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1. Etap I wstępny pracy nad Planem 
1.1. Informacje ogólne 
 

 

Nazwa obszaru Małe Pieniny 
Kod obszaru PLH120025 
Opis granic obszaru Tabela ze współrzędnymi punktów załamania granicy  - załącznik nr 1 

SDF Standardowy Formularz danych (, załącznik nr 2)  
Położenie Woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Szczawnica 
Powierzchnia obszaru (w ha) 1 875,9 ha 
Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW),  Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski 
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8120) (2013/22/UE) 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

11.06.2012r. 

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ 
Koordynator Planu Robert Wańczyk, robert.wanczyk@ek-kom.pl,  tel. +48 12 2672333, +48 609909655 
Planista Regionalny Małgorzata Michna, malgorzta.michna@rdos.krakow.pl,  tel. +48 12 6198146, +48 509900726 
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 
Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 
 

L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywaj ącej/go się z obszarem, 
która/e może powodować wyłączenie 
części terenu ze sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części 
terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej 
formy ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa 
pokrywaj ąca się z 

obszarem [ha] 

1 
Rezerwat Przyrody 
„Wąwóz Homole” 

Dostosowanie Planu Ochrony 
Rezerwatu Krajobrazowego „Wąwóz 
Homole” do obowiązującego Prawa 

Ochrony Przyrody 

Nie stwierdzono przesłanek określonych 
w al. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

2,2 % 

2 
Rezerwat Przyrody 

„Zaskalskie - Bodnarówka” 

Plan Ochrony Rezerwatu "Zaskalskie 
- Bodnarowka" na okres od 1999-01-

01 do 2018-12-31 

Nie stwierdzono przesłanek określonych 
w al. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

1,0 % 

3 
Rezerwat Przyrody 

„Biała Woda” 
Plan Ochrony Rezerwatu przyrody 
"Biala Woda" za okres 1999 – 2018 

Nie stwierdzono przesłanek określonych 
w al. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

1,5 % 

4 
Rezerwat Przyrody 
„Wysokie Skałki” 

Plan Ochrony Rezerwatu "Wysokie 
Skałki" na okres od 1999-01-01 do 

2018-12-31 

Nie stwierdzono przesłanek określonych 
w al. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

0,7 % 

 
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 Małe Pieniny PLH120025 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.   
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 – załącznik nr 3 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 o powierzchni 1 875, 9 ha. Obszar Małe Pieniny PLH120025 
położony jest w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Szczawnica oraz Nadleśnictwa Krościenko. Obejmuje pasmo górskie 
Małych Pienin, na południe od osiedli Szlachtowa, Jaworki i Biała Woda. Obszar Małe Pieniny PLH120025 został utworzony w celu ochrony siedlisk 
naskalnych i muraw: głównie siedliska 5130 - zarośli jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (jest to jedno z nielicznych w 
regionie miejsc występowania tego siedliska), a także muraw kserotermicznych, wapiennych ścian skalnych ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 
oraz górskich reliktowych lasków sosnowych. Na terenie obszaru występuje istotna populacja nietoperza - podkowca małego. W kościele w Jaworkach 
znajduje się duża kolonia rozrodcza tego gatunku, w okolicy kilka miejsc regularnego zimowania oraz tereny żerowiskowe. Obszar ten ma istotne znaczenie 
dla zachowania gatunku w skali regionu biogeograficznego. Na terenie obszaru Małe Pieniny PLH120025 zidentyfikowano 21 siedlisk przyrodniczych z 
załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 5 priorytetowych), 11 gatunków zwierząt (z wyłączeniem ptaków) i 3 gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej. Lista siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony w planie zadań ochronnych, została sporządzona na podstawie Standardowego 
Formularza Danych (SDF) dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 i rozszerzona w oparciu o analizy piśmiennictwa i badania terenowe 
przeprowadzone w 2012 roku. 
Zgodnie z art. 28 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627) dla każdego obszaru Natura 2000 obowiązkowo sporządza 
się plan zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) na okres 10 lat. Zarządzenie w sprawie 
planu zadań ochronnych winno być wydane w ciągu 6 lat od dnia wyznaczenia OZW. Plan zadań ochronnych jest narzędziem zarządzania zasobami przyrody, 
dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych 
dla skutecznej ochrony, czyli zapewnienie, że siedliska i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. Plan ma określić aktualny 
stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu, 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 tym, przyjmuje się następujące założenia do sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszar Małe Pieniny PLH120025:  
1. Założenia podstawowe:  

• wyznaczenie zadań ochronnych na okres 10 lat (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000);  
• zapewnienie, że siedliska i gatunki dla ochrony, których wyznaczono obszar nie zostaną utracone;  
• 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;  
• ustalenie działań ochronnych o charakterze „celowościowym”, tj. skoncentrowanych na realizacji określonych czynności, a nie sporządzeniu listy 

zakazów.  
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2. Założenia szczegółowe:  
• inwentaryzacja wybranych stanowisk siedlisk i gatunków;  
• określenie stanu zachowania siedlisk i gatunków, wraz z aktualizacją danych dotyczących ich rozmieszczenia;  
• wskazanie lokalnych korytarzy ekologicznych;  
• ustalenie kierunku ochrony siedlisk i gatunków 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, umożliwiającego utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunków ptaków oraz ich siedlisk;  
• identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków  
• ustalenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, obszarów ich wdrażania i sposobów ich realizacji; 
• opracowanie zakresu monitoringu siedlisk i gatunków 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 dla obszaru Małe Pieniny PLB120025 będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych:  

o Art. 28 ustawy z dnia 16 kwietni 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627),  
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 2009 r. nr 151, poz., 1220, nr 157, poz. 1241 oraz nr 215 poz. 
1664)  

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. W spotkaniach tych przewidziany jest udział Zespołu Lokalnej Współpracy, jednak spotkania te będą miały charakter otwarty, a 
informacje o ich terminie zostaną wcześniej upublicznione 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. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem  

(*) Gwiazdką oznaczono siedliska i gatunki priorytetowe  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (dz. U. Nr 77, poz. 510). 
 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

osiadła 
Pop. 

rozrodcza 

Pop. 
przemieszczaj

ąca się 

Pop. 
zimująca 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. /  
Pow. 

względna 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. wpisu 

S1 3220 
Pionierska roślinność 

na kamieńcach 
górskich potoków 

- 0,10 - - - - B B C C - 

S2 3240 

Zarośla wierzby siwej 
na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 
potoków (część – z 
przewagą wierzby) 

Salici-Myricarietum  0,20 - - - - C C C C - 

S3 5130 

Zarośla jałowca 
pospolitego na 

wrzosowiskach lub 
murawach 

nawapiennych 

- 0,21 - - - - A A A A - 

S4 6210 
Murawy 

kserotermiczne 
Festuco-Brometea 1,50 - - - - B B C B - 

S5 6230 

*Górskie i niżowe 
murawy bli źniczkowe 

(płaty bogate 
florystycznie) 

Nardion 0,80 - - - - C B C C - 

S6 6430 
Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne 

Adenostylion 
alliariae,  

Convolvuletalia 
sepium 

0,01 - - - - D - - - - 

S7 6510 

Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenatherion 
elatioris 

4,84 - - - - C B C B - 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

osiadła 
Pop. 

rozrodcza 

Pop. 
przemieszczaj

ąca się 

Pop. 
zimująca 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. /  
Pow. 

względna 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. wpisu 

S8 7230 

Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

- 0,04 - - - - B C C C - 

S9 8160 

*Podgórskie i wyżynne 
rumowiska wapienne 
ze zbiorowiskami ze 

Stipion calamagrostis 

- 0,00 - - - - B B C C - 

S10 8210 

Wapienne ściany 
skalne ze 

zbiorowiskami 
Potentilletalia 
caulescentis 

- 0,01 - - - - A A C B - 

S11 9110 Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion 0,62 - - - - C C C C - 

S12 9130 Żyzne buczyny 

Dentario 
glandulosae-

Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion 

38,00 - - - - B B C B - 

S13 91E0 
*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 
jesionowe 

Salicetum albo-
fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae 

0,10 - - - - D - - - - 

S14 91Q0 
Górskie reliktowe 

laski sosnowe 
Erico-Pinion 0,12 - - - - B B C C - 

S15 9410 

Górskie bory 
świerkowe 

(zbiorowiska górskie) 
 

Piceion abietis 0,50 - - - - C B C C - 

pS1 6110 
*Skały wapienne i 

neutrofile z roślinnością 
pionierską 

Alysso-Sedion 0,13 - - - - A A B A 
Nieuwzględnione w 

SDF 
pS2 6170 

Nawapienne murawy 
wysokogórskie i 

wyleżyska śnieżne 

Seslerion tatrae, 
Arabidion coeruleae 

0,3 - - - - C C C C 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

osiadła 
Pop. 

rozrodcza 

Pop. 
przemieszczaj

ąca się 

Pop. 
zimująca 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. /  
Pow. 

względna 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. wpisu 

pS3 6520 

Górskie łąki 
konietnicowe i 

mietlicowe użytkowane 
ekstensywnie 

Polygono-Trisetion, 
Arrhenatherion 

4,48 - - - - B B  C B 

pS4 8310 
Jaskinie 

nieudostępnione do 
zwiedzania 

- - - - - - B B C C 

pS5 9150 
Ciepłolubne buczyny 

storczykowe 
Cephalanthero-

Fagenion 
0,2 - - - - D    

pS6 9180 

*Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stromych stokach i 

zboczach 

Tilio platyphyllis-
Acerion 

pseudoplatani 
0,05 - - - - C C C C 

Z1 A215 Puchacz zwyczajny Bubo bubo - - P - - D - - - 

Błędnie wpisany do 
SDFa – nie jest 
przedmiotem 

ochrony obszaru 

Z2 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

- - 130 - - C B C C - 

Z3 1193 Kumak górski Bombina variegata - P - - - D - - - - 

Z4 2001 Traszka karpacka 
Triturus 

montandoni 
- P - - - D - - - - 

pZ1 1308 Mopek 
Barbastella 
barbastellus 

- - - P - D    

Nieuwzględnione w 
SDF 

pZ2 1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus - - - P - D    
pZ3 1324 Nocek duży Myotis myotis - P - - - D    
pZ4 1352 *Wilk Canis lupus - - - 3-4 - C B C C 
pZ5 1354 *Niedźwiedź Ursus actor - - - 1-2 - C B C C 
pZ6 1361 Ryś Lynx lynx - - - 2 - C B C C 
pZ7 1087 Nadobnica alpejska Rosalia alpina - P - - - D - - - 

pZ8 4024 *Sichrawa karpacka 
Pseudogaurotina 

excellens 
- P - - - D - - - 

R1 1306 Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis - 9 - - - B A C B - 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

osiadła 
Pop. 

rozrodcza 

Pop. 
przemieszczaj

ąca się 

Pop. 
zimująca 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. /  
Pow. 

względna 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. wpisu 

R2 1902 Obuwik pospolity 
Cypripedium 

calceolus 
- 3-5 - - - D - - - - 

R3 2114 *Pszonak pieniński 
Erysimum 
pieninicum 

- 80 - - - C C A C - 

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 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

 
Podczas  realizacji sporządzania Panu Zadań Ochronnych przewidziane jest przeprowadzenie spotkań dyskusyjnych z  udziałem  przedstawicieli 
Zespołu Lokalnej Współpracy (zwany dalej ZLW), w skład którego mogą wchodzić reprezentanci kluczowych instytucji, społeczności lokalnej 
oraz osób zainteresowanych powstającym dokumentem, a także  przedstawiciele przedsiębiorców mogących oddziaływać na siedliska 
przyrodnicze, czy też na siedliska gatunków, dla których wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000. Skład ZLW przedstawia podpunkt 1.8. 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.)  
 
W spotkaniach  przewidziany  był  udział zasadniczo Zespołu  Lokalnej  Współpracy,  jednak  konsultacje  te  miały charakter otwarty, a informacje 
o ich terminie  zostały  wcześniej  upublicznione na prośbę Planistki Regionalnej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w 
urzędach gmin, na terenie których zlokalizowane są ww. obszary Natura 2000. Członkowie ZLW byli informowani poprzez rozsyłane zaproszenia 
pocztą standardową oraz mailową. We wspomnianych spotkaniach można było zapoznawać się z bieżącym stanem  prac nad projektem Planu. 
Ponadto w myśl ww. ustawy każdy zainteresowany mógł składać uwagi i pisemne wnioski dotyczące tworzonego dokumentu do: 

• Planistki Regionalnej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie - Pani Małgorzaty Michny – e-mail: 
malgorzata.michna@rdos.krakow.pl,  

• Koordynatora projektu (z EKKOM Sp. z o.o.), Pana Roberta  Wańczyka  –  e-mail:  robert.wanczyk@ek-kom.pl,  
• a także do przedstawicieli  firmy  EKKOM Sp. z o. o. (Wykonawcy Planu) –  Pani Agnieszki Homan – e-mail: agnieszka.homan@rappid.pl, 

Pani Marleny Leszczyńskiej-Sędłak – e-mail: marlena.leszczynska@ek-kom.pl i Pani Iwony Solarz – e-mail: iwona.solarz@ek-kom.pl). 
 

Na spotkaniach podkreślono też możliwość składania uwag i wniosków do opracowania PZO za pomocą strony internetowej Platformy 
Informacyjno-Komunikacyjnej stworzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Strona internetowa została utworzona w celu 
usprawnienia sporządzania i opiniowania  planów zadań ochronnych. 
 
Proces komunikacji z ZLW odbywał się za pomocą:   
1. Spotkań dyskusyjnych   
2. Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej,   
3. Drogą telefoniczną i e-mailową. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 
 

Lp. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt  

1 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego 

Prowadzenie polityki województwa w zakresie: 
modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania 

przestrzennego, ochrony środowiska w tym 
przyrodniczego, ochrony krajobrazu, gospodarki 

wodnej, transportu publicznego 

ul. Racławicka 56 
30-017 Kraków 

tel. +48 12 6303107, +48 12 6303507, 
urzad@malopolska.mw.gov.pl 

2 
Małopolski Urząd Wojewódzki w 

Krakowie 

Prowadzenie polityki województwa w zakresie: 
ochrony środowiska w tym przyrody, rolnictwa i 

leśnictwa 

ul. Basztowa 22, 31-156 
Kraków 

tel.: (012) 4223519 tel.: 
ssie@malopolska.uw.gov.pl, 

www.uwoj.krakow.pl 

3 
Starostwo Powiatowe  

w Nowym Targu 

Prowadzenie na terenie powiatu zadań o charakterze 
ponadgminnym w tym m.in. dotyczących transportu i 

dróg publicznych, geodezji, kartografii, 
zagospodarowania przestrzennego i nadzoru 

budowlanego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska 
w tym przyrody, rolnictwa i leśnictwa 

ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków 

tel. +48 18 266 13 00, fax. (18) 26-613-
44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl 

4 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 

Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących 
m. in.: sprawy planowania przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony środowiska w tym 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

ul. Szalaya 103, 34-460 
Szczawnica 

tel. +48 18 2622203, +48 18 2622360, 
+48 18 2622363, +48 18 2622462, fax. 

+48 18 2622530  
e-mail: miasto@szczawnica.pl 

5 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 

Zarządzanie gospodarką wodną na administrowanym 
terenie w tym: utrzymanie właściwego stanu wód, 

planowanie w gospodarowaniu wodami oraz 
inwestycje w gospodarce wodnej 

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

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

6 
Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie 

Nadzór nad gospodarką leśną na terenie województwa, 
koordynowanie gospodarki łowieckiej, udostępnianie 

informacji, sporządzanie projektów Planów Urządzania 
Lasu  

Al. Słowackiego 17a, 31-
159 Kraków 

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

7 Nadleśnictwo Krościenko n/D 

Zrównoważone gospodarowanie zasobami lasów w 
tym hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, 

melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg 
i budowli związanych z gospodarstwem leśnym, 

wykonywanie działań z zakresu ochrony przyrody 

ul. Trzech Koron 4, 34-450 
Krościenko 

tel.(018) 262-31-20; fax: 262-30-03 
e-

mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl 
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8 
Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 
Krakowie 

Realizacja polityki ochrony środowiska w skali 
województwa, prowadzenie spraw związanych z 
ochroną przyrody, nadzór i kontrola nad formami 

ochrony przyrody oraz propagowanie zasad ochrony 
przyrody oraz udostępnianie informacji o środowisku 

Plac na Stawach 3, 30-107 
Kraków 

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

9 
Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

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. 

ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

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

10 Pieniński Park Narodowy 

Sprawowanie nadzoru nad obszarem PPN, 
prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, 

turystycznej, działania na rzecz ochronny przyrody, 
udostępnianie informacji, 

 

ul. Jagiellońska 
107B 

34-450 Krościenko 
n/Dunajcem 

tel. 18 262 56 01, 262 56 02,   
fax: 18 262 56 03 

biuro@pieninypn.pl 

11 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział Pieniński w 

Szczawnicy 

promowanie turystyki związanej z ochroną przyrody, 
krajobrazu i zabytków; popularyzacja wiedzy o 

najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski, 
wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków 

turystycznych i inne 

os. Połoniny 4a/3  
34-460 

Szczawnica  

tel.-fax. 18 262 22 95, 
pttkszczawnica@siecpieniny.net 

12 

Górski Ośrodek Szkolno-
Wypoczynkowy "Pod Durbaszką" filia 
Młodzieżowego Domu Kultury „Dom 

Harcerza” w Krakowie 

Ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy, promowanie 
turystyki 

ul. Pod Homolami 4, 
 Jaworki 

34-460 Szczawnica 

tel.  18 262-25-47 
gosw@durbaszka.pl 

13 Arena Narciarska Jaworki – Homole 

Baza turystyczna przy wąwozie Homole oferująca 
nocleg, gastronomie i rozrywkę m.in. w postaci trasy 
narciarskiej, terenowych hulajnóg - MonsterRollerów, 

placu zabaw 

Ośrodek: ul. Zaskalskie 14  
34-460 Szczawnica - 

Jaworki 
Biuro: ul. Park Górny 18 

34-460 Szczawnica 

tel./fax.: +48 (0) 18 262 15 43 
biuro@arenanarciarska.pl 

14 Polskie Koleje Linowe S. A., 

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie 
turystyki górskiej, związanej głównie z realizacją 

przewozów kolejami linowymi, wyciągami 
narciarskimi oraz innymi urządzeniami rekreacyjnymi. 

