
ptaków oraz egzekwowanie zakazu
polowań i wstępu osób postronnych
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Utrzymanie lub
Zgodnie z PUL:
modyfikacja
- wykorzystanie naturalnej odnowy
Cały obszar
dotychczasowej formy i drzewostanu

Ocena jakości biotopu
D2
głuszca

D3

Miejsce
realizacji
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RDOŚ w
Pierwsze 2 lata
Krakowie / OTOP
obowiązywania
/ Nadleśnictwa /
5 tys. zł / rok
PZO, Czas
inne
wykonania: cały rok
zainteresowane
podmioty

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa

Działania ochronne
L.p.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

intensywności
użytkowania lasu

Nr

C3

Nr
D4

- wybiórcze pozostawianie skupisk
podrostu (poza stwierdzonymi
stanowiskami głuszca)
- pozostawianie dziuplastych drzew;
W miejscach stwierdzenia gniazd
przestrzeganie stref ochronnych
Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Nadzór specjalisty (ornitologa) nad
przestrzeganiem stref ochronnych
połączony z monitoringiem zasiedlonych
gniazd (wykazanych w ramach działania
D4) oraz poszukiwaniem innych gniazd.
Nadzór ornitologiczny
Sporadyczne kontrole w ciągu roku
(min. 4) zwłaszcza w czasie godów i
lęgów (III-VI). Lokalizacja gniazd i stref
ochronnych powinna być aktualizowana
/ potwierdzana, co roku.
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Termin wykonania

Lokalizacja miejsc
lęgowych

Lokalizacja miejsc lęgowych gatunku
zgodnie z metodyką GIOŚ

Cały obszar (miejsca
stwierdzenia
zasiedlonych dziupli)

Cały obszar

Działania związane z ochroną czynną
Wyznaczenie stref ochronnych w
Ochrona miejsc
odległości 50 m od gniazda całorocznie).
lęgowych poprzez
Wskazane jest oznakowanie stref
ochronnych w terenie. W ich granicach:
Miejsca stwierdzenia
tworzenie stref
A6
ochronnych wokół
wstrzymanie prac leśnych powodujących zasiedlonych dziupli
zajętych dziupli
przekształcanie siedliska i płoszenie
ptaków oraz egzekwowanie zakazu
polowań i wstępu osób postronnych
Nr
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Zgodnie z PUL:
Utrzymanie lub
- wykorzystanie naturalnej odnowy
modyfikacja
Cały obszar
B4 dotychczasowej formy i drzewostanu
- pozostawianie grup buków i
intensywności
pojedynczych buków w drzewostanach
użytkowania lasu

Cały okres
obowiązywania
5 tys. zł / rok
PZO, Czas
wykonania: cały rok

OTOP/
RDOŚ w
Krakowie

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO; Termin V-VI

5 tys. zł / rok

RDOŚ w
Krakowie /
Nadleśnictwa

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa /
właściciele
gruntów

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa

Nr

3

Włochatka
Aegolius
funereus
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Działania ochronne
L.p.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

Miejsce
realizacji

Zakres prac

Termin wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

świerkowych z domieszką buka
- pozostawianie dziuplastych drzew
W miejscach stwierdzenia gniazd
przestrzeganie stref ochronnych
Nr

C4

Nr
D5

4

Dzięcioł
białogrzbiety
Dendrocopos
leucotos

5

Dzięcioł
trójpalczasty
Picoides
tridactylus

6

Drozd

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Nadzór specjalisty (ornitologa) nad
przestrzeganiem stref ochronnych
połączony z monitoringiem zasiedlonych
gniazd (wykazanych w ramach działania
Nadzór ornitologiczny
D5) oraz poszukiwaniem innych gniazd.
Sporadyczne kontrole w ciągu roku
(min. 4) zwłaszcza w czasie godów i
lęgów (III-VI).
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Lokalizacja miejsc
lęgowych

Lokalizacja miejsc lęgowych gatunku
zgodnie z metodyką GIOŚ

Cały obszar (miejsca
stwierdzenia
zasiedlonych dziupli)

Cały obszar

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Zgodnie z PUL:
Utrzymanie lub
- pozostawianie grup buków i
modyfikacja
pojedynczych buków w drzewostanach
dotychczasowej formy i świerkowych z domieszką buka
Cały obszar
B5
intensywności
- Dążenie do zwiększenia udziału
użytkowania lasu
martwego drewna drzew liściastych do
10-20 m3/ha
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Nr
Utrzymanie lub
Zgodnie z PUL:
modyfikacja
- Pozostawianie gniazd posuszu czynnego
dotychczasowej formy i - Pozostawianie drzew przestojowych do
naturalnego rozpadu;
Cały obszar
B6 intensywności
- Dążenie do zwiększenia udziału
użytkowania lasu
martwego drewna drzew iglastych do 1020 m3/ha
Nr
Działania związane z ochroną czynną
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Cały okres
obowiązywania
5 tys. zł / rok
PZO, Czas
wykonania: cały rok

OTOP/
RDOŚ w
Krakowie

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO; Termin V-VI

5 tys. zł / rok

RDOŚ w
Krakowie /
Nadleśnictwa

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa

Działania ochronne
L.p.

Przedmiot
ochrony

Nr

Nazwa

obrożny
Turdus
torquatus
Tworzenie przeszkód
A7 utrudniających dostęp
do siedlisk

Zakres prac

Pozostawianie pni, stosów gałęzi i
głazów w rejonach, na których
stwierdzano nieuprawnione nagminne
wjazdy pojazdami silnikowymi
Budowa i utrzymanie szlabanów
ograniczających wjazd na tereny leśne

Miejsce
realizacji

Termin wykonania

Szacunkowe
koszty
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

bcc1; a944, 0036, 3217,
4739, 3aa9, 022b, bbb8,
835f, 2ac3, f116, a3c7,
e1ca, 7fc0 (miejsca
wskazane przez
leśniczych)

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO oraz w
zależności od
potrzeb

0

Nadleśnictwa

Cały obszar

w miarę potrzeb

2-3 tys. zł / szt.

Nadleśnictwa

Cały okres
obowiązywania
PZO

0

Nadleśnictwa

Pierwsze lata
obowiązywania
PZO; Termin V-VI

5 tys. zł / rok

RDOŚ w
Krakowie /
Nadleśnictwa

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Utrzymanie
Zgodnie z PUL:
dotychczasowej formy i - Pozostawianie bez regulacji istniejących
intensywności
płazowin, wiatrołomów
Cały obszar
B7
użytkowania lasu
- Blokowanie nieużytkowanych dróg
zrywkowych poprzez pozostawianie pni
stosów gałęzi, głazów itp.
Nr
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Szczegółowa weryfikacja terenu pod
kątem liczebności gatunku i
Cały obszar
D6 Inwentaryzacja gatunku
rozmieszczenia stanowisk

Opis działań:
A1, A5, A6 - Ochrona siedlisk i miejsc lęgowych poprzez tworzenie stref ochronnych
Wyznaczanie stref ochronnych wynika z ustawy o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt. Strefa ochrony całorocznej głuszca obowiązuje w promieniu do 200 m od tokowiska. Strefa ochrony okresowej głuszca obowiązuje od
1.02 do 31.05 w promieniu 500 m od tokowiska. Strefy ochrony całorocznej sóweczki i włochatki obowiązują w promieniu do 50 m od gniazda.
C2 - Monitoring pospolitych drapieżników i dzika
W celu określenia zagrożenia, jaki stanowią dla populacji głuszca poszczególne drapieżniki konieczny jest szczegółowy monitoring dzika, lisa, kruka,
myszołowa, jastrzębia oraz innych ekspansywnych i obcych gatunków (jenota, szopa pracza, norki amerykańskiej) połączony z analizą penetracji terenu w
sąsiedztwie tokowisk i wpływu tych drapieżników na sukces lęgowy głuszca. Na podstawie wyników monitoringu podjęte zostaną decyzje o wzmożonej
redukcji konkretnych drapieżników, w razie potrzeby (stwierdzenia licznych ataków na głuszce) także gatunków chronionych (np. kruka, myszołowa,
jastrzębia).
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D2 - Ocena jakości biotopu głuszca
Przez wzgląd na dużą wartość obszaru dla krajowej populacji głuszca konieczne jest określenie aktualnego stanu siedlisk obszaru Nadleśnictwa Nowy Targ i
Sucha metodą HSI (Habitat Suitability Index; Storch 2002), a otrzymane wytyczne zmierzające do poprawy istniejących siedlisk pod kątem tego gatunku
powinny być obligatoryjnie włączane przy aktualizacji Planów Urządzania Lasu Nadleśnictw.
D3 - Analiza zmienności genetycznej
Przez wzgląd na stosunkowo na małe zdolności migracyjne głuszca oraz stosunkowo niewielką liczebność populacji karpackiej istnieje poważne ryzyko chowu
wsobnego i osłabienia populacji, a nawet jej wypadnięcia w skutek zdarzeń genetycznych. Przeprowadzona analiza powinna zweryfikować przedstawione
ryzyko i potencjalnie określić konieczność translokacji i wymiany części osobników bądź wprowadzenia nowych z hodowli.
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
L.p.

Przedmiot
ochrony

Cel działań
ochronnych

Parametr

- Poprawa
parametrów
Parametry
siedliska oraz
populacji
perspektywy
ochrony gatunku

ocenionych na
poszczególnych
stanowiskach na Parametry
U1 lub U2 siedliska

1

Głuszec
Tetrao
urogallus

Zakres prac
monitoringowych

Wskaźnik

Terminy/
częstotliwość

Miejsce

Podmiot
odpowiedzialny

1, 3, 5, 7, 9 rok
Obserwacje wiosenne
Miejsca
obowiązywania
tokujących samców
istniejących i
PZO (IV – V)
zgodnie z metodyką
potencjalnych
zgodnie z
GIOŚ
tokowisk
metodyką GIOŚ

Liczba samców na tokowiskach/100ha
(średnia dla OSO – 10 km2)

Szacowany
koszt
(w tys. zł)

9 tys. zł / rok

Wiek drzewostanu w promieniu 200 m od
tokowiska
Zwarcie drzewostanu w promieniu 200 m od
Ocena stanu siedlisk w
tokowiska
promieniu 200 m od
stwierdzonych
Udział borówki czarnej w runie w promieniu 200 m
tokowisk
od tokowiska (pokrycie pow. w %)
Podrost i podszyt w promieniu 200 m od tokowiska
(pokrycie pow. w %)

poprzez
gatunku
ograniczenie
ryzyka
niepokojenia
ptaków w rejonie
tokowisk i ich
przekształcania
- Utrzymanie stanu
populacji głuszca
poprzez kontrolę
liczebności lisa i
dzika
- Utrzymanie
parametrów
Szanse zachowania gatunku
siedliska

RDOŚ

1, 5 i 9 rok
obowiązywania
PZO ( w
okresie letnim 1
raz)

4 tys. zł /rok

Ocena ekspercka

ocenionych na
poszczególnych
stanowiskach na
ocenę FV poprzez
utrzymanie lub
modyfikację
dotychczasowej
formy i
intensywności
użytkowania lasu
Liczba stwierdzonych drapieżników/dzików na obszarze Pasma
Monitoring
Policy
pospolitych
drapieżników i
Liczba stwierdzonych drapieżników/dzików na tokowiskach
dzika
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Monitoring stanu 1, 3, 5, 7, 9 rok
populacji lisa, kuny, obowiązywania
kruka, myszołowa,
PZO ( w
jastrzębia oraz dzika w
okresie

Cały obszar

Nadleśnictwa /
lokalne koła
łowieckie

4 tys. zł /rok

Liczba zabitych głuszców przez poszczególne gatunki
drapieżników
Liczba zniszczonych gniazd przez poszczególne gatunki
drapieżników lub dziki
- Poprawa stanu
populacji poprzez
Parametry
ograniczenie
populacji
ryzyka
niepokojenia
ptaków
- Utrzymanie