Krupówki 48, 34-500 
Zakopane 

tel: (+48) 18 201 53 56,  
fax: (+48) 18 201 44 14   

sekretariat@pkl.pl 
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15 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego  

Oddział Stary Sącz 

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 

Wola Krogulecka 82 
33 – 342 Barcice 

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

16 
Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

Małopolski Oddział Regionalny  

Prowadzenie wypłat płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych. Obsługa Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu 
Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” i inne 

ul. Lubicz 25,  
31-503 Kraków 

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

17 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
oddział terenowy w Rzeszowie 

Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i 
obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa 

powierzonym jej po zlikwidowanych państwowych 
przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w tym również 

prawa i obowiązki wynikające z decyzji 
administracyjnych 

ul. 8 Marca 13,  
35-959 Rzeszów 

tel. (17) 853-78-00, fax (17) 853-78-16 
rzeszow@anr.gov.pl 

18 
Regionalny Związek Hodowców 
Owiec i Kóz w Nowym Targu 

Organizacja działająca na rzecz hodowli i chowu owiec 
i kóz, stowarzysza baców prowadzących wypas na 

terenie obszaru 

ul. Szaflarska 93d/7, 
34-400 Nowy Targ 

tel. 18 266 46 21 

19 
Małopolska Izba Rolnicza w 

Krakowie 

rozwiązywanie problemów rolnictwa i reprezentowanie 
interesów zrzeszonych w niej podmiotów m.in. 

sporządzenie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu 
produkcji rolnej oraz rynku rolnego, doradztwo w 

zakresie działalności rolniczej 

os. Krakowiaków 45a/15 
31-964 Kraków 

tel./fax +48 12 643-17-62  
tel. +48 12 643 16 87 

e-mail: mir@mir.krakow.pl 

20 
Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Targu 

Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich na bazie małej i średniej 

przedsiębiorczości, popularyzowanie ekologicznych 
metod gospodarowania oraz przedsięwzięć 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

ul. Nadwodnia 1 
34-400 Nowy Targ 

tel./fax (018) 266-69-20 
nowytarg@modr.pl 

21 
Instytut Technologiczno – 

Przyrodniczy w Falentach, Stacja 
Badawcza w Jaworkach 

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, 
wydawniczej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, 

promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej dotyczącej 
m.in. ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej obszarów wiejskich 

ul. Biała Woda 12  
34-460 Jaworki 

Tel. 18 262 21 97,  
itepjaworki@itep.edu.pl  
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22 

Parafia pod wezwaniem Matki 
Boskiej Pośredniczki Łask -

Szlachtowa 
Proboszcz ks. Józef Włodarczyk 

Właściciel obiektu, w którym mieści się kolonia 
rozrodcza podkowca małego i innych nietoperzy 

(Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w 
Jaworkach)  

 

ul. Jana Pawła II 27,  
34-460 Szczawnica, 

Szlachtowa,  

tel. 0-18 26-22-752, 
szlachtowa@wsd.tarnow.pl 

23 PTPP “pro Natura” – Rafał Szkudlarek 
Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
edukacja 

ul. Podwale 75, 50-
449 Wrocław 

pronatura@pronatura.org.pl 

24 Klub Przyrodników 
Gromadzenie informacji o przedmiotach ochrony 
obszaru; Działalność na rzecz ochrony przyrody 

ul. 1 Maja 22, 66-
200 Świebodzin, 

683828236, 684756611 

25 
Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń "Grupa 

Malinka" Wojciech Gubała 
Eksploracja jaskiń, działalność na rzecz ochrony 

nietoperzy  
ul. Sławkowska 17 

31-016 Kraków 
tel. 012 422 64 10 

woloszbr@isez.pan.krakow.pl 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

Lp. Imi ę i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, 
któr ą reprezentuje Kontakt  

1 Małgorzata Michna Planista Regionalny 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

malgorzta.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. 
robert.wanczyk@ek-kom.pl, 

tel. +48 12 2672333, +48 609909655 

4 Agnieszka Homan 
Kierownik zespołu ds. inwentaryzacji i 

Wykonawca Planu 
EKKOM Sp. z o.o. 

agnieszka.homan@rappid.pl  
tel. +48 695628308 

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 Magdalena Styrylska Członek PTTK Szczawnica 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział Pieniński w 

Szczawnicy 
magda_gabrys@op.pl; 506 388 950 

8 Małgorzata Mordarska - Duda 
Wojewoda Małopolski – Delegatura w 

Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52 
Małopolski Urząd Wojewódzki w 

Krakowie 
mmor@malopolska.uw.gov.pl; 18 443 

70 02, 503 035 091 

9 Jan Janczy Dyrektor RZHOiK Nowy Targ 
Regionalny Związek Hodowców Owiec 

i Kóz w Nowym Targu 
rzhoik@kr.home.pl; 502 388 872 

10 Karol Zachwieja Wiceprezes Zarządu MIR Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie k.zachwieja@wp.pl; 608 429 302 
11 Mieczysław Saltarski Przedstawiciel PKL Polskie Koleje Linowe S. A., Zakopane,  office@pkl.pl; 18 20 14 332 
12 Paweł Murzyn Przedstawiciel PKL Polskie Koleje Linowe S. A., Zakopane,  office@pkl.pl; 601 515 357 
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13 Stefan Zachwieja Kierownik PKL Szczawnica 
Polskie Koleje Linowe S. A., 

Szczawnica, ul. Główna, KL-Palenica 
605 596 694 

14 Władysława Bobak Kierownik Stacji Badawczej 
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy 

w Falentach, Stacja Badawcza w 
Jaworkach 

itepjaworki@itep.edu.pl; 694194510 

15 Wiktor Marondel St. Spec. Admin. - techn. Stacji Badawczej 
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy 

w Falentach, Stacja Badawcza w 
Jaworkach 

itepjaworki@itep.edu.pl; 504 395 845 

16 Olaf Dobrowolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko Nadleśnictwo Krościenko nad Dunajcem 
kroscienko@krakow.lasy.gov.pl; 

olaf.dobrowolski@krakow.lasy.gov.pl;  
600 241 481 

17 Łukasz Kiedziuch Przedstawiciel RZGW 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, ZZGD z/s Nowy Targ 
lkiedziuch@krakow.rzgw.gov.pl; 18 

26 29 464 

18 Tomasz Jordan Przedstawiciel Parafii Parafia Szlachtowa 
jordan.tomasz@gmail.com; 506 728 

888 

19 Grzegorz Niezgoda Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
burmistrz@szczawnica.pl; 664 173 

483 

20 Janina Mastalska Przedstawiciel Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
rolnictwo@szczawnica.pl; 18 262 22 

03 

21 Kazimierz Zachwieja Radny 
Rada Miasta Szczawnica, EKO 

Szczawnica 
radamiasta@szczawnica.pl; 

696 082 988  

22 Stanisław Drabik Przedstawiciel PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Targu 

st.drabik@wp.pl; 604 878 069 

23 Iwona Szczygieł Przedstawiciel ZPKWM 
Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego, Oddział 
Stary Sącz 

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

24 Paweł Wiatr Przedstawiciel ARiMR 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa woj. małopolskie 
pawel.wiatr@arimr.gov.pl; 

25 Jolanta Miśkiewicz - Bąkowska Przedstawiciel ARiMR 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa woj. małopolskie 

jolanta.miskiewicz-
bakowska@arimr.gov.pl; 

jolamiskiewicz@poczta.fm; 
12 629 80 69 

26 Piotr Rutkowski Przedstawiciel ARiMR 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa woj. małopolskie 
piotr.rutkowski@arimr.gov.pl; 12 629 

81 16 

27 Elżbieta Kopp Przedstawiciel ANR 

Agencja Nieruchomości Rolnych 
oddział terenowy w Rzeszowie, 
Gospodarstwo Administracyjno–

Handlowe w Krakowie Lubicz 25, 31-

ekopppolec@anr.gov.pl; 
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503 Kraków  
28 Monika Kotulak Członek Klubu Przyrodników Klub Przyrodników monika.kotulak@kp.org.pl; 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

      Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 
 

Lp. Typ 
informacji  Dane referencyjne Zakres informacji  Wartość informacji  Źródło dostępu do danych 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały 
publikowane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000 

Szczegółowe wyniki monitoringów 
prowadzonych w latach 2006-2011: 

dla gatunków 1087, 1303, 1386, 1902,  
i siedlisk 5130, 6170, 6520, 7230, 8160 

Bardzo duża 

Dane ze strony Generalnego 
Inspektoratu Ochrony 

Środowiska 
http://www.gios.gov.pl/siedliska/
default.asp?nazwa=wyniki&je=pl 

2 
Liliana Witkowska-Wawer 1996. 

Dokumentacja do utworzenia Parku 
Krajobrazowego Małych Pienin 

Opis obszaru, inwentaryzacja flory i fauny, opis 
walorów turystycznych i krajobrazowych oraz 

stosunków społeczno-gospodarczych, opis 
zagrożeń 

Bardzo duża Małopolski Urząd Wojewódzki 

3 

 Gubała W. J., Piksa K. 2012 Nietoperze 
hibernujące w polskiej części Pienin. 

Bats hibernating in the Polish part of the 
Pieniny Mountains.  

Wyniki inwentaryzacji chiropterologicznej z 
polskiej części Pienin z lat 2004-2011  

Bardzo duża 
Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (3): 

175–185, 

4 

Gubała W., Wołoszyn B., 2010. Bats 
hibernating in underground shelters of 

Małe Pieniny Mountains (the Carpathian 
Mountains, Southern Poland),  

Gatunki nietoperzy stwierdzone na terenie 
Małych Pienin 

Bardzo duża 
Travaux du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Vol. LIII: 

347–350 

5 
Gubała W. J., Urban J. 2007 - Jaskinie 

Wąwozu Homole i ich znaczenie 
naukowe. 

Opis jaskiń z rezerwatu Homole i jego okolic, 
wraz z opisem ich fauny i flory 

Duża 
Materiały 41. Sympozjum 

Speleologicznego, Kletno, 18-
21.10.2007r, 52-53. 

6 

Szkudlarek R., Paszkiewicz, 2001. 
Obserwacja nocka orzęsionego Myotis 

emarginatus (Geoffroy, 1806) w Małych 
Pieninach. 

Informacja o obserwacji nocka orzęsionego w 
Małych Pieninach 

Bardzo duża Nietoperze, 2 (1): 140-141 

7 

Paszkiewicz R., Szkudlarek R., Węgiel 
A., Węgiel J., Węgiel W. 1998. 

Materiały do chiropterfauny Pienin - 
letnie stanowiska nietoperzy 

Dane o letnich schronieniach nietoperzy  Średnia 
Pieniny - Przyroda i Człowiek 6: 

31-46. 

8 
Szkudlarek R., Węgiel A., i.in. 2008. 

Nietoperze Beskidu Sądeckiego i 
Beskidu Niskiego 

Wyniki badań nietoperzy prowadzonych w 
Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Niskim w 

latach 2002-2007 
Duża Nietoperze IX, 1: 29-58 
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9 

 
Materiały 

publikowane 

Bartuś T., Kuś T. 2010. Szlachtowski 
obszar eksploatacji kruszców, jako 
element projektowanego geoparku 

„Pieniny” 

Projekt utworzenia geoparku w Pieninach, opis 
budowy geologicznej rejonu Jarmuty, obejmuje 

m.in. plany sztolni Jarmuty 
Średnia Geoturystyka 2 (21) 2010: 35–58 

10 
Gubała W. J. Sprawozdania z liczeń 

nietoperzy w rezerwatach przyrody w 
Małych Pieninach 

Informacje o stwierdzeniach nietoperzy w 
jaskiniach Małych Pienin 

Bardzo duża RDOŚ w Krakowie, 
Wojciech Gubała 

11 
Gubała W. J. 2006. Jaskinie Małych 

Pienin.  
Opisy jaskiń i ich przekroje Duża Jaskinie Beskidzkie  6:2-4 

12 
Gubała W. J. 2004b. Ciąg dalszy 
eksploracji w Małych Pieninach.  

Opisy jaskiń i ich przekroje Średnia Jaskinie 3 (36):27-28. 

13 
Gubała W. J. 2004a. Nowe jaskinie w 

Małych Pieninach.  
Opisy jaskiń i ich przekroje Średnia Jaskinie 1 (34):30. 

14 Ogólnopolska baza mechowisk 
Szczegółowe dane w formacie shp dotyczące 
lokalizacji i stanu zachowania młak m.in.. na 

terenie Małych Pienin  
Bardzo duża 

Klub Przyrodników 
http://alkfens.kp.org.pl/o-

torfowiskach/ogolnopolska-baza-
mechowisk 

15 

Bodziarczyk J. 2012. Struktura i 
dynamika populacji języcznika 

zwyczajnego Phyllitis scolopendrium 
(L.) Newm. w Polsce. 

Spis wszystkich stanowisk języcznika w Polsce, 
wyniki badań nad jego rozmieszczeniem, 

liczebnością i biologią 
Bardzo duża 

Zeszyty Naukowe UR 490, 
rozprawy 367: 1-240. 

16 

Bodziarczyk J., Kozik B. 2008 
Występowanie dużych drapieżników: 

rysia, wilka i niedźwiedzia na obszarze 
Pienińskiego Parku Narodowego oraz 

problemy ich ochrony.  

Informacje o biologii, miejscach występowania 
i migracjach wilka, rysia i niedźwiedzia oraz 

zagrożeniach dla bytności tych gatunków 
Średnia 

Pieniny – Przyroda i Człowiek 
10: 45–54 

http://www.pieninypn.pl/img/fck/89
10195/pieninskipn/File/Pieniny%20P
rzyroda%20i%20Czlowiek%20t10/07-

Bodziar.pdf 

17 
 Wołoszyn B., Gałosz W. 2000. Ssaki 

(Mammalia) 
Spis 61 gatunków ssaków wykazanych z terenu 

Pienin 
Duża 

Flora i fauna Pienin – 
Monografie Pienińskie 1: 255-

264  

18 
Perzanowska J., i inni. 2005. Korytarze 

ekologiczne w Małopolsce 
Informacje o korytarzach ekologicznych woj. 

małopolskiego 
Mała 

http://www.iop.krakow.pl/images
/Files/040002.pdf 

19 
Materiały na stronie Natura 2000 

Karpaty 
Opis obszaru oraz siedlisk i gatunków 

wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej 
Duża http://www.iop.krakow.pl/karpaty 

20 
Materiały na stronie Instytutu na Rzecz 

Ekorozwoju 
Ogólny opis obszaru Natura 2000 Podstawowa 

http://www.ine.eko.org.pl/index_a
reas.php?rek=1124 
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Plany/programy/
strategie 
/projekty 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciernik G. Strategia zarządzania dla 
obszaru Natura 2000 „Małe Pieniny”; 

Instytut Ochrony Przyrody PAN. 
Kraków 

Szczegółowy opis obszaru. Ocena stanu 
ochrony siedlisk i gatunków  

Bardzo duża 
http://www.iop.krakow.pl/karpaty
/public/userfiles/Image/strategie%
20pdfy%202/Strategia_zarzadzani

a_obszarem_Male_Pieniny.pdf 

22 

Cierlik G. 2007. Plan lokalnej 
współpracy na rzecz ochrony Obszaru 

Natura 2000 – PLH120025 Małe 
Pieniny 

Opis terenu i przedmiotów ochrony, zagrożeń, 
zadań i planu prac, monitoringu 

Bardzo duża 
Ministerstwo Środowiska, RDOŚ 

w Krakowie 

23 
Strategie ochrony siedlisk 

przyrodniczych w obszarze "Małe 
Pieniny" 

Opisy stanu ochrony, działań i monitoringu dla 
siedlisk 91E0, 91Q0, 3220, 3240, 5130, 6230, 

6520, 7230, 8310, 9180  
Bardzo duża RDOŚ w Krakowie 

24 
Strategie ochrony gatunków w obszarze 

"Małe Pieniny" 
Opisy stanu ochrony, działań i monitoringu dla 

gatunków 1303, 1306, 1902, 2114 
Bardzo duża RDOŚ w Krakowie 

25 
Szkudlarek R. 2004. Krajowy plan 

zarządzania gatunkiem podkowiec mały 
Opis gatunku, stan i perspektywy populacji, 

zagrożenia, działania ochronne 
Bardzo duża 

Ministerstwo Środowiska, 
RDOŚ w Krakowie 

26 

Zalecenia i zadania ochronne dotyczące 
zachowania stanowisk kolonii 

rozrodczych podkowca małego, nocka 
dużego i nocka orzęsionego w 

obszarach Natura 2000 województwo 
małopolskie Opracowane w ramach 

projektu Ochrona podkowca małego w 
Polsce 

Ogólne zalecenia dotyczące sposobów ochrony 
koloni rozrodczych nietoperzy, wykaz 

potrzebnych działań ochronnych, zalecenia do 
PZO dla poszczególnych stanowisk nietoperzy 

oraz wyniki monitoringów z lat 2009-2012 

Bardzo duża 
RDOŚ w Krakowie, 

PTPP pro Natura 

27 
Staszkiewicz J. (red.) 1999 Plan 

Ochrony Rezerwatu przyrody "Wąwóz 
Homole" za okres 1999 - 2018 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Mała 

RDOŚ w Krakowie 
Nadleśnictwo Krościenko 

28 

Dostosowanie Planu Ochrony 
Rezerwatu Krajobrazowego „Wąwóz 
Homole” do obowiązującego Prawa 

Ochrony Przyrody 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Duża RDOŚ w Krakowie, IOP PAN 

29 
Staszkiewicz J. (red.) 1999 Plan 

Ochrony Rezerwatu przyrody "Biała 
Woda" za okres 1999 – 2018 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Mała 

RDOŚ w Krakowie 
Nadleśnictwo Krościenko 

30 
Dokumentacja do Projektu Planu 

Ochrony Rezerwatu „Biała Woda” 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Duża RDOŚ w Krakowie 

31 
Witkowska-Wawer L. 1999 Plan 
Ochrony Rezerwatu "Zaskalskie - 

Bodnarowka" na okres od 1999-01-01 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Mała 

RDOŚ w Krakowie 
Nadleśnictwo Krościenko  
Biuro Urządzania Lasu i 
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Plany/programy/

strategie 
/projekty 

 

do 2018-12-31 gospodarki Leśnej 

32 

Dokumentacja do projektu Planu 
Ochrony Rezerwatu „Zaskalskie - 

Bodnarówka” na okres od 1 stycznia 
2009 roku do 31 grudnia 2028 roku 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Duża RDOŚ w Krakowie 

33 
Witkowska-Wawer L. 1999 Plan 

Ochrony Rezerwatu "Wysokie Skałki" 
na okres od 1999-01-01 do 2018-12-31 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Mała 

RDOŚ w Krakowie 
Nadleśnictwo Krościenko 
Biuro Urządzania Lasu i 

gospodarki Leśnej 

34 

Dokumentacja do Projektu Planu 
Ochrony Rezerwatu "Wysokie Skałki" 
na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 

grudnia 2028 r. 