2

3

Sóweczka
Glaucidium
passerinum

ocenionych na
Parametry
poszczególnych siedliska
stanowiskach na gatunku
ocenę FV lub
poprawa

ocenionych na
poszczególnych
stanowiskach na
U1 lub U2

Liczba śpiewających samców /100ha (średnia dla
OSO – 10 km2)

wiosennym)
obrębie obszaru
połączona z analizą
penetracji terenu w
sąsiedztwie tokowisk i
wpływu na sukces
lęgowy głuszca
1, 5 i 9 rok
Obserwacje wiosenne obowiązywania Cały obszar w
z wabieniem zgodnie z PZO (III-IV) potencjalnych
zgodnie z
metodyką GIOŚ
siedliskach
metodyką GIOŚ

Udział gatunków iglastych w drzewostanie w
promieniu 100 m od stanowiska lęgowego / miejsca Ocena stanu siedlisk
stwierdzenia
na stałych
Wiek drzewostanu w promieniu 100 m od
powierzchniach w
stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia
promieniu 100 m od
gniazda / miejsca
Pokrycie podrostu i podszytu (w %) w promieniu
stwierdzenia
100 m od stanowiska lęgowego / miejsca
stwierdzenia

1 i 9 rok
obowiązywania
PZO ( w
okresie letnim 1
raz)

RDOŚ
;

parametrów
siedliska poprzez
Ocena ekspercka
utrzymanie lub Szanse zachowania gatunku
modyfikację
dotychczasowej
formy i
intensywności
użytkowania lasu
- Utrzymanie stanu
1, 5 i 9 rok
populacji poprzez
obowiązywania Cały obszar w
Parametry Liczba śpiewających samców /100ha (średnia dla
Obserwacje wiosenne
ograniczenie
PZO (III-IV) potencjalnych
populacji
OSO – 10 km2)
z wabieniem
ryzyka
zgodnie z
siedliskach
niepokojenia
metodyką GIOŚ
ptaków ;
Udział świerka w drzewostanie w promieniu 100 m Ocena stanu siedlisk
Włochatka
- Utrzymanie
od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia
na stałych
Aegolius
Parametry
parametrów
powierzchniach
w
Wiek
drzewostanu
w
promieniu
100
m
od
funereus
1 i 9 rok
siedliska poprzez siedliska
stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia
promieniu 100 m od obowiązywania
gatunku
utrzymanie lub
gniazda / miejsca
Odległość od terenów otwartych, drągowin i
PZO ( w
;
modyfikację
stwierdzenia
młodników (w metrach)
okresie letnim 1
dotychczasowej
raz)
formy i
Szanse
zachowania
gatunku
Ocena
ekspercka
intensywności
użytkowania lasu
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5 tys. zł / rok

3 tys. zł /rok

5 tys. zł / rok

RDOŚ
3 tys. zł /rok

4

5

Poprawa
parametrów
siedliska
ocenionych na
poszczególnych
stanowiskach na
Dzięcioł
białogrzbiety ocenę U1 i U2
Dendrocopos
poprzez
leucotos
utrzymanie lub
modyfikację
dotychczasowej
formy i
intensywności
użytkowania lasu
Poprawa
ocenionych na
poszczególnych
stanowiskach na
ocenę U1 i U2
Dzięcioł
parametrów
trójpalczasty
Picoides
siedliska poprzez
tridactylus
utrzymanie lub
modyfikację
dotychczasowej
formy i
intensywności
użytkowania lasu

Parametry
populacji

1, 5 i 9 rok
Cały obszar w
Obserwacje z
obowiązywania
potencjalnych
wabieniem zgodnie z PZO (III-IV)
siedliskach m.in.
metodyką GIOŚ
zgodnie z
punkty poniżej
metodyką GIOŚ

Liczba par /100ha
(średnia dla OSO – 10 km2)

Udział buka w drzewostanie w promieniu 100 m od
stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w %)
Wiek buka w drzewostanie w promieniu 100 m od
Parametry
stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia
siedliska
Masa martwego drewna drzew liściastych (stojące i
gatunku
leżące) w %/1ha
Udział stojącego martwego drewna o pierśnicy
powyżej 30 cm w promieniu 100 m (w %)
Szanse zachowania gatunku
Parametry
populacji

Liczba par /100ha
(średnia dla OSO – 10 km2)

Parametry
siedliska
gatunku

Udział świerka w drzewostanie w promieniu 100 m
od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w
%)
Wiek drzewostanu w promieniu 100 m od
stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w %)
Masa martwego drewna iglastego (stojące i leżące)
w %/1ha
Posusz czynny (liczba drzew/1ha)
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m.in. punkty
Ocena stanu siedlisk
1, 5 i 9 rok
XY:
na stałych
obowiązywania 546186.957793,
powierzchniach w
PZO ( w
196281.500505;
promieniu 100 m od
okresie
542954.386756,
gniazda / miejsca
wiosennym 1 195871.330212;
stwierdzenia
raz)
546673.173881,
196494.348387;
Ocena ekspercka
1, 5 i 9 rok
Cały obszar w
Obserwacje z
obowiązywania
potencjalnych
wabieniem zgodnie z PZO (IV-V)
siedliskach m.in.
metodyką GIOŚ
zgodnie z
punkty poniżej
metodyką GIOŚ

4 tys. zł / rok

RDOŚ
3 tys. zł /rok

4 tys. zł / rok

m.in. punkty XY:
547193.331796,
Ocena stanu siedlisk
1, 5 i 9 rok
na stałych
obowiązywania 195316.808346;
547313.304744,
powierzchniach w
PZO ( w
194851.607119;
okresie
promieniu 100 m od
544590.612495,
wiosennym 1 195140.131943;
gniazda / miejsca
raz)
stwierdzenia
543574.658754,
194879.459839;

RDOŚ
3 tys. zł /rok

Szanse zachowania gatunku

6

Drozd
obrożny
Turdus
torquatus

- Poprawa
parametru stanu
populacji gatunku
poprzez
ograniczenie
ryzyka
niepokojenia
ptaków;
- Utrzymanie
parametrów
siedliska poprzez
utrzymanie
dotychczasowej
formy i
intensywności
użytkowania lasu

Parametry
populacji

Liczba śpiewających samców/100ha
(średnia dla OSO – 10 km2)

Parametry
siedliska

Udział świerka w drzewostanie w promieniu 100 m
od stanowiska lęgowego / miejsca stwierdzenia (w
%)
Zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe drzewostanu
w promieniu 100 m od stanowiska lęgowego /
miejsca stwierdzenia (% pow.)

Szanse zachowania gatunku

Ocena ekspercka

545575.2731,
195573.537608;
544558.297669,
196364.779764;
544296.944759,
194547.010749;
543334.051258,
194434.144112;
545646.641631,
194531.726726;
543809.619537,
195224.798421;
544324.573571,
195351.185541;
543186.501644,
195320.323569;
546092.895365,
195901.217154;
543150.990954,
195816.641205;
545830.764889,
195102.649213;
546757.629268,
196239.001029;

Obserwacje
śpiewających samców
z wabieniem

Cały obszar w
potencjalnych
siedliskach m.in.
punkty poniżej

Ocena stanu siedlisk
na stałych
1, 5 i 9 rok
powierzchniach w obowiązywania m.in. punkty XY
promieniu 100 m od PZO (III – IV), 543142.012544,
195709.121087;
gniazda / miejsca
min. po 2
544276.353578,
stwierdzenia
kontrole w roku
194793.172022;
543415.877349,
195156.479257;
Ocena ekspercka

8. Wskazania do dokumentów planistycznych
W istniejących planach i studiach uwarunkowań nie stwierdza się zapisów zagrażających przedmiotom ochrony.
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RDOŚ

4 tys. zł / rok

L.p.

Dokumentacja planistyczna

1

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy na lata
2005-2025

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawoja
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gmina Zawoja
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zawoja
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bystra-Sidzina
Program Ochrony Środowiska dla Gminy BystraSidzina
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bystra-Sidzina
Opracowanie ekofizjograficzne
Strategia rozwoju gminy Jabłonka
Program Ochrony Środowiska Gminy Jabłonka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonka
Ekofizjografia-2009
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Suskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na
lata 2016-2019
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sucha, Obręb:
Sucha sporządzony na okres od 1 stycznia 2006r. do 31
grudnia 2015 r. Opis ogólny lasów Nadleśnictwa

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)
Przy aktualizacji - uzupełnienie informacji o obszarach Natura 2000 i przedmiotach
ochrony
konieczność uwzględnienia zapisów PZO przy sporządzaniu aktualizacji
konieczność uwzględnienia zapisów PZO przy sporządzaniu aktualizacji
konieczność uwzględnienia zapisów PZO przy sporządzaniu aktualizacji
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO
aktualizacja form ochrony przyrody
aktualizacja form ochrony przyrody
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO
Przy aktualizacji wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO, m.in. aktualizacja gatunków
chronionych

Przy aktualizacji PUL wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO, wytycznych
wynikających z oceny siedlisk metodą HSI oraz wyników lokalizacji gniazd i tokowisk
ptaków;
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sucha, Obręb: Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO, wytyczne wynikające z oceny siedlisk metodą
Sucha sporządzony na okres od 1 stycznia 2006r. do 31 HSI oraz wyniki lokalizacji gniazd i tokowisk ptaków
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk
grudnia 2015 r. Program Ochrony Przyrody
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16

17

18

19

20

Prognoza oddziaływania na środowisko planu
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO,
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sucha na okres
gospodarczy od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk
według stanu na 1 stycznia 2010r.
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Myślenice, Przy aktualizacji PUL wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO, wytycznych
Obręb: Myślenice sporządzony na okres od 1 stycznia wynikających z oceny siedlisk metodą HSI oraz wyników lokalizacji gniazd i tokowisk
ptaków
2008r. do 31 grudnia 2017 r. Opis ogólny lasów
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk
Nadleśnictwa
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Myślenice,
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO, wytyczne wynikające z oceny siedlisk metodą
Obręb: Myślenice sporządzony na okres od 1 stycznia
HSI oraz wyniki lokalizacji gniazd i tokowisk ptaków
2008r. do 31 grudnia 2017 r. Program Ochrony
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk
Przyrody
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowy Targ Przy aktualizacji PUL wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO, wytycznych
Obręb: Nowy Targ sporządzony na okres od 1 stycznia wynikających z oceny siedlisk metodą HSI oraz wyników lokalizacji gniazd i tokowisk
ptaków
2010r. do 31 grudnia 2019 r. Opis ogólny lasów
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk
Nadleśnictwa
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowy Targ
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO, wytyczne wynikające z oceny siedlisk metodą
Obręb: Nowy Targ Zaktualizowano na okres od 1
HSI oraz wyniki lokalizacji gniazd i tokowisk ptaków
stycznia 2010r. do 31 grudnia 2019 r. Program Ochrony
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk
Przyrody

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony
Nie dostrzega się konieczności opracowywania planu ochrony dla całości lub części obszaru Natura 2000. Plan Zadań Ochronnych określa główne
przedmioty ochrony ich zagrożenia, oraz definiuje cele i działania ochronne. Zarówno obszary Rezerwatów, jaki i pozostałe tereny obejmujące obszar Pasmo
Policy PLH120006 są dobrze rozpoznane. Brakujące informacje zostaną uzupełnione w pierwszych latach obowiązywania PZO, w czasie wykonywania
monitoringu oraz realizacji działań ochronnych zaproponowanych w tym dokumencie.
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
L.p.
1