Informacje o rezerwacie, jego krajobrazie, 
florze i faunie, zagrożeniach i udostępnianiu 

turystycznym 
Duża RDOŚ w Krakowie 

35 
Informacje 

niepublikowane 

Doniesienia o obserwacjach Rosalia 
alpina w Małych Pieninach oraz w 

buczynie po słowackiej stronie pasma 

Doniesienia o obserwacjach Rosalia alpina w 
Małych Pieninach oraz w buczynie po 

słowackiej stronie pasma 
Duża ZLW 

36 
Zestawienie szkód wyrządzonych przez 
wilki w Województwie Małopolskim 

Informacje i liczbie owiec i krów zabitych w 
2011 i 2012 roku na terenie Jaworek i 

Szlachtowej 
Duża RDOŚ w Krakowie 

37 

Opinie / Uwagi 

Uwagi Klubu Przyrodników z dn. 
19.02.2013 

Różne uwagi Duża Klub Przyrodników 

38 
Uwagi Nadleśnictwa Krościenko z dn. 

19.02.2013 
Uwagi dotyczące zagrożeń i rozmieszczenia 
borów świerkowych w Małych Pieninach 

Duża Nadleśnictwo Krościenko 

39 
Uwagi Klubu Przyrodników z dn. 

8.04.2013 
Uwzględnienie wilka, rysia i niedźwiedzia, jako 

przedmiotów ochrony 
Duża Klub Przyrodników 

40 
Pismo Nadleśnictwa Krościenko z dn. 

17.04.2013 
Informacje o szacunkowej liczbie zwierzyny 

płowej i dużych drapieżników 
Duża Nadleśnictwo Krościenko 

41 
Uwagi Nadleśnictwa Krościenko z dn. 

13.05.2013 
Uwagi dotyczące zagrożeń i działań ochronnych Duża Nadleśnictwo Krościenko 

42 Uwagi ARiMR Różne uwagi Duża ARiMR 
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 2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
 
Obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 został zaproponowany do sieci Natura 2000 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w roku 2006 w porozumieniu z 
organizacjami pozarządowymi (tzw. Shadow List), jako uzupełnienie sieci w zakresie ochrony siedlisk naskalnych i muraw, głównie zarośli jałowca pospolitego na 
murawach nawapiennych, murawy kserotermicznych, wapiennych ściany skalnych ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz górskich reliktowych lasków 
sosnowych, co było zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej i ustaleniami seminarium biogeograficznego dla regionu alpejskiego, które odbyło się w maju 
2005 roku. 

 
Lokalizacja obszaru 

Obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 położony jest w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy i miasta Szczawnica. 
Powierzchnia obszaru wynosi 1875,9 ha. Obejmuje pasmo górskie Małych Pienin, na południe od osiedli Szlachtowa, Jaworki i Biała Woda. 
Regionalizacja fizyczno-geograficzna wg Kondrackiego (1994): Megaregion – Region Karpacki, Prowincja – Karpaty Zachodnie, Podprowincja –Zewnętrzne 
Karpaty Zachodnie, Makroregion – Beskidy Zachodnie, Mezoregion – Beskid Sądecki, Podprowincja – Centralne Karpaty Zachodnie; Makroregion – Obniżenie 
Orawsko-Podhalańskie, Mezoregion – Pieniny. 
W stosunku do regionalizacji geobotanicznych (wg J. M. Matuszkiewicza, 1993) Małe Pieniny zlokalizowane są na terenie Prowincji Środkowoeuropejskiej, Dziale 
Zachodniokarpackim, Krainie Karpat Zachodnich, Podkrainie Pienińskiej (Okręg Pienin – Małe Pieniny). Natomiast regionizacja przyjęta na poczet 
biogeograficznego podziału Polski w kontekście ochrony w obszarach Natura 2000 klasyfikuje obszar Na Policy do regionu alpejskiego. 

 
Geologia i gleby 

Pod względem geologicznym obszar stanowi fragment jednostki strukturalnej Karpat, zwanej Pienińskim pasem skałkowym. Był on fałdowany zarówno w górnej 
kredzie jak i w starszym i młodszym trzeciorzędzie. W efekcie ukształtowała się bardzo skomplikowana struktura tektoniczna. Uczestniczą w niej zarówno 
rozczłonkowane, w wyniku ruchów trzeciorzędowych, płaszczowiny górnokredowe, jak i fałdy i uskoki trzeciorzędowe.  
Blokowy charakter elementów strukturalnych zaznacza się w morfologii jako skałki zbudowane z twardszych wapieni jurajskich i dolnokredowych, tkwiące w 
miękkich, ulegających łatwiejszemu zwietrzeniu i erozji łupkach, marglach i utworach fliszowych, pochodzących z wieku jurajskiego, kredowego i paleogeńskiego. 
W wyniku procesów podsuwania się skorupy oceanicznej i fragmentów północnej platformy kontynentalnej pod egzotyczny grzbiet Andrusova, zachodzących w 
górnej jurze, kredzie i od paleogenu po miogen nastąpiło wessanie w obręb płaszcza ziemskiego i przetopienie większości podłoża basenów Karpat zewnętrznych, 
jak i pierwotnego podłoża basenu skałkowego oraz jego północnych i południowych obrzeży. Osady trzech basenów mezozoicznych: magurskiego, skałkowego i 
manińskiego w wyniku fałdowań górnokredowych, zostały w większości oderwane od podłoża i ponasuwane na siebie w postaci płaszczowin. Na autochton 
czorsztyńsko-czertezicki nasunęły się kolejno płaszczowiny: niedzicka, braniska, pienińska i haligowiecka. Na płaszczowinową strukturę pasa skałkowego nasunął 
się w paleocenie kompleks osadów mezozoicznych, utworzonych w południowej części basenu magurskiego. Stanowią one jednostkę tektoniczną Grajcarka, która 
częściowo ma charakter płaszczowiny. Kompleks osadów klastycznych formacji jarmuckiej tworzył się równocześnie z nasuwaniem się płaszczowin, z których w 
znacznej mierze pochodzi jego materiał. Kompleks przeważnie fliszowych osadów paleogeńskich przykrywa górnokredowo paleoceńską strukturę płaszczowinową 
pasa skałkowego. Osady te w większości utworzyły się w brzeżnej, południowej części basenu magurskiego. Na granicy paleogenu i neogenu cała struktura pasa 
skałkowego zastała ponownie sfałdowana, a następnie, w miocenie, potrzaskana podłużnymi i poprzecznymi uskokami. Wzdłuż północnego obrzeżenia pasa 
skałkowego, uprzednio sfałdowana jednostka Grajcarka oraz nowopowstała mioceńska, magurska płaszczowina fliszowa, zostały pocięte niewielkimi intruzjami 
magmy andezytowej. Działalność wulkaniczna pozostawiła po sobie żyły andezytowe, żyłę bazaltową oraz czynne do dzisiaj mofety powulkaniczne. 
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Od Przełomu Pienińskiego w Szczawnicy na wschód następuje wyraźna zmiana struktury pasa skałkowego. Obszar występowania płaszczowiny pienińskiej ulega 
gwałtownej redukcji aż do całkowitego zaniku na wschód od Haligova na Słowacji. Chwilowo znikają też z powierzchni jednostka czertezicka i płaszczowina 
braniska, natomist zyskuje bardzo na znaczeniu jednostka Grajcarka. Jednostka braniska pojawia się na południe i południowy-wschód od Jaworek. Ponadto 
występują w obrębie Małych Pienin: jednostka czorsztyńska (rejon Wąwozu Homole), jednostka czertezicka (budująca główny grzbiet z Wysoką), duże znaczenie 
ma również paleogen magurski. 
 

Hydrologia 
Na terenie obszaru występują głownie górne biegi niewielkich potoków. Największym potokiem na tym terenie jest Grajcarek. Jego dopływami od strony 
południowej są potoki: Brysztan, Zimna Studnia, Skalskie, Kamionka, Krupianka, Sztuka, Klimontowski i Pałkowski Potok a od strony północnej Stary Potok. Na 
terenie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 nie prowadzi się większych prac związanych z regulacją koryt potoków. Występujące na tym terenie cieki 
wodne znajdują się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny Niedzica, Inspektorat Nowy Targ. 
 

Struktura krajobrazu 
Małe Pieniny to najbardziej na wschód wysunięta część pienińskiego pasa skałkowego, ciągnąca się od wylotu Przełomu Pienińskiego do przełęczy 

Rozdziela (862 m n.p.m.). Długość podłużnego pasma Małych Pienin wynosi 12 km, a szerokość 5 km. Północną granicę pasma stanowi dolina Grajcarka i Białej 
Wody. Południowa granica obszaru nakłada się z granicą państwa i ciągnie się wzdłuż grzbietów: Łaźne Skały, Wysoki Wierch, Durbaszka, Wysoka, Smrekowa i 
Wierchliczka. Najwyższym wzniesieniem Małych Pienin jest Wysoka (1052 m n.p.m.). Wysokości względne są tu stosunkowo małe (ok. 700 m). Grzbiet jest 
wąski, prawie bezleśny, a stoki rozcięte obszernymi dolinami. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę mają otwarte na północ, wąwozy: Homole, Biała Woda i Skalskie. 
U stóp Wysokiej leży wąwóz Homole. Wyróżniają go strome ściany o urozmaiconych formach skalnych (do 120 m wysokości) i potok Kamionka płynący wśród 
ogromnych głazów. Dnem doliny pienińskiego pasa skałkowego płynie potok Grajcarek, nad którym leżą uzdrowiskowe miejscowości: Szczawnica, Szlachtowa i 
Jaworki. Charakterystycznym rysem rzeźby tego terenu są wypiętrzenia wapiennych skał facji czorsztyńskiej, w postaci niedużych, izolowanych wzniesień. 
Cały obszar Małych Pienin leży w piętrze regla dolnego, jedynie szczyt Wysokiej zbliża się do regla górnego. Obecnie szata roślinna tego pasma jest silnie 
przekształcona. Występujące na terenie obszaru lasy to głownie różne typy lasów bukowych oraz świerczyny, w większości pochodzenia antropogenicznego. 
Niższe położenia i grzbiety Małych Pienin są przeważnie pokryte łąkami i pastwiskami. Dominuje tu gospodarka łąkarska oraz hodowla owiec. Panują tu dość 
trudne warunki dla produkcji rolnej, wynikające z niskiej klasy gruntów oraz surowych warunków klimatycznych. Znaczny areał zajmują pastwiska, fragmenty łąk 
świeżych, użytkowanych zwykle jednokośnie, nawożone obornikiem i przepasane ekstensywnie. Prowadzona tu ekstensywna gospodarka pasterska przyczynia się 
do zachowania walorów przyrodniczych terenu. Wśród pastwisk leżą silnie rozproszone, niewielkie płaty bliźniczysk - niegdyś pospolicie tu występujących, 
obecnie ulegających sukcesji w kierunku żyźniejszych zbiorowisk. Na terenie obszaru w zasadzie brak zwartej zabudowy. W granicach obszaru Natura 2000 
znajduje się fragment zabudowy miejscowości Jaworki m.in. kościół stanowiący siedlisko nietoperzy. 
 

Korytarze ekologiczne 
Przez teren Małych Pienin przechodzi tzw. Korytarz Karpacki (KK) o znaczeniu międzynarodowym. Biegnie on równoleżnikowo przez pasmo Karpat - przez 
Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Pieniny aż do Tatr. Na całej długości łączy się z częściami Karpat leżącymi po stronie ukraińskiej i słowackiej. Korytarz 
ten zapewnia łączność przyrodniczą Małych Pienin z terenami przyległymi: Pienińskim Parkiem Narodowym, Pieninský národný park (PIENAP) w Słowacji oraz 
Popradzkim Parkiem Krajobrazowym. Lokalnie istotną rolę korytarzy ekologicznych pełnią strumienie i inne cieki wodne. 
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Istniejące formy ochrony 
Całość obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025, znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (utworzony Rozp. 
Wojewody Małopolskiego, Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 806, poz. 4862). Obszar znajduje się także w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Fragmenty 
obszaru stanowią rezerwaty przyrody: Biała Woda (27,83 ha; 1963), Wąwóz Homole (40,54; 1963), Wysokie Skałki (13,87 ha; 1961), Zaskalskie-Bodnarówka 
(19,02 ha; 1961). Obszar Małe Pieniny PLH120025 od strony zachodniej sąsiaduje z obszarem Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037 a od strony 
północno-zachodniej z obszarem Ostoja Popradzka PLH120019. Planowane było również utworzenie Parku Krajobrazowego Małych Pienin oraz powiększenie 
Pienińskiego Parku Narodowego tak, aby obejmował także obszar Małych Pienin. W chwili obecnej projekty te nie są już procedowane. 

 
Inne zagadnienia - uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe  

Obszar Małych Pienin jest udostępniony turystycznie i posiada sieć znakowanych szlaków turystycznych. Główny szlak turystyczny przebiega wzdłuż polsko-
słowackiej granicy państwowej. Prostopadle do szlaku głównego zostało wyznaczonych kilka szlaków łącznikowych. Największy ruch turystyczny skupia się we 
wschodniej części obszaru na terenie rezerwatu przyrody Wąwóz Homole oraz Biała Woda. Na terenie wymienionych rezerwatów występuje także największa 
presja turystyczna na przedmioty ochrony skupione na terenie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025. Głównym zagrożeniem dla chronionych siedlisk 
oprócz sukcesji naturalnej i zmiany w użytkowaniu gruntów jest więc niekontrolowany ruch turystyczny poza szlakami (m.in. jeżdżenie na pojazdach 
zmotoryzowanych) i śmiecenie. Potencjalnym zagrożeniem może być niekontrolowana presja urbanizacyjna. 
 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 
 
Typy użytków gruntowych 

 
Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa 1095 59% 

Łąki trwałe  675 36% 
Pastwiska trwałe  44 2% 

Grunty zabudowane  62 3% 
    

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
 

    Typy użytków  
 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty,  
działania/priorytetu/programu, 

     
Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 



 

  26 

Lasy komunalne   
Lasy prywatne   

Inne   
Sady     

Trwałe użytki zielone     
Wody    

Tereny zadrzewione lub 
zakrzewione 

   

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

Lp. Tytuł opracowania 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

przygotowanie planu/ 
programu/wdrażanie 

projektu  

Ustalenia 
planu/programu/projektu  
mogące mieć wpływ na 

przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia 
dotyczące działań 
minimalizuj ących 

lub 
kompensujących 

1 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Szczawnica w 
obrębie Obszaru i Terenu Górniczego 

„SZCZAWNICA I” 
z poszerzeniem o Przyległe Tereny 

Zainwestowania; Uchwała Nr 
XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica  

z dnia 26 lipca 2004 roku 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

„zalesienie i zadrzewienie gruntów mało 
przydatnych do produkcji rolnej” na terenach 
chronionego krajobrazu – nie uwzględniano 
wtedy Obszaru Natura 2000,  
 
„Należy przeznaczać do zalesienia lub 
zadrzewienia (zakrzewienia) wskazane w 
rysunku planu mało przydatne grunty rolne 
położone na bardzo stromych stokach, a w 
szczególności położone na najbardziej 
narażonych na erozję i ruchy mas ziemnych 
terenach osuwiskowych i zagrożonych 
osuwaniem.” 
 
 

- Górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe 

- Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 

- Górskie łąki konietnicowe i 
mietlicowe użytkowane 

ekstensywnie 
- Górskie i nizinne torfowiska 
zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 
- Nawapienne murawy 

wysokogórskie i wyleżyska 
śnieżne 

- Skały wapienne i neutrofile z 
roślinnością pionierską 

-Murawy kserotermiczne 
-Zarośla jałowca pospolitego 

 

2 

Uchwała Nr 129/XVIII/95 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 27 listopada 1995 roku w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
plany zagospodarowania przestrzennego 

miasta Szczawnica 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

3 

Uchwała Nr 268/XXXIX/97 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 28 lipca 1997 roku, w 
sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Szczawnica 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

4 

Uchwała Nr 248/XXXV/97 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 24 marca 1997 roku, w 
sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Szczawnica 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 
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5 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w 
sprawie uchwał Rady Miasta Szczawnica 

(numery uchwał: 144/XXIII/2000; 
145/XXIII/2000; 146/XXIII/2000) 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

6 

Uchwała Nr 209/XXX/96 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 25 listopada 1996 roku w 

sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

7 

Uchwała Nr 211/XXXVI/01 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 11 grudnia 2001 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Szczawnica 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

8 

Uchwała Nr XXXV/260/09  
Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia  

26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta i Gminy Szczawnica 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

9 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 
Szczawnica Na Lata 2007-2009, Załącznik 
do Uchwały Nr XVI/86/07 Rady Miasta 

Szczawnica z dnia 29 listopada 2007 roku 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

„Ważnym przedsięwzięciem 
infrastrukturalnym planowanym do realizacji 

na obszarze Szczawnicy może stać się 
Pienińskie Centrum Aktywizacji Ruchu 

Turystycznego Durbaszka w ramach którego 
powstanie stacja narciarska z naśnieżanymi 

trasami zjazdowymi, szlaki rowerowe i 
hipiczne oraz kompleks parkingów”… 

 

- Górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe 

- Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 

- Górskie łąki konietnicowe i 
mietlicowe użytkowane 

ekstensywnie 
- Górskie i nizinne torfowiska 
zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 
- Skały wapienne i neutrofile z 

roślinnością pionierską 
-Murawy kserotermiczne 

-Zarośla jałowca pospolitego 

Brak 

10 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Szczawnica Na Lata 2007-2013; Załącznik 
Do Uchwały XX/126/08 Rady Miejskiej w 

Szczawnicy z dnia 28 lutego 2008 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

I.3.4.-wpis o Durbaszce 
1.3.12 - inwestycja pomiędzy Jarmutą a Białą 

Wodą 
Jw.  

11 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Urząd Miasta i Gminy 

Szczawnica 
Mapa: Rysunek jednolity zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
Jw. Brak 



 

  29 

Szczawnica - Tom I - Uwarunkowania 
rozwoju; Załącznik nr 1a do Uchwały Rady 

Miasta Szczawnica Nr XLV/272/2006  z 
dnia 19.10.2006r. 

przestrzennego miasta Szczawnica. m.in. 
Oznaczenia: 

S1 i S2 Projektowane tereny usług i urządzeń 
turystyki sportu i rekreacji; 

tereny przeznaczone do zadrzewień i zalesień 

12 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Szczawnica - Tom II – Kierunki 
Zagospodarowania przestrzennego 

Załącznik nr 1b do Uchwały Rady Miasta 
Szczawnica Nr XLV/272/2006  z dnia 

19.10.2006r. 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

13 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta 

Szczawnica 
Urząd Miasta i Gminy 

Szczawnica 
Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

14 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Nowotarskiego na lata 2004 – 2015 
Starostwo Powiatowe w 

Nowym Targu 
Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

15 

Opracowanie Ekofizjograficzne dla Miasta 
Szczawnica w Granicach 

Administracyjnych z Wykluczeniem 
Terenu i Obszaru Górniczego Szczawnica i 

Poszerzonego o Przyległe Tereny 
Zainwestowania 

Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica 

„Zagrożeniem dla środowiska może okazać 
się konflikt pomiędzy społecznością lokalną 
skazaną na funkcjonowanie (egzystencję) w 
trudnych górskich warunkach gdzie jedyną 

możliwością rozwoju jest turystyka a 
organami ochrony środowiska. 