2

3

4

5

Zapis SDF

Proponowany zapis SDF

2.5 Region administracyjny (NUTS)
2.5 Kod i nazwa regionu administracyjnego
Kod Nazwa regionu %
PL21 Małopolska
PL215 Nowosądecki 100
3.1 Typy siedlisk znajdujące się na 3.1 Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru:
4070 D
terenie obszaru Natura 2000
6430 D
9110 D
9130 D
9410 D
3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I 3.2 Gatunki objęte art. 4 Dyrektywy 2009/147/WE i gatunki
Dyrektywy Rady
wymienione w załączniku II DO Dyrektywy 92/43/EWG
KOD NAZWA POPULACJA OCENA A091 Aquila chrysaetos V D
A104 Bonasa bonasia 5-15 D
A104 Bonasa banasia 14-28 p D
A108 Tetrao urogallus 5-12 B C B B
A108 Tetrao urogallus 30–63 i B B B A
A217 Glaucidium passerinum 3-5 C C C C A215 Bubo bubo P D
A223 Aegolius funereus 5-8 D
A217 Glaucidium passerinum 3–5 p C C C C
A236 Dryocopus martius 1-3 D
A220 Strix uralensis 2p D
A239 Dendrocopos leucotos 5-7 C C C C A223 Aegolius funereus 4–8 p D
A241 Picoides tridactylus 11-12 C C C C A234 Picus canus 1-2 p D
A409 Tetrao tetrix tetrix P D
A236 Dryocopus martius 4–5 p D
3.2.b. Regularnie występujące Ptaki
A239 Dendrocopos leucotos 3-5 p C C C C
Migrujące
A241 Picoides tridactylus 16-18 p C B C B
A282 Turdus torquatus 9-15 C C C C
A282 Turdus torquatus 14-20 p C B C C
3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin 3.3 POZOSTAŁE ważne gatunki ROŚLIN I ZWIERZĄT
A 1193 Bombina variegata P
A 2001 Triturus montandoni P
I 4024 Pseudogaurotina excellens C
I 4014 Carabus variolosus V
M 1352 Canis lupus 2-4 i
M 1354 Ursus arctos 1-2 i
M 1361 Lynx lynx 2-4 i
P 2114 Aconitum firmum ssp. moravicum 200-250 i
4.1. Ogólna charakterystyka obszaru
4.1. Ogólna charakterystyka obszaru
Lasy iglaste 81%
Kod Rodzaj pokrycia Pokrycie [%]
Lasy liściaste 2%
N17 Lasy iglaste 91
Lasy mieszane 14%
N19 Lasy mieszane 6
Wysokogórskie murawy i górskie łąki 3% N11 Wysokogórskie murawy i łąki górskie 2
N23 Pozostałe tereny <1
59

Uzasadnienie do zmiany
Poprawa danych

Uzupełnienie danych

Uzupełnienie i weryfikacja danych
w oparciu o piśmiennictwo i prace terenowe

Uzupełnienie danych

Weryfikacja i aktualizacja danych

Opis obszaru
-

4.2. WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I
ZNACZENIE
-

N06 Wody śródlądowe<1
N07 Torfowiska mokradła, bagna roślinność granicząca z wodami <1
Uzupełnienie danych
Dodatkowa charakterystyka obszaru
Obszar Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 położony jest w woj.
małopolskim w obrębie trzech gmin: Jabłonka, Bystra-Sidzina i Zawoja na
terenie 3 Nadleśnictw: Sucha, Myślenice i Nowy Targ. OSO Pasmo Policy
obejmuje północne i południowe stoki masywu Policy w Beskidzie
Żywieckim. Prawie cały obszar porośnięty jest zbiorowiskami leśnymi: w
części przyszczytowej zwartym borem górnoreglowym PlagiothecioPiceetum, w niższych partiach świerczynami wprowadzonymi sztucznie na
początku XX w oraz płatami przejściowymi w kierunku żyznej buczyny
karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum oraz buczyn kwaśnych. Tereny
bezleśne są stosunkowo nieliczne i obejmują strefę przywierzchołkową
oraz podnóża góry. Na grzbiecie pasma, po stronie północnej znajdują się
dwa rezerwaty przyrody. Szczyt Policy wznosi się na wysokość 1369 m
n.p.m.
Uzupełnienie danych
4.2 WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Obszar Pasmo Policy PLB120006 stanowi ważne siedlisko dla populacji
lęgowych gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: jarząbka, głuszca,
sóweczki, puszczyka uralskiego, włochatki, dzięcioła zielonosiwego,
dzięcioła czarnego, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła białogrzbietego
oraz dla jednego gatunku migrującego drozda obrożnego.
Na terenie OSO szczególnie wysokie zagęszczenie posiada głuszec.
A019 Orzeł przedni Aquila chrysaetos
Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji nie mającej znaczenia –
D. Obserwowano pojedyncze przelatujące osobniki - obszar może
potencjalnie stanowić część areału osobniczego jednej pary.

6

A140 Jarząbek Bonasa bonasia
Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji niemającej znaczenia
– D. W ramach przeprowadzonych w 2012 i2013 r. badań terenowych
potwierdzono większość stanowisk wykazanych w trakcie inwentaryzacji
przyrodniczych z lat 2008 – 2010. Zakładając potencjalny ilość siedlisk
odpowiednich dla jarząbka i biorąc pod uwagę trudności w lokalizacji
gatunku który prowadzi skryty tryb życia oszacowano wielkość populacji
na 14-28 par, co stanowi 0,04 % krajowej populacji
A108 Głuszec Tetrao urogallus
Dane piśmiennicze dot liczebności głuszca w obrębie obszaru są niespójne
(Głodkiewicz 2006, Ciach 2008, Żurek, Armatys 2010) pozwalając na
szacowanie w granicach 30 – 63 osobników, co stanowi 8,5–15,7%
krajowej populacji - ocena B. Pomimo niezadowalającego stanu
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parametrów siedliska na niektórych stanowiskach i prowadzonej
gospodarki leśnej ogólny stan zachowania siedlisk głuszca w obszarze
można ocenić jako dobry B. Najbliższa populacja głuszca ulokowana jest w
sąsiednim OSO Babia Góra tym niemniej jest to również populacja
stosunkowo nieliczna i istnieje znaczne ryzyko inbredu - izolacja B. Ze
względu na fakt, iż populacja występująca na Policy jest jedną z
najliczniejszych w obszarze Karpat znaczenie obszaru dla ochrony gatunku
jest bardzo duże – ocena A
A215 Puchacz Bubo Bubo
Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji niemającej znaczenia –
D. Słyszany przez leśników sporadycznie - obszar może potencjalnie
stanowić część areału osobniczego jednej pary.
A217 Sóweczka Glaucidium passerinum
Na podstawie danych z inwentaryzacji z lat 2008 – 2010 (Ciach 2009,
Klubu przyrodników) oraz prac terenowych liczebność populacji określono
na 3-5 par co stanowi 0,75% krajowej populacji – ocena C. Stan
zachowania siedlisk gatunku jest stosunkowo słaby w skutek
monotypowości górnoreglowych świerczyn objawiającej się na znacznej
części obszaru małym udziałem podrostu w drzewostanach – ocena C.
Populacja nie jest izolowana „C”,
A220 Puszczyk uralski Strix uralensis
Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji niemającej znaczenia –
D. Na podstawie informacji ustnych leśniczego i badań terenowych
stwierdzono występowanie w obszarze 2 par, co stanowi 0,27% krajowej
populacji.
A223 Włochatka Aegolius funereus
Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji niemającej znaczenia –
D. Na podstawie danych (Ciach 2009) oraz wyników prac terenowych
liczebność populacji określono na 4-8 par, co stanowi 0,4% krajowej
populacji.
A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji niemającej znaczenia –
D. Gatunek stwierdzono w trakcie inwentaryzacji obszaru zlewni Czarnej
Orawy oraz potwierdzono jego obecność w trakcie badań terenowych w
2013 r. Liczebność populacji oszacowano na 1-2 par co stanowi 0,05%
krajowej populacji.
A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji niemającej znaczenia –
D. Na podstawie danych z inwentaryzacji (Ciach 2009, Guzik 2011, 2012)
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oraz prac terenowych przeprowadzonych w 2012 i 2013 r. liczebność
populacji określono na 4-5 par co stanowi 0,008% krajowej populacji.
A239 Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Na podstawie danych z inwentaryzacji (Ciach 2009, Guzik 2011, 2012)
oraz prac terenowych przeprowadzonych w 2012 i 2013 r. liczebność
populacji określono na 3-5 par co stanowi 0,75% krajowej populacji –
ocena C. Ze względu na niewielką powierzchnię buczyn w obrębie OSO i
niemalże zupełny brak martwego drewna stan siedlisk oceniono na C.
Dogodniejsze siedliska znajdują się poza granicami OSO na północnych
stokach Pasma Policy. Gatunek występuje na rozproszonych stanowiskach
w obrębie całego Beskidu – nie jest izolowany – C.
A241 Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
Na podstawie danych z inwentaryzacji z lat 2008 – 2012 (Ciach 2009,
Guzik, Klub przyrodników) oraz prac terenowych przeprowadzonych w
2012 i 2013 r. liczebność populacji określono na 16-18 par co stanowi
5,3% krajowej populacji – ocena C. Pomimo lokalnych braków martwego
drewna i posuszu stan zachowania siedlisk gatunku w obszarze można
ocenić na B. Gatunek jest szeroko rozprzestrzeniony w obrębie Beskidu.
Posiada również stosunkowo duże możliwości migracji - stopień izolacji C.
A282 Drozd obrożny Turdus torquatus
W ramach przeprowadzonych w 2012 r. badań terenowych potwierdzono
występowanie drozda niemalże w tych samych miejscach, które były
wykazane w ramach inwentaryzacji przyrodniczych z 2008 i 2010 r. (Ciach
2009, Klub Przyrodników) Liczebność populacji określono na 14-20 par, co
stanowi 0,47% krajowej populacji – ocena C. Potencjalna liczebność
drozdów ze względu na dostępność odpowiednich siedlisk może być jeszcze
większa. Pomimo braku zarośli kosodrzewiny stan wykształcenia siedlisk
odpowiednich dla drozda jest dobry – ocena B. Drozd obrożny jest
gatunkiem migrującym, populacja nie jest izolowana – C. Na terenie OSO
przystępuje do lęgów (typ populacji – r).

7

4.3. ZAGROŻENIA
-

Na terenie obszaru stwierdzono występowanie 5 siedlisk wymienionych w
załączniku I Dyrektywy siedliskowej: 4070, 6430, 9110, 9130, 9410.
Stanową one siedliska życia ww. ptaków jednak ze względu na to, iż nie
mają one znaczenia dla OSO zostały ocenione na D. Pokrycie ww. siedlisk
zostało oszacowane na podstawie danych z PZO dla obszaru Na Policy
PLH120012 i w trakcie prac terenowych.
4.3 ZAGROŻENIA, PRESJE I DZIAŁANIA MAJĄCE WPŁYW NA Uzupełnienie danych
OBSZAR
Istotne oddziaływania negatywne
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8

9

G01.03
F04.01
K03.04
B02.04
Oddziaływania negatywne o mniejszym znaczeniu
K02.01
K05.01
B02.02
F03.01
G01.02
K03.02
F03.02.03
G02
5.1.
DESYGNOWANE
FORMY 5.1. ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY na poziomie krajowym i
OCHRONY
NA
POZIOMIE regionalnym:
PL02 4,9 Pokrycie % ….
KRAJOWYM I REGIONALNYM:
PL02 4.9 %
PL04 52,6
PL04 52.6 %
5.2. POWIĄZANIA OPISANEGO
5.2. Powiązanie OPISANEGO obszaru z innymi formami ochrony:
OBSZARU Z INNYMI TERENAMI:
- na poziomie krajowym lub regionalnym:
- desygnowanymi na poziomie krajowym PL02 Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza + 4,9
lub regionalnym
PL02 Na Policy + ……
PL02 Rezerwat na Policy im. prof. Zenona PL04 Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu * 52,6
Klemensiewicza 4.9
PL01 Babiogórski Park Narodowy / 0
PL04 Południowomałopolski OChK 52.6 - na poziomie międzynarodowym:
- desygnowanymi na poziomie
Na Policy PLH120012 * …..
międzynarodowym
Babia Góra PLH120001 / 0
Babia Góra PLB120011 / 0