Konflikt przejawia się obecnie niechęcią 
społeczności lokalnej do wprowadzenia 

nowych form ochrony dla cennych obiektów i 
obszarów np. w obszarze Małych Pienin.” 

Nie dotyczy Brak 

16 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa 
Krościenko, obręb Krościenko, sporządzony 
na okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 

2017 roku 

Nadleśnictwo 
Krościenko n/D Zabiegi gospodarcze 

Wszystkie przedmioty ochrony 
Obszaru 

Brak 

17 

Prognoza oddziaływania na Środowisko 
Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 
Krościenko na okres gospodarczy od 1 
stycznia 2008r. do 31 grudnia 2017r. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 

Krakowie oraz 
Nadleśnictwo 
Krościenko 

Zabiegi gospodarcze Brak 

18 
Operat Glebowo-Siedliskowy dla 

Nadleśnictwa Krościenko; Tom I – Elaborat.  
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Nadleśnictwo 
Krościenko Zabiegi gospodarcze Brak 
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RDLP Kraków 

19 

Operat Glebowo-Siedliskowy dla 
Nadleśnictwa Krościenko; Tom II – Opisy 

Powierzchni Typologicznych 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

RDLP Kraków, 

Nadleśnictwo 
Krościenko Zabiegi gospodarcze Brak 

20 
Program Ochrony Przyrody na okres od 

1.01.2008 roku do 31.12.2017  
Nadleśnictwo Krościenko 

Nadleśnictwo 
Krościenko Zabiegi gospodarcze Brak 

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

 

Lp. Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna  

Powierzchnia 
(ha) / 

Liczebność 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie 
w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
Uzupełniających / Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac terenowych 

 Siedliska przyrodnicze  

1 
3220 Pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków 

D 0,14 9 
Zgodnie z 

załącznikiem Nr 
4 

Dobry 
termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 

o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia; 2 stanowiska pomiarowe 

2 
3240 Zarośla wierzby siwej na 

kamieńcach i żwirowiskach górskich 
potoków 

D 0,02 2 jw. Średni jw. 

3 
5130 Zarośla jałowca pospolitego na 

wrzosowiskach lub murawach 
nawapiennych 

A 1,24 11 jw. Bardzo dobry jw. 

4 6210 Murawy kserotermiczne B 0,76 15 jw. Dobry jw. 

5 
6230 Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe 
C 33,32 6 jw. Średni jw. 

6 
6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla 

nadrzeczne  
D 0,05 4 jw. Bardzo dobry 

termin prac VII- IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 
o rozmieszczeniu; Siedlisko mało istotne dla 

obszaru 

7 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 
D 1,07 1 jw. Mały 

termin prac VII- IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 
o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 

zagrożenia;  
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8 
7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk 

C 1,48 16 jw. Bardzo dobry 
termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 

o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia; 4 stanowiska pomiarowe 

9 
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska 
wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion 

calamagrostis 
C 0,01 24 jw. Bardzo dobry jw.; 2 stanowiska 

10 
8210 Wapienne ściany skalne ze 

zbiorowiskami Potentilletalia 
caulescentis 

 

B 0,02 12 jw. Dobry jw. 

11 9110 Kwaśne buczyny C 1,37 1 jw. Dobry 
termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 

o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia; 

1 stanowisko pomiarowe 
12 9130 Żyzne buczyny B 105,56 22 jw. - jw.; 2 stanowiska 

13 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 
C 35,41 11 jw. Bardzo dobry 

termin prac VII- IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 
o rozmieszczeniu;  

14 91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe C 0,07 5 jw. Bardzo dobry 
termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 

o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia; 1 stanowisko pomiarowe 

15 9410 Górskie bory świerkowe D 6,26 2 jw. Średni jw. ; 2 stanowiska pomiarowe 

16 
6110 Skały wapienne i neutrofile z 

roślinnością pionierską 
A 0,52 29 jw. Średni 

termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 
o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia;  2 stanowiska pomiarowe 

17 
6170 Nawapienne murawy 

wysokogórskie i wyleżyska śnieżne C 1,33 18 jw. Średni 
termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 

o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia;  2 stanowiska pomiarowe. 

18 
6520 Górskie łąki konietnicowe i 

mietlicowe użytkowane ekstensywnie 
B 21,31 26 jw. Średni 

termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 
o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia; 4 stanowiska pomiarowe 

19 
8310 Jaskinie nieudostępnione do 

zwiedzania 
C - 55 obiektów jw. Dobry 

uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu, ocena 
zagrożenia; 

20 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe D 0,64 1 jw. Mały 
termin prac VII 2012r, uzupełnienie wiedzy o 

rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia; 1 stanowisko pomiarowe 

21 
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach 
C 0,82 4 jw. Dobry 

termin prac VII-IX 2012r, ocena stanu ochrony, 
zagrożenia; 1 stanowisko pomiarowe 
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 Gatunki ro ślin   
- 

22 1306 Bezlist okrywowy B XX - jw. Mały 
termin prac VII 2012r. uzupełnienie wiedzy o 

rozmieszczeniu i liczebności, ocena stanu 
ochrony; 3 stanowiska badawcze 

23 1902 Obuwik pospolity D XX - - Mały 
uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu; 

wielkość populacji nieistotna  

24 2114 Pszonak pieniński C 80-100 i 3 
Zgodnie z 

załącznikiem Nr 
4 

Bardzo dobry 
termin prac VII 2012r. uzupełnienie wiedzy o 

rozmieszczeniu i liczebności, ocena stanu 
ochrony, zagrożenia; 2 stanowiska badawcze 

 Gatunki zwierząt  
- 

25 1303 Podkowiec mały B 142-220 i 3 jw. Dobry  
termin prac I-IV 2013r. uzupełnienie wiedzy o 

rozmieszczeniu i liczebności, ocena stanu 
ochrony; 5 stanowisk pomiarowych 

26 1193 Kumak górski D P 15 jw. Mały 

termin prac VII-IX 2012 r. uzupełnienie wiedzy 
o rozmieszczeniu i liczebności, dane 

piśmiennicze i udostępnione przez RDOŚ;  
wielkość populacji nieistotna 

27 2001 Traszka karpacka D P 7 jw. Mały jw. 

28 1308 Mopek  D R 2 jw. Mały 
wielkość populacji nieistotna, uzupełnienie 

wiedzy o rozmieszczeniu i liczebności, 

29 1321 Nocek orzęsiony D R 1 jw. Mały jw. 

30 1324 Nocek duży D 5-6 i 2 jw. Średni jw. 
31 1352 Wilk C 3-4 i Cały obszar jw. Średni 

uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu i 
liczebności, ocena stanu ochrony, zagrożenia 32 1354 Niedźwiedź  C 1-2 i Cały obszar jw. Średni 

33 1361 Ryś C 2 i Cały obszar jw. Średni 

34 1087 Nadobnica alpejska D XX XX - Mały 
termin prac VII-IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 

o rozmieszczeniu i liczebności, ocena stanu 
siedliska - 1 stanowisko pomiarowe 

35 4024 Sichrawa karpacka  D P XX jw. Średni 
termin prac VII- IX 2012r, uzupełnienie wiedzy 

o rozmieszczeniu i liczebności, ocena stanu 
siedliska - 2 stanowiska pomiarowe 

Analiza uzyskanych w trakcie prac terenowych wyników została przedstawiona poniżej, w części opisowej (2.6.1.; 2.6.2.; 2.6.3.). Podana liczba 
stanowisk obejmuje miejsca zidentyfikowane na podstawie analizy piśmiennictwa i badań terenowych, co nie wyklucza występowania siedlisk i 
gatunków w większej liczbie miejsc. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych  
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

Charakterystyka: Siedlisko występuje w postaci płatów lub pasów biegnących wzdłuż koryta rzecznego oraz 
wysepek i łach żwirowych potoków i rzek karpackich, zwłaszcza w miejscach ujęć bocznych potoków o 
dużym spadku. Zajmuje niewielkie powierzchnie, rozwijając się na świeżo powstałych, żwirowo–piaskowych 
osadach naniesionych przez wody, tuż nad powierzchnią jej lustra. Nad mniejszymi potokami spotyka się je 
głównie na niewysokich wałach otoczaków układających się wzdłuż koryta. Są to najwcześniejsze stadia 
zarastania kamieńców dużych potoków i rzek karpackich. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: 
W alpejskim rejonie biogeograficznym: niepewny „U1/FV”. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w 
Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest mała. Ze względu na niewielką powierzchnię siedliska i mocno 
zaburzony skład gatunkowy większości płatów obniżono ocenę ogólną siedliska z kategorii C do D.  
Stan zachowania w obszarze: Na terenie Małych Pienin siedlisko występuje stosunkowo rzadko w związku z 
tym, iż większość koryt rzecznych wykształcona jest tu w litej skale. Zwykle wykształca się szczątkowo, w 
formie kadłubowej w strefie przykorytowej górskich potoków w miejscu istniejących nieutrwalonych 
kamieńców górskich, aktywnie kształtowanych przez wody powodziowe. Jedynie w niektórych miejscach 
istnieją powierzchnie dostępne dla roślinności o pionierskim charakterze. Niewielkie płaty siedliska 
zlokalizowano na odcinku Grajcarka między Jaworkami, a Szczawnicą, fragmentach Białej Wody i Kamionki.  
Zagrożenia: Pobór kamienia i żwiru z koryta, zanieczyszczenia wód, inwazja gatunków obcych, regulacje 
koryt potoków, umacnianie brzegów, pogłębianie, nadmierny pobór wód, mała retencja 
 

Fot. 1 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, Grajcarek; fot. Agnieszka Homan 
 

3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) 
Charakterystyka: Siedlisko występuje w postaci wydłużonych pasów wzdłuż koryt, na żwirowych łachach i ustalonych wysepkach na potokach i 
rzekach karpackich, w miejscach o w miarę wyrównanych stosunkach wodnych (z corocznymi, letnimi zalewami) i o ustalonym składzie 
mechanicznym podłoża. W typowym zbiorowisku zarośli bezwzględnie dominuje wierzba siwa Salix eleagnos z domieszką innych gatunków wierzb, 
olchy i brzozy oraz niekiedy wrześni pobrzeżnej Myricaria germanica. Obejmuje również zbiorowiska różnych gatunków wierzb (bez zarośli wrześni 
pobrzeżnej). Zarośla maja zróżnicowane zwarcie, na ogół jednak zbliżające się do pełnego. Wysokość krzewów jest zmienna w zakresie od 1,5 do ok. 
4,5 m. W zaroślach tych występują też pojedyncze okazy drzewiaste. Jedynie miejsca zalegania rumoszu skalnego niezajęte jeszcze przez 
drzewostany podgórskich lasów łęgowych stanowią dogodne miejsce dla omawianego siedliska. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: zróżnicowany, FV 
lub U2. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
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Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest mała. Ze względu na niewielką powierzchnię siedliska i mocno zaburzony skład gatunkowy płatów 
obniżono ocenę ogólną siedliska z kategorii C do D.  
Stan zachowania w obszarze: W Małych Pieninach siedlisko wykształca się fragmentarycznie w strefie przykorytowej górskich potoków w miejscu 
istniejących, wstępnie utrwalonych kamieńców górskich (drugie stadium sukcesji na obszarze żwirowisk i kamieńców górskich). W obszarze 
występuje rzadko. Siedlisko zlokalizowano w dolinie Białego Potoku, na utrwalonych kamieńcach. Występuje ono, w postaci kadłubowej, jako małe 
grupy wierzb różnych gatunków. Na zlokalizowanych stanowiskach brak wierzby siwej lub jest ona zdominowana przez inne gatunki drzew. 
Zagrożenia: Pobór kamienia i żwiru z koryta, zanieczyszczenia wód 
 
5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych 
Charakterystyka: Gatunkiem wyróżniającym siedlisko jest jałowiec pospolity typowy Juniperus communis subsp. communis, występujący w 
towarzystwie śliwy tarniny Prunus spinosa, szakłaku pospolitego Rhamnus cathartica. Runo tworzą gatunki przechodzące z murawy Festucetum 
pallentis (np. szałwia okręgowa Salvia verticillata) czy murawy z seslerią skalną Sesleria varia (sesleria skalna Sesleria varia, rojownik włochaty 
Jovibarba hirta) oraz liczne, inne gatunki termofilne. Zbiorowisko występuje na płytkiej, silnie szkieletowej, wapiennej glebie (rędzinie) oraz na 
glebie inicjalnej na półkach skalnych. Zajmuje ekspozycje zbliżone do południowej (SW-S-SE), a także bardziej zacienione NE.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: 
Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym bardzo dobry FV lub niewłaściwy U1. Dwa stanowiska monitorowane w 2009 roku 
w ramach PMŚ GIOŚ ocenione na FV i U1. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest bardzo wysoka - jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska. 
Stan zachowania w obszarze: W obszarze Małe Pieniny PLH120025 siedlisko występuje w jego wschodniej części, głównie w rezerwatach przyrody 
Biała Woda i Homole. Poza rezerwatami występuje w otoczeniu rozproszonych wapiennych skałek lub bezpośrednio na nich. Na terenie obszaru 
siedlisko występuje na murawach kserotermicznych, murawach z seslerią skalną oraz na ich obrzeżach. Z uwagi na charakter siedliska nie obserwuje 
się zanikania gatunków charakterystycznych, jednakże na niektórych stanowiskach zauważalny jest pojaw ekspansywnych gatunków drzew: świerku, 
jesionu i jaworu, które powodując ocienienie i duży opad liści przyczyniają się do zmian w siedlisku i sukcesji w kierunku lasu. 
Zagrożenia: sukcesja naturalna - zarastanie przez drzewa i krzewy, zmiana sposobu użytkowania gruntu – zarzucenie pasterstwa 
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Zarośla jałowca pospolitego Fot. 2, Rezerwat Biała Woda, Wąwóz Międzyskalny;  Fot. 3 Rezerwat Biała Woda, Kociubylska Skała; fot. Agnieszka Homan 

 
Fot. 4 Zarośla jałowca pospolitego, Rezerwat Biała Woda, Smolegowa Skała; fot. Agnieszka Homan 

 



 

  36 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków 
Charakterystyka: Siedlisko ma postać zbiorowiska barwnych muraw, o bogatej i zróżnicowanej florze, często z udziałem rzadkich gatunków. 
Występują zwykle na południowych stokach pagórków, wąwozów, utrwalonych piarżyskach u podnóża skał wapiennych, a także na półkach i 
ścianach skalnych, na wychodniach skał wapiennych. Występują w miejscach o dużym nasłonecznieniu, przy ekspozycji południowej, przy wysokich 
temperaturach powietrza i gleby. Murawy kserotermiczne charakteryzują się dużą różnorodnością florystyczną, z czym związana jest bogata fauna 
bezkręgowców. Roślinność muraw stabilizowana jest i w dużej mierze kształtowana w wyniku ekstensywnej gospodarki łąkarskiej i pasterskiej.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: W alpejskim rejonie biogeograficznym: niepewny „U1”. Brak szczegółowego 
monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest wysoka - jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska. 
Stan zachowania w obszarze: Murawy kserotermiczne w Małych Pieninach charakteryzują się dużym zróżnicowaniem. Zalicza się do nich zarówno 
pionierskie zbiorowiska naskalne, o luźnym zwarciu i strukturze kępowej, z dominacją traw, głównie kostrzewy bladej, zajmujące fragmenty ścian 
wapiennych i rumowisk (zb. Festucetum pallentis), jak i wysokie, bujne zbiorowiska o charakterze mezofilnym, z dużym udziałem bylin 
dwuliściennych, lokujące się głównie u podnóży ścian skalnych, na ustalonych piargach (zb. Origano-Brachypodietum pinnati). Ich największe 
nagromadzenie występuje w wąwozach – Homole i Białej Wody (gdzie tworzą mozaikę siedliskową z jałowczyskami i murawami wysokogórskimi), 

   
Murawy kserotermiczne Fot. 5 Rezerwat Homole, Wysoka Skała;  Fot. 6 Rezerwat Biała Woda, Wąwóz Międzyskalny; fot. Agnieszka Homan 
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mniejsze płaty znajdują się w Zaskalskim. W rezerwacie przyrody „Homole” u podnóża Wysokiej Skały stwierdzono płat murawy z dużą ilością 
storczyków: Ophrys insectifera oraz Epipactis atrorubens. W pojedynczych miejscach odnotowano procesy sukcesji. 
Zagrożenia: zmiana sposobu użytkowania gruntu – zarzucenie pasterstwa, sukcesja naturalna - zarastanie przez drzewa i krzewy 

 
6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 
Charakterystyka: Zwarte, suche lub mezofilne murawy z bliźniczką psią trawką Nardus stricta rozwijające się na siedliskach ubogich. Powstałych po 
wykarczowaniu lasów lub na miejscu zdegradowanych łąk kośnych. Występują w postaci niewielkich płatów rozproszonych na suchych, stromych i 
kamienistych zboczach, obrzeżach lasu i na polankach w jego wnętrzu oraz na dużych polanach reglowych powyżej 800 m n.p.m., zwłaszcza 
przygrzbietowych. Występują w miejscach o różnej ekspozycji, ale dominuje ekspozycja E i N. W Małych Pieninach występuje podtyp 6230-2 - 
zachodniokarpackie murawy bliźniczkowe reprezentowany przez zbiorowisko murawy bliźniczkowej z bogatym zestawem gatunków świadczących o 
jej przynależności do zespołu psiary reglowej Hieracio vulgati-Nardetum, utrzymywanej dzięki użytkowaniu pasterskiemu.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: 
W alpejskim rejonie biogeograficznym: zły „U2”. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest wysoka jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska  
Stan zachowania w obszarze: Murawy bliźniczkowe skupiają się w części przygrzbietowej pasma Małych Pienin gdzie sąsiadują z płatami górskich  