Nie jest konieczna zmiana granic obszaru Natura 2000 Pasmo Policy
Proponowany przebieg granicy na
tle istniejących granic obszaru
-

Uzasadnienie do zmiany

11. Zestawienie uwag i wniosków
L.p.

Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający
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Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

1

2

Nadleśnictwa starają się o ograniczenie zabiegów związanych z
gospodarką leśną na siedliskach wysokogórskich
Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 r.
Ujęcie z oceną „D” ptaków w SDF obszaru siedliskowego oraz siedlisk i
gatunków nieopierzonych w SDF obszaru ptasiego nie jest błędem. Musza
być ujęte w SDF bo występują w obszarze, a „D” oznacza, że nie są
przedmiotami ochrony w danym obszarze

3

Jeżeli w obszarze ptasim o tej wielkości występuje para puchacza, to
powinna być przedmiotem ochrony!

4

Tabela 1.7 jest do zasadniczej i całościowej poprawy, wpisywanie tu
nieistniejacej od 5 lat instytucji „Wojewódzki Konserwator Przyrody,
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie” jest żenujące, autorzy
materiału nie widzą nawet, kto im zlecił tę pracę? Zadaniem RZGW jest
nie „utrzymanie właściwego stanu wód” ale osiągnięcie celów
środowiskowych dla wód określonych w art. 38d-38f Prawa Wodnego, w
tym zapobieżenie wszelkiemu pogarszaniu ich stanu ekologicznego i
osiągniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, a także osiągnięcie
celów dotyczących wód dla obszarów chronionych. Nie wskazano
podstawowych kompetencji dot. sporządzania planów urządzania lasów
państwowych i niepaństwowych. RDLP nie sprawuje nadzoru nad
gospodarką leśną na terenie województwa; nie „koordynuje” także
gospodarki łowieckiej; nie wskazano za to, kto sprawują nadzór nad lasami
niepaństwowymi.

5

Wydaje się konieczne, by do ZLW włączyć przedstawiciela Komitetu
Ochrony Kuraków i OTOP, prosimy także o włączenie naszego
przedstawiciela

Nadleśnictwo Sucha

-

Klub Przyrodników

Siedliska występujące na obszarze Natura 2000
Pasmo Policy zostaną wpisane w Sofie dla tego
obszaru z oceną D

Klub Przyrodników

W obszarze nie stwierdzono gniazda ani lęgów
puchacza. Sporadycznie słyszano jedynie głosy tego
gatunku. Obszar Pasma Policy prawdopodobnie
stanowi część areału osobniczego jednej pary.

Klub Przyrodników

Zapisy zweryfikowano i poprawiono.
Zaznaczyć należy, iż podany zakres
odpowiedzialności poszczególnych instytucji, dotyczy
ogólnie ich najważniejszych obowiązków. Nie ma
potrzeby w treści PZO podawać pełnego zakresu
odpowiedzialności każdej instytucji – nie ma na to
miejsca.

Klub Przyrodników

Wpisanie przedstawiciela Komitetu Ochrony Kuraków
i OTOP do ZLW zależy od tego czy jakiś
przedstawiciel tych organizacji do ZLW się zapisze.
Członków zespołu uzupełniono.

Zbigniew Żurek

- uwzględniono w PZO

Klub Przyrodników

Nie we wszystkich dokumentach planistycznych
uwzględniono dane o nowych granicach czy
przedmiotach ochrony stąd też w zapisach tab. 8
zalecono uwzględnienie zapisów PZO przy
sporządzaniu aktualizacji oraz uzupełnienie informacji
o obszarach Natura 2000 i przedmiotach ochrony

Moduł A
6

Wzrost liczebności głuszca z 12 do 60 osobników nie jest
rzeczywistym wzrostem liczebności

7

Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 r.
Czy w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego ujęto
aktualne granice obszarów Natura 2000 (m. in. uwzględniające
powiększenie obszaru siedliskowego z 2012 r.)
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8

W tab. 2.1 „oceny wartości informacji” z poszczególnych źródeł proszę
rozwinąć i uzasadnić. Nadmieniamy, tu, że z większością z tych ocen
trudno się zgodzić.

Klub Przyrodników

Ocena wartości informacji zawsze będzie
subiektywna. Za pozycje o bardzo dużej i dużej
wartości uznano takie, które zawierają szczegółowe
dane na temat występowania, zagrożeń czy stanu
zachowania danego siedliska/gatunku w obszarze.
Oceny wartości informacji zweryfikowano.

Moduł B

9

10

11

12

Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 22 marca 2013 r.
- zagrożenia dla głuszca to przede wszystkim: zanik siedlisk,
zbieractwo jagód i poroża i pojazdy zmotoryzowane
- pasożytnictwo i ruch turystyczny przenieść do zagrożeń
potencjalnych
Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 r.
Istotnym potencjalnym zagrożeniem, zwłaszcza dla ptaków w
obszarze ptasim, są istniejące pomysły budowy infrastruktury
narciarskiej (nie tylko wyciągi, ale i trasy biegowe) w wyższych
partiach Masywu Policy, a także wszelkie działania, które
zwiększyłyby penetrację ludzką w górnych partiach masywu.
Prosimy o wyraźne wskazanie tego zagrożenia, a także wskazanie,
że ustalenia ochronne powinny zapewnić nie lokalizowanie takiej
infrastruktury.
Cele ochrony wymagają zasadniczej i gruntownej poprawy. proszę nie
mylić działań z celami. cele powinny być mierzalne/weryfikowalne i
opisywać stan obszaru jaki ma być osiągnięty, by jak najlepiej przyczyniał
się on do ochrony odpowiednich zasobów/siedlisk w Karpatach.
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 10 maja 2013 r.
- pojazdy zmotoryzowane i turystyka nie są zagrożeniem dla
populacji głuszca

- uwzględniono w PZO
Różne osoby z ZLW
- uwzględniono w PZO

Klub Przyrodników

W tab 4 wymieniono zagrożenie o kodzie G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, uwzględniające
wszelką infrastrukturę sportową (m.in. wyciągi
narciarskie i trasy biegowe)
Przeciwdziałanie zagrożeniu uwzględniono w
działaniach ochronnych.