   
Górskie murawy bliźniczkowe Fot. 7 Grzbiet główny Durbaszki; Fot. 8 Wierchliczka; fot. Agnieszka Homan 
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łąk kośnych, a miejscami tworzy z nimi płaty przejściowe. Największe płaty znajdują się w przy grzbiecie głównym w rejonie Wysokiej, Wysokiego 
Wierchu i Durbaszki, a mniejsze płaty w rejonie Wierchliczki. Siedlisko przyjmuje różne formy w zależności od intensywności użytkowania – płaty 
intensywniej wypasane i w przeszłości koszarowane mają charakter przejściowy do zbiorowiska Festuco-Cynosuretum. Część płatów jest zubożała 
gatunkowo, pofragmentowana na skutek zalesień, postępującej naturalnej sukcesji oraz wnikania w siedlisko rodzimych gatunków ekspansywnych. 
Zagrożenia: zmiana sposobu użytkowania – zaprzestanie wypasu, sukcesja naturalna, nawożenie, koszarowanie towarzyszące wypasowi owiec. 
 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
Charakterystyka: Siedlisko występuje na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, wysiękach, stromych zboczach dolin, rozlewiskach i innych 
drobnych ciekach wodnych, w piętrach dolnego i górnego regla. Podstawowym czynnikiem ekologicznym jest obecność przepływającej wody, a 
także łatwo przepuszczalne, żwirowe podłoże, na którym wytwarza się cienka warstwa przesiąkniętej wodą butwiny. Występuje w miejscach o 
zmiennym nachyleniu – mogą to być zarówno dosyć płaskie miejsca jak i strome brzegi potoków. Na kamieńcach i terasach zalewowych górskich 
potoków w Karpatach występuje najczęściej zespół lepiężnika wyłysiałego Petasitetum kablikiani, tworzący tzw. Łopuszyny oraz zespół lepiężnika 
białego Petasitetum albi. Zbiorowiska lepiężników zasiedlają na ogół najniższe, wilgotne terasy.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: niepewny FV/U1. 
Brak szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest mała ze względu na niewielką powierzchnię siedliska.  
Stan zachowania w obszarze: Siedlisko występuje na opisywanym obszarze w formie nieistotnej dla jego ochrony, tzn. powierzchnia (0,05 ha) jest w obszarze 
zaniedbywalna. Stanowiska ziołorośli w obszarze są nieliczne i rozproszone – w formie kadłubowej. Stanowią niewielkie płaty w dolinach potoków. 
Pomimo iż są typowo wykształcone na tle zasobów sieci, nie mają większego znaczenia dla obszaru. 
Zagrożenia: sukcesja naturalna, zarastanie przez drzewa i krzewy, mechaniczne niszczenie siedliska. 
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Fot. 9 Ziołorośla górskie, Rezerwat Homole; fot. Agnieszka Homan 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
Charakterystyka: Zgodnie z wytycznymi podręczników metodycznych GIOŚ, z siedliska 6510 wyłączono łąki mieczykowo-mietlicowe Gladiolo-
Agostidetum, oraz ciepłolubną łąkę pienińską Anthyllidi-Trifolietum montani, umieszczane dotąd wśród niżowych i górskich świeżych łąk 
użytkowanych ekstensywnie ze zw. Arrhenatherion.  
Obecnie siedlisko reprezentowane jest przez półnaturalne ekstensywnie użytkowane łąki mezofile - łąki rajgrasowe rrhenatheretum elatioris, które 
powstały po wycięciu lasów i wieloletnim użytkowaniu kośnym. Charakterystyczną cechą tego siedliska jest jego duże zróżnicowanie ze względu na 
sposób i intensywność gospodarowania (koszenie lub wypas) oraz własności podłoża. Największe powierzchnie posiadają zbiorowiska powstałe w 
wyniku prowadzenia intensywnej gospodarki łąkarskiej. Sztucznymi postaciami łąki rajgrasowej są użytki zielone z dominacją: kupkówki pospolitej, 
wyczyńca łąkowego oraz owsicy omszonej. Intensywne pastwiskowe użytkowanie łąk rajgrasowych powoduje wkraczanie roślinności typowej dla 
pastwisk ze związku Cynosurion. Płaty nawiązujące do łąki rajgrasowej można również odnaleźć w miejscach silniej nawożonych obornikiem.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: 
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Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym w przewadze niezadowalający „U1”. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w 
Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest nieznana ze względu na brak pełnej inwentaryzacji siedliska – raczej niewielka 
Stan zachowania w obszarze: Ze względu na zmianę klasyfikacji ciepłolubnej łąki pienińskiej oraz łąki mieczykowo-mietlicowej i wyłączenia ich z 
siedliska 6510 niemalże wszystkie analizowane płaty zostały zaklasyfikowane do siedliska 6520. Wskazana jest szczegółowa inwentaryzacja Małych 
Pienin pod kątem lokalizacji siedliska 6510. Jedno stanowisko zlokalizowane zostało w pobliżu zabudowań gospodarskich. 
Zagrożenia: przekształcanie siedlisk spowodowane zmianą sposobu użytkowania (poszerzenie terenów wypasowych lub zaniechanie wypasu), 
nawożenie, naturalna sukcesja, zarastanie przez drzewa i krzewy 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
Charakterystyka: Mezo– i mezo–oligotroficzne, słabo kwaśne, neutralne i zasadowe młaki, torfowiska źródliskowe i przepływowe typu niskiego, 
zasilane przez wody podziemne, zasobne lub bardzo zasobne w zasady, porośnięte przez różnorodne, geograficznie zróżnicowane, torfotwórcze 
zbiorowiska mszysto–turzycowe (mechowiska). W Karpatach licznie rozwijają się eutroficzne młaki turzycowe Valeriano–Caricetum flavae. Jest to 
zwarte zbiorowisko dwuwarstwowe – warstwa zielna i mchy, pokrywające podłoże łącznie w 100% lub pozostawiające niewielkie luki, z widoczną 
między darniami wodą. Z reguły nie zajmują dużych powierzchni i najczęściej są użytkowane kośnie. W układach niezaburzonych, młaki posiadają 
silnie wykształconą warstwę mszaków, w której dominują mokradłoszka zaostrzona, żebrowiec paprociowaty, limprichtia pośrednia, płaskomerzyk 
oskrzydlony. W młakach o wyraźnym wpływie gospodarki człowieka wielu gatunków mszaków brak albo pokrywają płaty w niewielkim stopniu. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: 
Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: niezadowalający ”U1”. Cztery stanowiska monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ 
oceniono na U1, U1, U1 i U2. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest wysoka – siedlisko rzadkie w rejonie i cenne przyrodniczo  
Stan zachowania w obszarze: Młaki występują głównie w przygrzbietowej partii Małych Pienin na wysiękach i wyciekach w obszarach 
źródliskowych zlewni potoków Biała Woda, Skalskie, Kamionka, Czerszla, Krupianka i Pałkowskiego Potoku. Z uwagi na długotrwałe użytkowanie 
pasterskie i zaopatrzenie stad owiec w wodę zauważa się w zmiany składu florystycznego, odzwierciedlające wpływ gospodarki człowieka. W 
zależności od presji wypasanych na stanowisku owiec siedlisko miejscami posiada zubożony skład gatunkowy, a występujące darnie mchów są 
rozrywane ich racicami. Dodatkowo, niektóre płaty są odwadniane dla zapewnienia wody zwierzętom hodowanym (wykonywane są ujęcia wody do 
poideł). Jeden z płatów młaki na Huściawie prawdopodobnie na skutek wykonywania ujęcia wody, został zupełnie rozkopany i zniszczony. W płatach 
znajdujących się w rejonie aktualnego wypasu zauważalne jest wyraźne przesuszenie siedliska i zniszczenie warstwy mszystej. W wielu 
obserwowanych płatach nie stwierdzono gatunków charakterystycznych dla zespołu Valeriano-Caricetum flavae. Na młakach śródleśnych w związku 
z zaniechaniem koszenia można stwierdzić przejawy sukcesji gatunków leśnych i wysokich bylin. Z powodu prowadzonego przez lata pasterstwa w 
wielu płatach zauważa się duży udział gatunków wilgotnych łąk (sitowie leśne), nitrofilnych np. pięciornik gęsi, pięciornik rozłogowy czy też innych 
obcych siedlisku gatunków np. skrzyp polny.  
Zagrożenia: zmiana sposobu użytkowania, odwodnianie, zbyt intensywny wypas, brak wykaszania, sukcesja w kierunku zarośli, zarastanie przez 
drzewa i krzewy, niszczenie mechaniczne, rozjeżdżanie pojazdami zmotoryzowanymi 
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Górskie torfowiska zasadowe o charakterze młak Fot. 7 i Fot. 11 Durbaszka; Fot. 82 Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris; fot. Agnieszka Homan 
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Fot. 13 Górskie torfowiska zasadowe o charakterze młak, Brysztan; fot. Agnieszka Homan 
 
8160 *Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis 
Charakterystyka: Zbiorowisko o niejednolitym składzie florystycznym, mające początkowo postać płatów skąpej roślinności, o znikomym zwarciu i 
bardzo zróżnicowanym składzie florystycznym. Tworzy niewielkie płaty na zacienionych rumowiskach i piargach u podnóża ścian skalnych. Jego 
jednorodne płaty zajmują zwykle powierzchnię od kilku do kilkudziesięciu metrów kwadratowych, a zwarcie jest zmienne: 10–80 %. Przy 
nieruchomieniu podłoża, ulega naturalnej sukcesji w kierunku zarośli i lasu. Zarastanie piargu rozpoczyna się najczęściej od jego podstawy i dolnej 
części boków. Dominuje zwykle zachyłka Roberta Gymnocarpium robertianum, często z dużym udziałem paprotnicy kruchej Cystopteris fragilis, 
przy obecności gatunków przechodzących z sąsiednich muraw kserotermicznych i zarośli. Na zdjęciu fitosocjologicznym notuje się zróżnicowaną 
liczbę gatunków, zależną od stopnia zarośnięcia piargu. W pierwszych stadiach sukcesji jest to od kilku (maksymalnie 10), do ponad 30 gatunków w 
późniejszym okresie. Obecne są tu też mchy ze zmiennym pokryciem. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: W alpejskim rejonie biogeograficznym: niezadowalający - U1. 5 stanowisk 
monitorowanych w ramach PMŚ GIOŚ oceniono na U1, 1 na FV a 2 na U2 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest duża - jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska.   
Stan zachowania w obszarze: W Małych Pieninach siedlisko zajmuje małe powierzchnie u stóp ścian skalnych, na piarżyskach, w dużej części już 
ustalonych. Najczęściej są to niewielkie izolowane płaty oddzielone od siebie różnej wielkości płatami zbiorowisk leśnych, zaroślowych lub 
murawowych. Część piargów ulega wyraźnej sukcesji i ma tendencje do zmniejszania powierzchni. Większość zidentyfikowanych dotychczas płatów 
zlokalizowana jest na terenie rezerwatów przyrody – „Homole” i „Biała Woda”. 
Zagrożenia: sukcesja naturalna, rozdeptywanie 
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Rumowiska wapienne Fot. 14 Rezerwat Homole, Wysoka Skała; Fot. 15 Rezerwat Biała Woda, Smolegowa Skała; Fot. 16 Zachyłka Roberta Gymnocarpium 

robertianum; fot. Agnieszka Homan 
 

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 
Charakterystyka: Siedlisko tworzy małopowierzchniowe układy w szczelinach wapiennych ścian skalnych, załomach itp., ze znikomą warstwą gleby. 
Występuje zarówno w miejscach zawilgoconych i ocienionych, jak i przy południowych ekspozycjach ścian skalnych, gdzie podlega okresowej suszy 
i silnemu nasłonecznieniu. W zbiorowiskach tych, zlokalizowanych w niższych położeniach, znaczącą rolę odgrywają liczne gatunki paproci. W 
zależności od warunków siedliskowych, głównie wilgotności i nasłonecznienia rozwijają się dwa różne zespoły, z różnym ich udziałem.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: dobry „FV”. Brak 
szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest duża – liczne reprezentatywne płaty siedliska.  
Stan zachowania w obszarze: Na zlokalizowanych stanowiskach stan siedliska jest stabilny, występuje w niezmienionej postaci w miejscu swojego 
naturalnego występowania. Ze względu na to, że podłoże abiotyczne siedliska tego typu odnawia się w procesach naturalnego wietrzenia, a 
ekstremalne warunki termiczne i wilgotnościowe powodują, że miejsca te są zwykle niedostępne dla większości gatunków roślin, płaty nie są 
zagrożone przez naturalne procesy sukcesyjne. 
Zagrożenia: sukcesja naturalna, wspinaczka 
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Wapienne ściany skalne Fot. 17 Rezerwat Homole, okolice Kamiennych Ksiąg; Fot. 18 Przełęcz Borsuczyny; fot. Agnieszka Homan 

 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
Charakterystyka: Zwarty las bukowy z niewielką domieszką jaworu, świerka rzadziej jodły, z ubogim florystycznie, stosunkowo luźnym runem o 
fizjonomii trawiasto-mszystej. Zespół wykształcony jest zwykle na glebach ubogich i kwaśnych, co powoduje znaczny udział gatunków acidofilnych 
np. borówki czarnej. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: dobry „FV”. Brak 
szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest mała ze względu na niewielką powierzchnię.  
Stan zachowania w obszarze: Jeden płat siedliska stwierdzono na północnym stoku góry Ubocz. Gospodarka leśna nastawiona na przebudowę 
drzewostanu w kierunku buczyn rokuje na poprawę stanu siedliska w przyszłości. Dużą część obszaru stanowią lasy mieszane - postacie przejściowe 
między borami a buczynami.  
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna - wycinka lasu, usuwanie martwych i umierających drzew 
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Fot. 19 Kwaśne buczyny, Ubocz; fot. Agnieszka Homan 

 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
Charakterystyka: Lasy bukowe, mają w górach charakter lasów mieszanych z bukiem, lecz także z udziałem innych gatunków, w tym iglastych - 
świerka i jodły; w niektórych płatach i w niektórych fazach dynamiki lasu gatunki te mogą nawet ilościowo dominować nad bukiem. Charakteryzują 
się stosunkowo bujnym i bogatym runem, budowanym przez typowe dla eutroficznych siedlisk gatunki leśne. Znamienny jest udział w runie 
gatunków z rodzaju żywiec (Dentaria); różne gatunki żywców są związane z odmiennymi podtypami żyznych buczyn.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: dobry „FV”. Brak 
szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest średnia. Siedlisko występuje w niewielkich płatach porozdzielanych borami. Stanowią siedlisko ssaków, 
ptaków i płazów 
Stan zachowania w obszarze: Wiele potencjalnych siedlisk żyznych buczyn zajętych jest przez sztucznie nasadzone świerczyny. Dużą część obszaru 
stanowią lasy mieszane - postacie przejściowe między borami a buczynami. Obecnie gospodarka leśna nastawiona jest na przebudowę drzewostanu 
lub (na terenie rezerwatów) spontaniczne procesy sukcesyjne w kierunku odbudowy lasów buczynowych.  
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna - wycinka lasu, usuwanie martwych i umierających drzew 
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Fot. 20 Żyzne buczyny, Watrisko; fot. Agnieszka Homan 

 
91E0 * Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
Charakterystyka: Lasy i zarośla łęgowe w Małych Pieninach tworzą przede wszystkim zbiorowiska olszyny karpackiej w stadium optymalnym 
Alnetum incanae, z typowo ziołoroślowym runem. Płaty zespołu mają zróżnicowaną wielkość, w zależności od szerokości doliny rzecznej, zabudowy 
i wyniesienia n.p.m. Wśród drzew dominuje olsza szara Alnus incana, domieszkę stanowią wierzby, głównie Salix purpurea i S. alba, jawor Acer 
pseudoplatanus i świerk Picea abies. W niższych położeniach łęgi płynnie przeplatają się z inicjalnymi zbiorowiskami łopuszyn Phalarido-Petasitetum 
hybrydi. Miejscami, na stosunkowo młodych łachach żwirowych przewagę osiągają wierzbiny z Salix purpurea.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: W alpejskim rejonie biogeograficznym: niezadowalający U1. Brak szczegółowego 
monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest mała ze względu na niewielką powierzchnię poszczególnych płatów siedliska. 
Stan zachowania w obszarze: Proponuje się podniesienie oceny siedliska z D do C ze względu na ogólnie dobry, reprezentatywny stan siedliska, brak 
wyraźnych zniekształceń antropogenicznych na większości płatów oraz stosunkowo duży udział i prawdopodobnie niedoszacowanie powierzchni 
siedliska w poprzednich opracowaniach. Siedlisko tworzy niewielkie płaty wzdłuż rzeki Grajcarek i jej większych dopływów: Krupianek, 
Pałkowskiego Potoku, Białej Wody i Skalskiego Potoku. Lasy i zarośla łęgowe tworzą przede wszystkim zbiorowiska olszyny karpackiej w stadium 
optymalnym Alnetum incanae, z typowo ziołoroślowym runem. Na poszczególnych stanowiskach wśród drzew dominuje olsza szara Alnus incana lub 
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wierzby, głównie Salix purpurea i Salix alba. Pomimo, iż jest typowo wykształcone na tle zasobów sieci w Polsce dla obszaru nie ma większego 
znaczenia.  
Zagrożenia: regulacje koryt potoków, umacnianie brzegów, zaśmiecanie 

   
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Fot. 21 Huściawa; Fot. 22 Rezrwat Biała Woda; fot. Agnieszka Homan 

 
91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion) 
Charakterystyka: Siedlisko reliktowych lasków sosnowych występuje na grzbietach lub w częściach przygrzbietowych wapiennych wychodni 
skalnych, na płytkiej inicjalnej rędzinie. Zajmuje najczęściej dobrze insolowane ekspozycje, niekiedy na bardzo stromych zboczach. Charakteryzuje 
się obecnością sosen o rachitycznym pokroju, poskręcanych pniach i konarach. W badanym obszarze reliktowe laski sosnowe często przenikają się z 
murawami z udziałem trzcinnika pstrego Calamagrostis varia czy seslerii skalnej Sesleria varia.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: W alpejskim rejonie biogeograficznym: dobry „FV” Brak szczegółowego 
monitoringu siedliska w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: jest duża - jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska. 
Stan zachowania w obszarze: Opisywane siedlisko występuje we wschodniej części obszaru Małe Pieniny PLH120025 w szczytowych partiach 
wychodni skalnych w rezerwatach „Biała Woda” i „Zaskalskie-Bodnarówka”. W reliktowych laskach sosnowych w rezerwacie „Biała Woda” 
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występuje trzcinnik pstry Calamagrostis varia, który jest uważany za gatunek wyróżniający jednej z postaci lasków sosnowych w Pieninach Pinus 
sylvestris-Calamagrostis varia. W reliktowych laskach sosnowych rezerwatu „Zaskaskie-Bodnarówka” trzcinnik pstry nie występuje, a zauważalna 
jest tam obecność seslerii skalnej Sesleria varia. W opisywanym siedlisku nie stwierdzono obcych gatunków inwazyjnych ani też ekspansywnych 
gatunków roślin zielnych, jednakże skład gatunkowy runa na poszczególnych stanowiskach jest zubożały. W drzewostanie zaznacza się udział (do 
25%) świerka pospolitego Picea abies, który powodując ocienienie zaburza strukturę lasków sosnowych. Poza świerkiem w warstwie krzewów i 
podrostu pojawiają się klon jawor i jesion wyniosły. 
Zagrożenia: sukcesja naturalna, erozja 

 
Fot. 9 Górskie reliktowe laski sosnowe, Kociubylska Skała; fot. Agnieszka Homan 

 
9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) 
Charakterystyka: Bory świerkowe, w których gatunkiem panującym jest świerk pospolity Picea abies, zajmują znaczne powierzchnie w górnej części 
regla dolnego. Rozwijają się one zarówno na podłożu wapiennym jak i zbudowanym ze skał krystalicznych ubogich w węglan wapnia oraz na 
glebach o różnej wilgotności.  
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Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym zróżnicowany, w 
przewadze niezadowalający „U1”. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest mała – siedlisko znajduje się tu na granicy swojego naturalnego zasięgu. W większości są to świerczyny 
nasadzone. 
Stan zachowania w obszarze: W Małych Pieninach sklasyfikowano dolnoreglowe bory jodłowo świerkowe Abieti-Piceetum montanum. Są to głównie 
płaty antropogenicznych (nasadzonych) świerczyn, których runo na siedlisku kwaśnej buczyny upodabnia się do borów jodłowo świerkowych. 
Siedlisko zidentyfikowano w niewielkich płatach w rezerwacie „Wysokie Skałki” oraz na Rabsztynie. Nawapienna świerczyna górnoreglowa opisana 
z rezerwatu „Wysokie Skałki” ulega rozpadowi na skutek wiatrołomu i gradacji kornika. Siedlisko występuje tu na wysokości (n.p.m.) poniżej 
optimum występowania i ma zubożały skład gatunkowy.  
Zagrożenia: nieodpowiednia gospodarka leśna, zanieczyszczenia atmosferyczne, inne procesy naturalne np. wiatrołomy, gradacja kornika 

     
Fot. 24 Górskie bory świerkowe, Rezerwat Wysokie Skałki; Fot. 10 Antropogeniczne świerczyny w rejonie Dziobkowych Skał; fot. Agnieszka Homan 

  
6110 * Skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) 
Charakterystyka: Ciepłolubne murawy naskalne porastają szczyty, strome ściany i półki skał wapiennych głównie we wschodniej części obszaru. W 
rejonie są bardziej rozpowszechnione niż murawy wysokogórskie. Typowymi gatunkami są tu rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, czosnek 
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skalny Pallium montanum, jastrzębiec siny Hieracium bifidum, kostrzewa blada Festuca pallens. Siedlisko graniczy z innymi siedliskami o 
charakterze kserotermicznym (6210), murawami górskimi (6170) i siedliskami paproci szczelinowych (8210). 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym nieokreślony. 
Siedlisko to było opisane jak dotąd tylko z Sudetów. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest wysoka - jest to jedno z nielicznych miejsc występowania tego siedliska w regionie, w Polsce ma bardzo 
ograniczony zasięg. 
Stan zachowania w obszarze: Stan większości płatów siedliska jest stabilny, występuje w niezmienionej postaci w miejscu swojego naturalnego 
występowania. W nielicznych miejscach widoczne są procesy sukcesji, najbardziej zaawansowane i zagrażające istnieniu płatu zaobserwowano na 
wzgórzu Gacówka. 
Zagrożenia: sukcesja naturalna, zarastanie przez drzewa i krzewy, wydeptywanie 

   
Skały z roślinnością pionierską Fot. 11 Wzgórze Gacówka; Fot. 12 Rezerwat Biała Woda, Wąwóz Międzyskalny; fot. Agnieszka Homan 

 
6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) 
Charakterystyka: Zbiorowiska trawiaste, rozwijające się na glebach zasadowych pokrywających skały wapienne. Jest to endemiczny zespół pieniński 
o charakterze reliktowym. Odznacza się swoistą kombinacją roślin wysokogórskich i kserotermicznych. Panuje tu sesleria skalna Sesleria calcaria 



 

  51 

oraz kostrzewa blada Festuca pallens. W Małych Pieninach występuje zespół murawy górskiej Dendranthemo-Seslerietum variae - pienińska górska 
murawa naskalna. Siedlisko to często przeplata się z murawami kserotermicznymi.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: dobry „FV”. Na 
tle zasobów w sieci niewielki. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: średnia - jest to jedno z nielicznych miejsc występowania tego siedliska w regionie, w Małych Pieninach jest zubożałe gatunkowo 
Stan zachowania w obszarze: Naskalna murawa górska w Małych Pieninach występuje głównie na stromych ścianach i półkach skalnych w 
rezerwatach „Homole” i „Biała Woda”. Wielkość płatów muraw jest różna; często zajmują one zaledwie od kilku do kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych powierzchni w miejscach o zmiennym nachyleniu, od ok. 40% po pionowe ściany skalne. Zwarcie roślinności jest bardzo zmienne – 
pokrycie roślin naczyniowych waha się na ogół w zakresie od 20% do 90%. W porównaniu do siedliska 6170 występującego na terenie Pienin 
Właściwych, skład gatunkowy muraw wysokogórskich w Małych Pieninach jest bardzo zubożały (brak np. chryzantemy Zawadzkiego Dendranthema 
zawadzkii). Niektóre płaty w mniejszym lub większym stopniu zarastają świerki i inne gatunki drzew i krzewów. 
Zagrożenia: sukcesja naturalna, zarastanie przez drzewa i krzewy, erozja, zmiana sposobu użytkowania, wydeptywanie 

   
Nawapienne murawy wysokogórskie Fot. 13 Rezerwat Homole, Grzebień; Fot. 14 Rezerwat Biała Woda, Wąwóz Międzyskalny; fot. Agnieszka Homan 

6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 
Charakterystyka: Zgodnie z wytycznymi podręczników metodycznych GIOŚ, do siedliska 6520 włączono łąki mieczykowo-mietlicowe Gladiolo-
Agostidetum, oraz ciepłolubną łąkę pienińską Anthyllidi-Trifolietum montani, umieszczane dotąd wśród niżowych i górskich świeżych łąk 
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użytkowanych ekstensywnie ze zw. Arrhenatherion (siedlisko 6510). Siedlisko reprezentowane jest przez półnaturalne bogate florystycznie łąki 
świeże, które powstały po wycięciu lasów i wieloletnim użytkowaniu kośnym. Jego powstanie i utrzymanie się jest ściśle związane z gospodarką 
obejmującą koszenie, wypas i nawożenie. Ekstensywnie użytkowane łąki świeże mają często charakter przejściowy między siedliskiem 6510 a 6520 i 
przynależność syntaksonomiczna poszczególnych płatów jest często dyskusyjna.  
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym w przewadze 
niezadowalający „U1”. Trzy stanowiska monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ ocenione na U1, jedno na FV. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest średnia – jedno z siedlisk charakterystycznych i znaczących dla obszaru  
Stan zachowania w obszarze: dobry, lecz skład florystyczny siedliska jest zróżnicowany, głównie w zależności o sposobu prowadzenia gospodarki 
pasterskiej (wypas, koszenie). Siedlisko obejmuje niewielkie płaty w części wschodniej obszaru, w rezerwatach „Zaskalskie-Bodnarówka”, „Homole” 
i „Biała Woda” oraz w najwyższej, przygrzbietowej części pasma Małych Pienin. W dolinach tworzy mozajkę i sąsiaduje z pastwiskami i użytkami 
przemiennymi. Płaty zbyt intensywnie wypasane mają charakter przejściowy zbiorowiska z rzędu Cynossurion. Konieczna jest szczegółowa 
inwentaryzacja siedliska w całym obszarze. 

   
Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie Fot. 30 Watrisko; Fot. 15 Smerekowa; fot. Agnieszka Homan 

Zagrożenia: przekształcanie siedlisk spowodowane zmianą sposobu użytkowania (poszerzenie terenów wypasowych, intensyfikacja wypasu lub 
zaniechanie wypasu, nawożenie), naturalna sukcesja, zarastanie przez drzewa i krzewy. 
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8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 
Charakterystyka: Jaskiniami nazywamy naturalne próżnie skalne lub ich systemy, osłonięte od góry i ze względu na wielkość dostępne dla penetracji 
przez człowieka. Jaskinie mogą mieć bardzo zróżnicowane pochodzenie – w Polsce głównie krasowe i tektoniczne, także te niedostępne dla 
człowieka stanowią fragment rozległego i ważnego przyrodniczo biotopu jaskiniowego i mogą być dogodnym miejscem egzystencji dla wielu 
gatunków zwierząt tworzących charakterystyczne zespoły. Charakterystyczną cechą klimatu jaskiń jest dominacja trzech jego elementów: 
temperatury, wilgotności powietrza i braku światła. Wymienione czynniki klimatyczne wykazują wyraźny gradient. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: dobry „FV”. Brak 
szczegółowego monitoringu siedliska w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest średnia, – pomimo iż jaskinie są tu niewielkie, stanowią cenne siedlisko dla innych gatunków.  
Stan zachowania w obszarze: Jaskinie w Małych Pieninach występują w rejonie wychodni skalnych, głównie w rezerwatach: „Homole”, „Biała 
Woda” i jego enklawie Brysztanie, „Zaskalskie-Bodnarówka”, pozostałe znajdują się w skalnych rejonach: Sołtysich Skałach, grani Smerekowej. Są 
to w większości obiekty niewielkie, do 20 metrów długości, tylko jeden obiekt o długości ponad 50 metrów, najgłębszy o deniwelacji prawie 12 
metrów. W obszarze znajduje się łącznie 55 jaskiń i schronisk podskalnych o łącznej długości 432 m. Większość posiada genezę niekrasową: głównie 
osuwiskową (jaskinie szczelinowe, rozłamowe i rumowiskowe) oraz erozyjno-wietrzeniową (jaskinie powstałe przez wietrzenie chemiczne, mrozowe 
lub wiatrowe), kilka obiektów jest pochodzenia krasowego - są to głównie jaskinie znajdujące się w ścianach rezerwatu „Homole”. Jaskinie stanowią 
schronienie dla nietoperzy (podkowców małych i mroczków pozłocistych), owadów (głównie kilku gatunków motyli i chrząszczy), pajęczaków oraz 
większych ssaków. Większość obiektów posiada mikroklimat dynamiczny i wysoką temperaturę (5-8 st. C). Największa Jameriskowa Jama i nieliczne 
jaskinie Brysztanu posiadają mikroklimat statyczny zimny, zimą są intensywnie wymrażane. Dno jaskiń przeważnie pokrywa gruz skalny, w 
niektórych stanowi je humus i gleba. Nacieki występują nielicznie, są to zazwyczaj formy miękkie z mleka wapiennego, rzadziej z kalcytu, zimą w 
niektórych jaskiniach występują okresowe polewy i stalaktyty lodowe utrzymujące się w niektórych jaskiniach nawet do maja. Poza jaskiniami na 
tym terenie znajdują się też dwie sztolnie: Wodna Bania w Pałkowskim Potoku i Bania w Jarmucie. Są one głównymi miejscami zimowania 
nietoperzy w tym rejonie, zimują tam podkowce małe, nocki duże, nocki rude i gacki brunatne. 
Zagrożenia: Eksploatacja jaskiń, palenie w ich wnętrzu ognisk, wandalizm 
 
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 
Charakterystyka: W typowych postaciach drzewostan jest bukowy, w górach niekiedy także bukowo-jodłowy lub nawet jodłowy. Charakterystyczny 
jest stały udział w runie kilku gatunków storczyków, a także gatunków ciepłolubnych. W Pieninach występuje zespół Carici albae-Fagetum - 
pienińska buczyna storczykowa. Najczęściej zlokalizowana jest pod skałami, na półkach skalnych lub utrwalonych piargach o odpowiednio głębokiej 
warstwie gleby i na nasłonecznionych, stromych zboczach (20–60º) lub też na skalistych grzędach. Siedlisko najczęściej obserwowane jest przy 
ekspozycjach południowej i przyległych. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000:  
Stan zachowania siedliska w alpejskim rejonie biogeograficznym: niezadowalający „U1”. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w Małych 
Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
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Ranga w obszarze: Ranga w obszarze jest niewielka ze względu na niedużą powierzchnię siedliska.  
Stan zachowania w obszarze: Jedno odnalezione stanowisko na wzgórzu Gacówka jest zubożałe gatunkowo. Na terenie Małych Pienin siedlisko 
obejmuje niewielką powierzchnię, choć być może występuje także w innych miejscach. Siedlisko wymaga dokładniejszego rozpoznania na całym 
terenie. Zbiorowisko dość trwałe ze względu na specyficzne warunki siedliskowe.  
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna – wycinka lasu, zbiór kwiatów, niszczenie runa. 

 
Fot. 16 Ciepłolubne buczyny storczykowe, Wzgórze Gacówka; fot. Agnieszka Homan 

 
9180 *Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 
Charakterystyka: Wielogatunkowe, żyzne lasy jaworowe, jaworowo-bukowe i klonowo-lipowe rozwijające się na stromych stokach i zboczach 
skalnych, z reguły przy nachyleniu 30–50º, na glebach silnie szkieletowych, często z występującym na powierzchni rumoszem, głazami i blokami 
skalnymi oraz silnie zaznaczającymi się, aktywnymi procesami erozyjnymi. W drzewostanie dominują jawor, klon zwyczajny lub lipa szerokolistna. 
Jaworzyny tworzą zwykle niewielkie płaty otoczone większymi kompleksami buczyn, dlatego część jaworzyn może być błędnie zaliczana do żyznych 
buczyn. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000: 
Stan zachowania siedliska w rejonie alpejskim rejonie biogeograficznym: dobry „FV”. Brak szczegółowego monitoringu siedliska w Małych 
Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
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Ranga w obszarze: średnia ze względu na niewielką powierzchnię siedliska w obszarze oraz pewne zubożenie pod względem składu i struktury  
Stan zachowania w obszarze: Najlepiej wykształcone stanowisko położone jest w pobliżu Dziobakowych Skał, w dolinie Skalskiego Potoku. 
Drzewostan obfitujący w luki, o niewielkim zwarciu, miejscami zdominowany przez jodłę, miejscami przez buka. Mimo iż drzewostan wykazuje 
pewne zubożenie pod względem składu i struktury, bogata jest warstwa podrostu i podszytu m.in. ze wskaźnikowym języcznikiem zwyczajnym 
Phyllitis skolopendrium. Inne płaty siedliska, zlokalizowane w rezerwacie „Homole”, na zboczach Smrekowej i niedaleko Łaźniej Skały mają 
charakter inicjalny. Skład gatunkowy podrostu i nalotu dają dobre prognozy na przyszłość. 
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna – wycinanie lasu, erozja 

  
Fot. 17 Jaworzyny, okolice Dziobakowych Skał; Fot. 18 Języcznik zwyczajny Phyllitis skolopendrium; fot. Agnieszka Homan 
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2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na obszarze  
 
1386 Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis  
Charakterystyka: Drobny jednoroczny mech pojawiający się zwykle na próchniejącym drewnie (zwłaszcza jodły, świerku i buka), znacznie rzadziej 
bezpośrednio na humusie i innym podłożu. Związany jest z siedliskami wilgotnymi, występuje w sąsiedztwie cieków wodnych. Liczebność populacji 
szacuje się na podstawie ilości zaobserwowanych sporofitów, ponieważ gametofity żeński i męski są zredukowane do niewielkich rozmiarów i ich 
stwierdzenie podczas prac terenowych jest bardzo utrudnione. Siedliskiem gatunku są rozkładające się kłody świerkowe i jodłowe w różnym stopniu 
rozkładu (często bardzo zaawansowanego), leżące w korytach potoków. Istotne jest ich położenie w miejscach zapewniających ocienienie, 
stosunkowo wilgotne powietrze oraz wilgotność rozkładającego się drewna. Buxbaumia viridis współwystępuje często z innymi gatunkami mszaków, 
tworzącymi zespół Lepidozio-Tetraphidetum pellucidae. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niezadowalający „U1”. Stanowisko monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ w 2010 roku (Biała Woda) ocenione 
na XX ze względu na braku potwierdzenia gatunku na znanym stanowisku. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: W obszarze Małe Pieniny PLH120025 pierwsze stanowiska bezlistu okrywowego zostały 
odkryte w 2008 roku. Na 3 stanowiskach (rejon Bryszkańskich skał – rezerwat „Biała Woda”, dolina Skalskiego Potoku) znaleziono wówczas 25 
sporofitów. Stan zachowania gatunku w obszarze Małe Pieniny PLH120025 należy uznać obecnie za nieznany (XX). Monitoring GIOŚ w 2010 roku i 
badania terenowe w 2012 r. nie potwierdziły występowania mszaka na ww. powierzchniach. Siedlisko gatunku nie jest dobrze rozpoznane. Na terenie 
obszaru znajdują się inne potencjalne siedliska gatunku. Świadczy o tym obecność drzewostanów świerkowych w głębokich dolinach potoków, które 
stanowią potencjalne siedliska gatunku. Populacja w obszarze Małe Pieniny PLH120025 nie jest izolowana z uwagi na fakt występowania bezlistu 
okrywowego w sąsiednich obszarach Natura 2000: Ostoja Popradzka i Pieniny.  
Zagrożenia: Zmiany siedliskowe - gwałtowne wezbrania wód potoków, chemizacja siedlisk, usuwanie martwego drewna, czyszczenie koryta. 
 