Uwaga nieuwzględniona
Klub Przyrodników

Zawojskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorców

Dyskusja w trakcie spotkania pozwoliła na wyrażenie
opinii osób planujących budowę na Policy trasy do
narciarstwa biegowego

Moduł C

13

Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 22 marca 2013 r.
- tworzenie budek dla dzięciołów, jako działania ochronne jest
niepotrzebne
- Kontrola liczebności dzika, lisa i jenota - Ograniczenie liczby
wypuszczanych z hodowli dzików i rekompensujące odstrzały lisa
w stosunku 1:3 – zapis nieczytelny
- dla głuszca wskazane jest rozluźnianie drzewostanu - trzebieże
wczesne i późne

- zapis usunięto z działań ochronnych
- zapis zmodyfikowano
Różne osoby z ZLW
- uwzględniono w PZO
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14

Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 r.
W przypadku tych obszarów Natura 2000, zasadne byłoby
rozważenie – jako działania ochronnego – po prostu biernej ochrony
całego terenu w granicach obszaru siedliskowego. Wydaje się, że
byłoby to rozwiązanie najkorzystniejsze dla stanu przedmiotów
ochrony, a ze względu na kłopotliwą gospodarkę w tak wysokich
położeniach – akceptowalne dla nadleśnictw. W tym celu można
byłoby rozważyć powiększenie istniejących rezerwatów przyrody do
granic obszaru siedliskowego, tj. do powierzchni ok. 765 ha,
powstałby wówczas rezerwat o sensownej powierzchni
wystarczającej dla naturalnych procesów dynamiki lasu.

15

Czy na pewno dzik jest zagrożeniem dla głuszca w tej strefie
wysokościowej? O jaką zagrodową hodowlę dzika chodzi w zapisach? Czy
na pewno norka amerykańska jest istotnym problemem w tym obszarze?
Czy rzeczywiście w tym obszarze występuje jenot, szop pracz, myszołów
wymagające monitoringu pod kątem oddziaływania na populację głuszca?

Klub Przyrodników

16

Wbrew przekonaniu Autorów, do analizy zmienności genetycznej populacji
głuszca nie wystarczy zbiór jego odchodów, trzeba jeszcze poddać je
odpowiedniej analizie.

Klub Przyrodników

17

Uważamy za niecelowe w tym obszarze ograniczanie liczebności
drapieżników, a już pomysły „Wyznaczenia konkursu za największa liczbę
upolowanych drapieżników oraz obrębie Pasma Policy” przypominają
XIX-wieczne podejście do ochrony przyrody.

Klub Przyrodników

18

19

20

Jeżeli zagrożeniem dla ptaków jest „poruszanie się kładów, skuterów i
motorów krosowych w obrębie OSO” to proszę zaplanować działania
ochronne, np. fizyczne zablokowania dróg i in. możliwości wjazdu (może
np. przez nieusuwanie martwych drzew z dróg leśnych).
Jedną z dwóch pozycji w spisie literatury w dokumentacji obszaru ptasiego
i siedliskowego (pkt. 12 dokumentacji) jest „Kuźniak S., Dombrowski A.,
Goławski A., Tryjanowski P. 1997. Stan i zagrożenia polskiej populacji
ortolana Emberiza hortulana na tle sytuacji gatunku w Europie. Notatki
ornitologiczne 38: 141-150. Proszę wyjaśnić, jakie ma znaczenie dla tego
obszaru?
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 10 maja 2013 r.
- w metodyce badań na lata przyszłe oprócz metodyki GIOŚ
uwzględnić badania wg metody HSI
- laski jarzębinowe nie są trwałe – nie można określić ich lokalizacji
na wiele lat

Klub Przyrodników

Klub Przyrodników

Uwaga nieuwzględniona. Na dzień dzisiejszy nie widzi
się potrzeby utworzenia Rezerwatu Przyrody o
powierzchni analogicznej do „obszaru siedliskowego”.
Na obszarze „Na Policy” konieczne jest prowadzenie
czynnych działań ochronnych mających na celu m.in.
utrzymanie stanu borów świerkowych. Ponadto
Nadleśnictwa w najwyższych częściach obszaru
(poza rezerwatami) także nie prowadzą gospodarki
leśnej – wyznaczone są tam obszary ochronne

W okresie letnim obecność dzików była
odnotowywana na terenie obszaru Natura 2000
Pasmo Policy. Ze względu na brak konkretnych
informacji zapisy o zagrodowej hodowli dzika
usunięto. Gatunki obce, niestwierdzone bezpośrednio
w obszarze Natura 2000 z zapisów usunięto
Analiza laboratoryjna była w zapisach uwzględniona … i jego analiza genetyczna. W badaniach
genetycznych jest to rzeczą oczywistą i nie ma
potrzeby rozpisywać tej kwestii w PZO
Uwaga nieuwzględniona. Lisy mogą powodować duże
straty w lęgach kuraków. Polowanie na dziki i lisy i tak
jest praktykowane przez koła łowieckie. Wskazane
jest wyeliminowanie zwłaszcza tych osobników które
wkraczają na obszar Natury 2000. Nagradzanie za
upolowaną zwierzynę jest dobrowolne
W tym celu zaplanowano działanie A2 - Tworzenie
przeszkód utrudniających dostęp do siedlisk głuszca

Pomyłkę usunięto
Klub Przyrodników

- uwzględniono w PZO
Różne osoby z ZLW
- uwzględniono w PZO
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