1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus  
Charakterystyka: Przedstawiciel storczykowatych, występujący głównie w żyznych prześwietlonych lasach a zwłaszcza w ciepłych dąbrowach, 
buczynach i grądach, rzadziej na polach w zaroślach i ciepłych murawach. Preferuje gleby zasobne w węglan wapnia. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficzny niepewny „U1”. Stanowisko monitorowane w 2008 roku w ramach PMŚ GIOŚ ocenione na U2. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Gatunek odnaleziony w Małych Pieninach w 2007 r. w rezerwacie „Wąwóz Homole”, na 
silnie eksponowanym stoku położonym w zbiorowisku leśnym pod Wysoką Skałą. Stan zachowania gatunku w obszarze Małe Pieniny PLH120025 
należy uznać obecnie za nieznany (XX). W trakcie badań terenowych nie potwierdzono jego występowania na ww. stanowisku ani w żadnym innym 
miejscu. Na terenie obszaru znajdują się potencjalne siedliska obuwika wymagające rozpoznania. 
Zagrożenia: Zmiany siedliskowe, zmiana stopnia nasłonecznienia siedlisk, zbiór kwiatów. 
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2114 Pszonak pieniński Erysimum pieninicum  
Charakterystyka: Endemit pieniński. Dwuletnia roślina zielna o palowym systemie korzeniowym i pojedynczej łodydze wysokości od 50 do 150 cm. 
Rośnie głównie na glebach inicjalnych typu rędziny i prarędziny o podłożu wapiennym, na skałach i rumoszu skalnym. Najlepiej funkcjonuje w 
półcieniu, znosi zakrzaczenie siedliska i zakrycie roślinnością drzewiastą pod warunkiem zachowania otwartej nieprzesuszonej gleby. Obserwowany 
jest również na ciepłych murawach.  
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficzny dobry „FV”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Populacja w Małych Pieninach znana jest od 2000 roku. Jej pochodzenie jest 
prawdopodobnie antropogeniczne, gdyż wszystkie stanowiska znajdują się przy szlaku turystycznym, w miejscu o warunkach siedliskowych nie w 
pełni odpowiadających gatunkowi. W rezerwacie przyrody „Wąwóz Homole” są to zaburzone zbiorowiska ruderalne na poboczu szlaku 
turystycznego, ew. zarośla w sąsiedztwie zbiorowisk leśnych. Populacja jest nieliczna, choć utrzymuje tendencję wzrostową. W trakcie badań 
terenowych odnalezione zostały 2 nowe stanowiska pszonaka także zlokalizowane przy szlaku turystycznym. Wszystkie stanowiska są silnie 
zagrożone intensywnym ruchem turystycznym. Stan największego płatu przy Kamiennych Księgach jest prawdopodobnie stabilny, choć jest mocno 
zagrożony przez presję turystyczną i zbyt duże ocienienie. 
Zagrożenia: Zmiany siedliskowe, przypadkowe niszczenie (ze względu na położenie siedliska gatunku przy szlaku turystycznym), choroby 

     
Fot. 19 Pszonak pieniński Erysimum pieninicum Fot. 20 Stanowisko pszonaka pienińskiego w Rezerwacie Homole, naprzeciwko Wysokiej Skały;  
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fot. Agnieszka Homan 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na obszarze  

1193 Kumak górski Bombina variegata  
Charakterystyka: Drobny płaz bezogonowy, samce mierzą 2,7–5,7 cm, samice 3,0–5,3 cm. Większość spodu ciała, także kończyn, zajmują żółte lub 
pomarańczowe plamy pokrywające ponad połowę jego powierzchni. Kumak górski jest ciepłolubnym gatunkiem związanym w Polsce przede 
wszystkim z Karpatami i ich pogórzem. Zasiedla różnorodne, niewielkie, okresowe zbiorniki wodne, często całkowicie pozbawione roślinności, 
których poziom wody jest w dużym stopniu zależny od wiosenno-letnich deszczów. W okresach suszy chroni się w leśnych podmokłościach i na 
brzegach potoków. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niepewny „FV/U1”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Kumak występuje nielicznie na całym terenie Małych Pienin. Zasiedla drobne zbiorniki 
wodne będące aktualnymi i potencjalnymi miejscami rozrodu, choć część z nich to siedliska nietrwałe, pochodzenia antropogenicznego, jak kałuże i 
koleiny. Najwięcej osobników stwierdzono w rezerwacie „Biała Woda” w miejscu składowania drewna, w pobliżu Kociubylskiej Skały. 
Paradoksalnie poruszanie się na obszarach występowania kumaka ciężkich pojazdów (np. ciągników), żłobiących koleiny w gruncie, sprzyja ochronie 
tego gatunku, (choć z drugiej strony jest jednym z czynników śmiertelności). Poza okresem godowym większość czasu spędza poza zbiornikami 
wodnymi, stąd też określenie liczebności jest trudne. Teren Małych Pienin jest stosunkowo zwarty (niewiele przecięć asfaltowymi drogami). Ze 
względu na typ ukształtowania terenu i brak stałych zbiorników rozrodczych populacja kumaka nigdy nie osiągnie wysokiej liczebności. Obszar 
Małych Pienin nie ma większego znaczenia dla tego gatunku.  
Zagrożenia: Osuszanie zalewisk i młak, intensyfikacja ruchu samochodowego w rejonach występowania. 

   
Fot. 21 i Fot. 22 Kumak górski Bombina variegata; fot. Agnieszka Homan 
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2001 Traszka karpacka Triturus montandoni  
Charakterystyka: Płaz ogonowy. Całkowita długość dorosłych samców wynosi 6,5–9 cm, samic 7,5–10 cm, z czego nieco mniej niż połowa przypada 
na ogon. Ubarwienie grzbietu bardzo zmienne, dominuje koloryt gliniastooliwkowobrazowy. Na tym tle występuje skomplikowany wzorzec barwny, 
którego najbardziej stałym elementem jest, szeroka, jasna wstęga grzbietowa. Ubarwienie brzucha żółtopomarańczowe lub pomarańczowe, bez plam. 
Traszka karpacka jest gatunkiem górskim, szczególnie licznym na średnich wysokościach (500–1200 m n.p.m.). Związana jest szczególnie z lasami 
bukowymi i mieszanymi, stosunkowo wilgotnymi, o bogatym podszycie. Spotyka się ją także w lasach iglastych, choć unika np. monokultur 
świerkowych. Gody prowadzi w różnego typu, często niewielkich zbiornikach wodnych. Poza okresem rozrodczym jest zwierzęciem typowo 
lądowym przebywając w szczelinach skał, spękaniach ziemni i innych schronieniach.  
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niepewny „FV/U1”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Występuje nielicznie na całym terenie Małych Pienin. Zasiedla drobne zbiorniki wodne 
będące aktualnymi i potencjalnymi miejscami rozrodu, choć część z nich to siedliska nietrwałe, pochodzenia antropogenicznego, jak kałuże i koleiny. 
Poza okresem godowym większość czasu spędza poza zbiornikami wodnymi, stąd też określenie liczebności jest trudne. Teren występowania jest 
stosunkowo zwarty (niewiele przecięć asfaltowymi drogami). Ze względu na typ ukształtowania terenu i brak stałych zbiorników rozrodczych 
populacja traszki nigdy nie osiągnie wysokiej liczebności. Obszar Małych Pienin nie ma większego znaczenia dla tego gatunku. 
Zagrożenia: Osuszanie zalewisk i młak, intensyfikacja ruchu samochodowego w rejonach występowania 
 
1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros  
Charakterystyka: Najmniejszy polski nietoperz. Kolonie rozrodcze tworzy często w nagrzewających się poddaszach kościołów i innych dużych 
budynków oraz w ciepłych tunelach, szybach piwnicach, często równocześnie zasiedlając przyległe budynki. Zimuje w krasowych jaskiniach, 
sztolniach, dużych piwnicach. W siedliskach leśnych poluje zwykle w warstwie do wysokości 10 m, jednak nierzadko również w koronach drzew i 
tuż nad powierzchnia ziemni.  
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niezadowalający „U1”. Stanowisko letnie monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ ocenione na FV. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Podkowiec występuje najprawdopodobniej w całym obszarze Małych Pienin, przy czym 
można wyróżnić pojedyncze stanowiska: kolonia rozrodcza w kościele w Jaworkach, miejsca hibernacji w sztolni Bania w Jarmucie, sztolni Wodna 
Bania przy Pałkowskim Potoku i inne jaskinie okolic rezerwatów przyrody „Homole” i „Biała Woda”. W okresie letnim korzysta głównie z żerowisk 
usytuowanych w pobliżu kolonii rozrodczych - nadbrzeżne zarośla i zadrzewienia w okolicy kościoła w Jaworkach, rejon wysypiska śmieci za 
Kościołem a także z żerowisk w skalnych rejonach obszaru np. w rezerwatach przyrody „Homole”, „Biała Woda”, „Zaskalskie-Bodnarówka”. 
Monitoring GIOŚ z 2009 roku wykazał 142 dorosłe osobniki w koloni rozrodczej w Kościele w Jaworkach. Od 2009 r. liczebność koloni rozrodczej 
utrzymuje się na stałym poziomie ok. 100-199 osobników. Stan zachowania gatunku w obszarze można uznać za właściwy dzięki stałej opiece 
Stowarzyszenia Pro-Natura nad kolonią rozrodczą oraz zabezpieczeniu hibernujących w podziemiach nietoperzy, poprzez zamknięcie kratą wejścia 
do sztolni Bania w Jarmucie. Izolacja populacji jest trudna do oszacowania, osobniki z kolonii rozrodczej mogą korzystać z miejsc żerowania i 



 

  61 

hibernacji zarówno w obszarze jak i poza nim (np. jaskinia Aksamitka na Słowacji). Przypuszczać można, że część osobników występuje tylko i 
wyłącznie na tym obszarze ze względu na niewielką zdolność gatunku do migracji (25-50 km w ciągu sezonu). Pomimo lokalizacji wielu dużych 
kolonii rozrodczych podkowców małych w okolicy terenu badań, nie odnalezione zostały dotychczas duże kolonie zimowe na terenie Małych Pienin. 
Zważając na odległość migracyjną podkowców oraz potencjalną liczebność podkowców zimujących można przypuszczać, że w okolicy znajduje się 
duże, nieznane dotąd zimowisko. Największe skupisko nietoperzy na tym terenie znajduje się w sztolni Bania w Jarmucie, gdzie regularnie zimuje do 
18 osobników podkowca. 20 kwietnia 2013 roku stwierdzono tu 8 podkowców małych. Pojedyncze osobniki notowane są także w Sztolni Wodna 
Bania w Palkowskim Potoku. Na podstawie danych z liczeń zimowych, nawet z całego terenu Pienin, nie da się wyciągnąć pewnych wniosków na 
temat zachowania populacji podkowca. Wykazuje on niewielkie fluktuacje liczebności na największym zimowisku w Małych Pieninach (Jarmuta), a 
jego populacja jest stabilna. Pełna liczebność populacji jest trudna do oszacowania. W oparciu o dane z kolonii rozrodczej i miejsc hibernacji można 
oszacować na nie więcej niż 220 osobników. 
Zagrożenia: Eksploracja jaskiń - niepokojenie i wybudzanie podczas hibernacji, niepokojenie osobników w kolonii rozrodczej, zmiany w najbliższym 
otoczeniu - wycinka drzew, likwidacja liniowych elementów krajobrazu - przerwanie szlaków migracyjnych, chemizacja rolnictwa. 
Uwagi: Na dnie sztolni Bania w Jarmucie odnaleziono salamandry plamiste. Wskazane jest dodatkowe zabezpieczenie wejścia sztolni tak, aby nie 
wpadały do niej płazy np. poprzez zamontowanie przy zewnętrznej krawędzi kraty siatki herpetologicznej. 

  
Fot. 23 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, Sztolnia Bania Fot. 24 Wejście do Sztolni Bania w Jarmucie; fot. Agnieszka Homan 
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1308 Mopek Barbastella barbastellus 
Charakterystyka: Charakterystyczny czarny kolor dominujący w ubarwieniu futerka oraz stykające się na głowie uszy pozwalają na stosunkowo łatwe 
odróżnienie tego gatunku od pozostałych krajowych gatunków nietoperzy. Jest gatunkiem stosunkowo osiadłym, wykonującym tylko niewielkie 
wędrówki do zimowisk. Najlepsze warunki dla odbycia hibernacji odnajduje w korytarzach dawnych fortów i militarnych schronów, a także w 
chłodnych jaskiniach. W okresie hibernacji wykazuje dość ścisły związek z konkretnymi zimowiskami, a nawet mikroukryciami wewnątrz nich. Jest 
to gatunek w znacznym stopniu leśny, żerujący głównie w lasach i zadrzewieniach.  
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym i w Małych Pieninach brak szczegółowego monitoringu gatunku w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Obecność gatunku stwierdzono w Wąwozie Homole. Większa liczba latających osobników 
obserwowana była (przy pomocy detektora) przy otworach jaskiń i schronisk podskalnych.  
Zagrożenia: Eksploracja zimowisk i ograniczenie ich liczby, przebudowa obiektów stanowiących miejsca lęgowe w niewłaściwym pod względem 
biologii gat. terminach, przerwanie szlaków migracyjnych (wycinka alei drzew i krzewów i ich fragmentów), chemizacja rolnictwa 

1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus 
Charakterystyka: Nietoperz średnich rozmiarów możliwy do pomylenia (zwłaszcza podczas hibernacji) z kilkoma innymi gatunkami nocków. Trasy 
przelotu na żerowiska przebiegają wzdłuż różnego rodzaju liniowych elementów krajobrazu, jak żywopłoty, pasy drzew, drogi, itp. Gatunek osiadły 
lub przemieszczający się na niewielkie odległości. Jako żerowiska wykorzystuje przede wszystkim starsze lasy liściaste, zerujące osobniki spotykane 
są także nad potokami i leśnymi stawami lub ciekami wodnymi, których brzegi porośnięte są drzewami lub krzewami. Często współwystępuje z 
podkowcem małym Rhinolophus hipposideros, który wykazuje podobne wymagania siedliskowe. Schronienia letnie kolonii rozrodczych na ciepłych 
strychach o temperaturze około 25–30ºC. W porównaniu z innymi gatunkami kryjówki te są często bardzo jasne. Niektóre osobniki używają także 
dodatkowych kryjówek w dziuplach drzew lub małych budynkach zlokalizowanych blisko żerowisk. Zimowiska w jaskiniach, sztolniach i piwnicach, 
w których panuje stosunkowo wysoka temperatura około 6–9ºC, rzadko poniżej. Najczęściej wisi pojedynczo i swobodnie na stropie lub ścianie, 
czasami w małych skupieniach lub w szczelinach. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym właściwy ”FV”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Pojedyncze osobniki stwierdzane są w Kościele w Jaworkach. Średnia liczebność populacji 
w obszarze to 1-4 osobniki. Liczne jaskinie zapewniają temu gatunkowi potencjalne dogodne schronienia.  
Zagrożenia: Eksploracja zimowisk i ograniczenie ich liczby, przebudowa obiektów stanowiących miejsca lęgowe w niewłaściwym pod względem 
biologii gat. terminach, przerwanie szlaków migracyjnych (wycinka alei drzew i krzewów i ich fragmentów), chemizacja rolnictwa 

1324 Nocek duży Myotis myotis 
Charakterystyka: Spośród innych dużych nietoperzy (borowiec wielki, mroczek późny, nocek łydkowłosy) wyróżniają go największe rozmiary, 
stosunkowo duże uszy, długi, nożowaty koziołek i biały brzuch. Gatunek synantropijny. Przebywając w kryjówkach nocki duże zwykle nie są ukryte 
w szczelinach, jak większość innych gatunków, ale wiszą na ścianach kryjówki. Schronieniami kolonii rozrodczych są najczęściej duże strychy, 
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sporadycznie jaskinie lub inne duże podziemia. Kryjówkami zimowymi są najczęściej duże obiekty (jaskinie, sztolnie, dawne forty, duże piwnice), 
sporadycznie obiekty małe, jak studnie czy małe piwnice. Jest gatunkiem wykonującym średniodystansowe wędrówki między miejscami letniego i 
zimowego pobytu. Żeruje głównie na obszarach leśnych. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym w 50 % niezadowalający „U1”, 25% „FV”, 25% U2. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych 
Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Regularnie notowany w latach 2005-2011 w Sztolni Bania w Jarmucie i nielicznych 
jaskiniach, w 1995 roku 5-6 osobników stwierdzono także w Kościele w Jaworkach. Liczebność zimującej populacji utrzymuje się na stałym 
poziomie ok. 5-9 osobników.  
Zagrożenia: Eksploracja zimowisk i ograniczenie ich liczby, przebudowa obiektów stanowiących miejsca lęgowe w niewłaściwym pod względem 
biologii gat. terminach, przerwanie szlaków migracyjnych (wycinka alei drzew i krzewów i ich fragmentów), chemizacja rolnictwa 

1352 Wilk Canis lupus 
Charakterystyka: Gatunek wymagający wielkoobszarowych terenów łowieckich zdolnych do utrzymania grupy kilku osobników tworzących watahę. 
Jako pokarm preferuje średnie ssaki z dominacją dzika i sarny, zabija także zwierzęta hodowlane. Wielkość terytorium watahy w warunkach Polski 
wynosi 150-300 km2, w Karpatach ok. 100 km2. Zasięg migracji młodych wilków wynosi do kilkudziesięciu kilometrów, wyjątkowo do kilkuset. 
Dobowa marszruta watahy wynosi średnio ok. 20 km. Migrujące wilki przemieszczają się głównie obszarami leśnymi, ale pokonują również otwarte 
tereny rolnicze.  
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ  
W alpejskim rejonie biogeograficznym właściwy „FV”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Gatunek notowany regularnie na terenie Małych Pienin, migrujący, zwłaszcza w okresie 
odstrzału redukcyjnego prowadzonego na terenie Słowacji. Ilość zabitych zwierząt gospodarskich (np. w 2011 roku 41 owiec w Jaworkach i 40 owiec 
w Szlachtowej; w 2012 roku 37 owiec i 1 krowa w Jaworkach oraz 34 owce w Szlachtowej) świadczy o tym, iż teren Małych Pienin jest stałym 
miejscem polowań tego gatunki. Baza pokarmowa wilka w postaci zwierzyny płowej i dzików utrzymywana jest na stałym poziomie. 
Zagrożenia: Kłusownictwo, ograniczenie funkcjonalności korytarzy ekologicznych np. poprzez niekontrolowaną zabudowę, zmiana użytkowania 
terenów leśnych i rolniczych (np. na tereny sportu i rekreacji – wyciągi narciarskie, trasy narciarskie itp.). 

1354 Niedźwiedź Ursus arctos 
Charakterystyka: Największy europejski przedstawiciel drapieżnych. Jest gatunkiem wszystkożernym, którego menu stanowią zielone części roślin w 
fazie wzrostu; podziemne części roślin (korzenie, kłącza i bulwy), pozyskiwane przez wykopywanie i wygrzebywanie; soczyste owoce drzew, 
krzewów i krzewinek oraz bylin; orzechy i nasiona drzew; bezkręgowce, zwłaszcza żyjące gromadnie owady, ich jaja i formy larwalne; kręgowce 
zarówno upolowane jak i padłe, zwłaszcza ssaki i ptaki, ryby – menu jest okresowo zmienne. W Polsce jest gatunkiem rzadkim o zasięgu 
ograniczonym do rejonu Karpat, przy czym część osobników regularnie migruje w obrębie Polski, Czech i Słowacji. Wymaga wielkoobszarowych 
terenów żerowiskowych, oraz zapewnienia dostępności do miejsc zimowania i lęgu (jaskinie, sztolnie, wykroty z możliwości podkopania nor). 
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Wielkość areału osobniczego jest bardzo zmienna, od 23 do 500 km2, a nawet do 1000 km2. W ciągu doby osobniki mogą się przemieszczać na 
odległość do 20-30 km.  
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym zły „U2”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Gatunek migrujący przez teren Małych Pienin. Sporadycznie notowane są jego tropy oraz 
próby ataku na owce. 
Zagrożenia: Kłusownictwo, ograniczenie funkcjonalności korytarzy ekologicznych np. poprzez niekontrolowaną zabudowę, zmiana użytkowania 
terenów leśnych i rolniczych (np. na tereny sportu i rekreacji – wyciągi narciarskie, trasy narciarskie itp.). 

1361 Ryś Lynx lynx 
Charakterystyka: Gatunek wymagający wielkopowierzchniowych terenów łowieckich. Typowe środowisko rysia to duże kompleksy leśne (lasy 
liściaste, mieszane, iglaste), górskie i nizinne. Duże tereny otwarte, brak łączności między kompleksami leśnymi stanowią istotną barierę dla migracji 
tego gatunku. Poluje głównie na sarny, w mniejszym stopniu inne kopytne oraz zające. Rysie prowadzą samotniczy tryb życia, za wyjątkiem samic 
wychowujących młode. Jest to gatunek terytorialny. W Polsce wielkość areałów osobniczych dochodzi do 350 km2 dla samców i 150 km2 dla samic; 
(w górach mniejsze niż na nizinach). Dystans pokonywany przez rysia w ciągu doby może przekraczać 20 km, najczęściej jest mniejszy niż 10 km.  
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niezadowalający „U1”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w Małych Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Pomimo, iż obszar Małych Pienin nie jest pokryty zwartym lasem – ryś jest regularnie 
obserwowany - notowane są tropy tego gatunku. Widziano także samicę z dwoma młodymi. Baza pokarmowa rysia w postaci zwierzyny płowej i 
dzików utrzymywana jest na stałym poziomie. 
Zagrożenia: Kłusownictwo, ograniczenie funkcjonalności korytarzy ekologicznych np. poprzez niekontrolowaną zabudowę, zmiana użytkowania 
terenów leśnych i rolniczych (np. na tereny sportu i rekreacji – wyciągi narciarskie, trasy narciarskie itp.). 

1087 Nadobnica alpejska Rosalia alpina 
Charakterystyka: Przedstawiciel chrząszczy z rodziny kózkowatych osiągający wielkość 15–38 mm z charakterystycznym niebiesko czarnym 
rysunkiem pokryw. Występuje w prześwietlonych, starych drzewostanach bukowych lub mieszanych z większym udziałem tego gatunku, jeśli nie 
usuwa się wszystkich martwych drzew. Najczęściej można ją spotkać w lasach o charakterze naturalnym. Preferuje lasy na glebach wapiennych, na 
odsłoniętych skałach, w miejscach silnie nasłonecznionych. Najczęściej występuje w drzewostanach rosnących na stokach o wystawie południowej i 
zachodniej, zasiedla też skraje lasu i pojedynczo rosnące drzewa, np. na półkach skalnych, na pastwiskach. Unika zwartych, zacienionych 
drzewostanów. Występowanie gatunku ściśle uzależnione od występowania buka w drzewostanie - larwy żerują w drewnie buka pospolitego. Cykl 
rozwojowy trwa 3 lata (wyjątkowo 2 lata), jednak w niesprzyjających warunkach mikroklimatycznych albo troficznych może się przedłużyć do lat 
czterech lub więcej. Imago pojawiają się w Polsce od drugiej połowy czerwca do pierwszych dni września, przy maksimum przypadającym na koniec 
lipca i pierwsza połowę sierpnia. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
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W alpejskim rejonie biogeograficznym w przewadze niewłaściwy – zły (U2) lub niezadowalający (U1). Stanowisko monitorowane w Małych 
Pieninach w ramach PMŚ GIOŚ ocenione na U2. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: W trakcie prac terenowych nie stwierdzono występowania nadobnicy alpejskiej. Na 
stanowisku monitorowanym w 2006 roku nad rezerwatem „Zaskalnie-Bodnarówka” populacja i siedlisko ocenione zostały na U2. Stan populacji 
nadobnicy na obszarze Małych Pienin jest obecnie nieznany (XX), choć obecność tego gatunku jest wysoce prawdopodobna ze względu na długi cykl 
rozwojowy, istnienie potencjalnych siedlisk oraz informacje o jej występowaniu na obszarach sąsiednich: w Pieninach, Ostoi Popradzkiej oraz na 
Słowacji. Należy jednak zaznaczyć, iż Małe Pieniny stanowią północną granicę zasięgu tego gatunku. 
Zagrożenia: gospodarka leśna niezgodna z PUL m.in. wycinka lasu, usuwanie martwych i obumierających drzew; kolekcjonerstwo 

4024 Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens   
Charakterystyka: Stosunkowo niewielkich rozmiarów przedstawiciel chrząszczy z rodziny kózkowatych osiągający około 1,7 cm długości. Gatunek 
monofagiczny związany na terenie kraju z wiciokrzewem czarnym Lonicera nigra, w mniejszym stopniu wiciokrzewem tatarskim Lonicera tataria. 
Larwy żerując drążą chodniki w gałązkach wiciokrzewu, nieobserwowany jest fakt i ewentualny sposób żerowania stadium imaginalnego. Pod 
względem siedliskowym związana jest dolnoreglowym borem mieszanym, żyzną buczyną karpacką, acydofilną zachodnio-karpacką świerczyną 
górnoreglową oraz zaroślami kosodrzewiny. Subendemit karpacki stwierdzony w Polsce z rejonu Babiej Góry, Policy, Tatr oraz Pienin – gdzie 
ostatnio nie był notowany. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ  
Stan zachowania w alpejskim rejonie biogeograficzny niezadowalający „U1”. Stanowisko monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ ocenione na XX 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: W 2007 roku nie odnaleziono żadnych śladów żerowania owada. W trakcie badań 
terenowych w 2012 r. zlokalizowano 4 potencjalne stanowiska sichrawy z ich rośliną żywicielską (łącznie ok. 50 krzewów z przewagą krzewów 
małych i średniej wielkości - przeciętna średnica w szyi korzeniowej 2-3 cm). Na jednym ze stanowisk w rezerwacie „Wysokie Skałki” 
zaobserwowano prawdopodobnie stare kolebki żerowiskowe tego gatunku. Krzewy wiciokrzewu rosną przy szlaku turystycznym w miejscu dość 
prześwietlonym.  
Zagrożenia: Zmiany naświetlenia siedlisk (poprzez wiatrołomy, wycinkę, zbyt gęste nasadzenia), 
kolekcjonerstwo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 25 Stara kolebka żerowiskowa sichrawy karpackiej, Rezerwat Wysokie Skałki; fot. Agnieszka Homan 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 
W kolumnie Stanowisko pogrubioną czcionką zaznaczono stanowiska, na których metodyka badań była zgodna z wskazaniami PMŚ GIOŚ. 

Przedmioty ochrony objęte Planem 
Lp
. 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, 
U2 

Ocena 
stanu  

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 
wg skali  

FV, UI, U2 

Ocena 
stanu 

ochrony 
stanowiska 
wg skali 
FV,U1, 
U2, XX 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska / 
gatunku 
wg skali 
FV, UI, 

U2 

Uwagi 

1 Pionierska 
roślinność na 
kamieniach 

górskich 
potoków 

3220 3cc3, 2b18, 
f405, 325f, 
97af, cf2c, 
5385, ac24, 

8982 

Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U2.  

 

U2 

U2 U2 

U2 jest to ocena 
docelowa z 
uwagi na 

uwarunkowania 
w obszarze – 
niewielkie 

powierzchnie 
kamieńców 

Struktura i 
funkcje 

Powierzchnia kamieńców na transekcie U2 
Szerokość kamieńców U1 

Pokrycie kamieńców przez roślinność 
zielną 

U1 

Wysokość warstwy zielnej U1 
Gatunki ekspansywnych roślin zielnych FV 

Obce gatunki inwazyjne U2 
Gatunki krzewów FV 

Zwarcie krzewów na transekcie FV 
Udział gatunków drzewiastych  

(pow 1,5-2 m wys.) 
FV 

Obecność kompleksu siedlisk 
nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 91E0 

U2 

Perspektywy ochrony U2 
2 Zarośla 

wierzby siwej 
na kamieńcach 
i żwirowiskach 

górskich 
potoków 

3240 
 

2f84, baba Powierzchnia siedliska 
Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U2.  

 

U2 

U2 U2 

Ocena U2 
wynika z 

zaburzonej 
struktury 

siedliska – zbyt 
duży udział 
gatunków 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki krzewów  U2 
Wysokość krzewów  U2 

Zwarcie krzewów na transekcie  FV 
Struktura przestrzenna płatów zarośli  U1 

Udział gatunków drzewiastych  
(powyżej 3 m wys.)  

U2 
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Stan zdrowotny krzewów wierzbowych  FV drzewiastych  
Odnowienie wierzby (obecność nalotu)  U1 
Gatunki ekspansywnych roślin zielnych  U1 

Obce gatunki inwazyjne  U1 
Obecność kompleksu siedlisk 

nadrzecznych: 3220, 3230, 3240, 91E0  
U1 

Perspektywy ochrony U2 
3 Zarośla 

jałowca 
pospolitego na 
wrzosowiskach 
lub murawach 
nawapiennych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5679, 4c95, 
0be8, 5484 

Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze FV. 

 

FV 

U2 

FV 

Ocena U2 
wynika z 

zaburzonej 
struktury 

siedliska – zbyt 
duży udział 
świerków 

Struktura i 
funkcje 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 
transekcie  

U1 

Gatunki krzewów  FV 
Wysokość krzewów (średnia)  FV 
Zwarcie krzewów w płacie  U1 

Struktura przestrzenna płatów zarośli  U1 
Udział gatunków drzewiastych  

(powyżej 1,5 m wys)  
U2 

Gatunki charakterystyczne murawy 
kserotermicznej/wrzosowiska  

U1 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych  FV 
Stan zdrowotny jałowców  U1 

Odnowienie jałowców (obecność nalotu – 
do ok. 30 cm wys.)  

U1 

Obce gatunki inwazyjne  FV 
Perspektywy ochrony FV 

b285, 7f5d, 
b638, 67dc 

Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze FV. 

 

FV 

FV - Struktura i 
funkcje 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 
transekcie  

FV 

Gatunki krzewów  FV 
Wysokość krzewów (średnia)  FV/U1 
Zwarcie krzewów w płacie  FV 

Struktura przestrzenna płatów zarośli  FV 
Udział gatunków drzewiastych  

(powyżej 1,5 m wys)  
FV 

Gatunki charakterystyczne murawy 
kserotermicznej/wrzosowiska  

FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych  FV/U1 
Stan zdrowotny jałowców  U1 
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Zarośla 
jałowca 

pospolitego na 
wrzosowiskach 
lub murawach 
nawapiennych 

 
 
 
 
 

5130 Odnowienie jałowców (obecność nalotu – 
do ok. 30 cm wys.)  

FV 

Obce gatunki inwazyjne  FV 
Perspektywy ochrony FV 

8c4e Powierzchnia siedliska FV 

Ocena 
ogólna 
stanow

iska 
FV  

FV 

U1 

Poprzedni 
monitoring 

GIOŚ w 2009 
roku – 

Smolegowa 
Skała  

 
Ocena U1 

wynika ze zbyt 
dużego udziału 
świerków 

Struktura i 
funkcje 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 
transekcie  

FV FV 

Gatunki krzewów  FV FV 
Wysokość krzewów (średnia)  FV FV 
Zwarcie krzewów w płacie  FV FV 

Struktura przestrzenna płatów zarośli  FV FV 
Udział gatunków drzewiastych  

(powyżej 1,5 m wys)  
U1 U1 

Gatunki charakterystyczne murawy 
kserotermicznej/wrzosowiska  

FV FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych  U1 U1 
Stan zdrowotny jałowców  FV FV 

Odnowienie jałowców (obecność nalotu – 
do ok. 30 cm wys.)  

FV FV 

Obce gatunki inwazyjne  FV FV 
Perspektywy ochrony FV FV 

341a, 580a Powierzchnia siedliska FV 

Ocena 
ogólna 
stanow
iska U1 

FV 

U1 

Poprzedni 
monitoring 

GIOŚ w 2009 
roku – 

Kociubylska 
Skała (341a), 

 
Ocena U1 

wynika ze zbyt 
dużego udziału 
świerków 

 
 

Struktura i 
funkcje 

Powierzchnia zajęta przez siedlisko na 
transekcie  

U1 U1 

Gatunki krzewów  FV FV 
Wysokość krzewów (średnia)  FV FV 
Zwarcie krzewów w płacie  FV U1 

Struktura przestrzenna płatów zarośli  FV FV 
Udział gatunków drzewiastych  

(powyżej 1,5 m wys)  
FV FV/U1 

Gatunki charakterystyczne murawy 
kserotermicznej/wrzosowiska  

FV FV 

Gatunki ekspansywnych roślin zielnych  FV FV 
Stan zdrowotny jałowców  U1 U1 

Odnowienie jałowców (obecność nalotu – 
do ok. 30 cm wys.)  

U1 U1 

Obce gatunki inwazyjne  FV FV 
Perspektywy ochrony FV FV 
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4 Murawy 
kserotermiczne 

6210 e08a, 6aaf, 
cc9e, c69d, 
f928,4e1b, 
7036, dbf4, 
a48c, fa24, 
3ae2, 5ffb 

Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

FV 

FV 

FV 

- 
Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV 
Obce gatunki inwazyjne FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew FV/U1 
Liczba gatunków storczykowatych U1/U2 

Zachowanie strefy ekotonowej FV 
Perspektywy ochrony FV 

f8a7, 7ca5, 
5567 

Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

U1 

U1 

Ocena U1 
wynika z 

wnikania w 
siedlisko 
gatunków 

ekspansywnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 
Obce gatunki inwazyjne FV 

Rodzime gatunki ekspansywne  
roślin zielnych 

U1 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew U1 
Liczba gatunków storczykowatych U2 

Zachowanie strefy ekotonowej U1 
Perspektywy ochrony FV 

5 Górskie i 
niżowe murawy 

bliźniczkowe 

6230 23e8, 8716, 
2385, c785 

Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

FV 

FV 

FV 

- 
Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki dominujące FV 
Bogactwo gatunkowe U1 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Gatunki ekspansywne FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew FV 
Eutrofizacja FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska FV 
Perspektywy ochrony FV 

f8a6, 5ec4 Powierzchnia siedliska Brak danych FV 

U1 

Ocena U1 
wynika z 
małego 
pokrycia 

bliźniczki psiej 
trawki i 

wnikania 
gatunków 

ekspansywnych 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki dominujące U1 
Bogactwo gatunkowe U1 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Gatunki ekspansywne U1 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew FV 
Eutrofizacja FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska FV 
Perspektywy ochrony FV 
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6 Górskie i 
nizinne 

torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 

młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b7dd 
 

Powierzchnia siedliska FV U2 

U1 

U1 

Ocena U1 wynika 
głównie z 
zaburzonej 

struktury warstwy 
D oraz ekspansji 
krzewów i drzew  
W porównaniu 

z wynikami 
monitoringu 
GIOŚ z 2009 
roku część 

powierzchni 
siedliska została 

zniszczona 

Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

U1 U2 

Gatunki charakterystyczne  FV U1 
Gatunki dominujące  FV U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów  U1 U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  FV U1 
Zakres pH  FV FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew  U1 U1 
Stopień uwodnienia  FV U1 

Pozyskanie torfu  FV FV 
Melioracje odwadniające  FV FV 

Perspektywy ochrony U1 U1 
5adf, ae83 

 
Powierzchnia siedliska FV FV 

FV - 
Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

FV FV 

Gatunki charakterystyczne  FV FV 
Gatunki dominujące  U1 U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów  FV FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  FV FV 
Zakres pH  FV FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew  FV FV 
Stopień uwodnienia  FV FV 

Pozyskanie torfu  FV FV 
Melioracje odwadniające  FV FV 

Perspektywy ochrony U1 U1 
0349  

 
Powierzchnia siedliska FV FV 

U1 

Ocena U1 
wynika z 
ekspansji 
krzewów i 
drzew na 

stanowisko 
Stanowisko 

zagrożone ze 
względu na 
niszczenie 

Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

U1 U1 

Gatunki charakterystyczne  FV FV 
Gatunki dominujące  U1 U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów  FV FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  FV FV 
Zakres pH  FV FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew  U1 U1 
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Górskie i 
nizinne 

torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 

młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

 

7230 Stopień uwodnienia  FV U1 młaki przez 
quady i motory.  Pozyskanie torfu  FV FV 

Melioracje odwadniające  FV FV 
Perspektywy ochrony U1 U1 

8338, 4767 
13ee, fe81, 
2bba, e504, 
9b42, bda6 

Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U1. 

 

U2 

U1 

Ocena U1 wynika 
z zaburzonej 

struktury siedliska 
na skutek zbyt 
intensywnego 
wypasu i/lub 

wnikania 
gatunków 

ekspansywnych 

Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

U2 

Gatunki charakterystyczne  U1 
Gatunki dominujące  U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów  U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  U1/U2 
Zakres pH  FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew  FV/U1 
Stopień uwodnienia  U1 

Pozyskanie torfu  FV 
Melioracje odwadniające  FV 

Perspektywy ochrony U1 
644b, ddb6 Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U1. 
 

FV 

FV - 
Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

U1 

Gatunki charakterystyczne  FV 
Gatunki dominujące  FV 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  FV 
Zakres pH  FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew  FV 
Stopień uwodnienia  FV 

Pozyskanie torfu  FV 
Melioracje odwadniające  FV 

Perspektywy ochrony FV 
f5e2, 2bcc Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U1. 
 

U2 

U2 

Ocena U1 
wynika z 

zaburzonej 
struktury 

siedliska na 
skutek zbyt 

Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

U2 

Gatunki charakterystyczne  U1 
Gatunki dominujące  U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa mchów  U2 
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Obce gatunki inwazyjne  FV intensywnego 
wypasu Gatunki ekspansywne roślin zielnych  U2 

Zakres pH  U1 
Ekspansja krzewów i podrostu drzew  FV 

Stopień uwodnienia  U2 
Pozyskanie torfu  FV 

Melioracje odwadniające  U1 
Perspektywy ochrony U2 

7 Podgórskie i 
wyżynne 

rumowiska 
wapienne ze 

zbiorowiskami 
ze Stipion 

calamagrostis 

8160 ae77, d8be Powierzchnia siedliska U1 U1 

U1 

U1 

Ocena U1 wynika 
z zaburzonej 

struktury %-owej 
piargu oraz 

ekspansji traw, 
drzew i krzewów 

 

Struktura i 
funkcje 

 

Roślinność napiargowa (% zajętego 
piargu) 

FV FV 

Pokrycie piargu przez zespół zachyłki 
Roberta Gymnocarpietum robertiani 

U1 U1 

Gatunki charakterystyczne FV FV 
Gatunki dominujące FV FV 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

U1 FV 

Pokrycie piargu przez gatunki traw U1 U1 
Ekspansja krzewów i drzew U1 U1 

Obce gatunki inwazyjne FV FV 
Perspektywy ochrony FV FV 

55dd, 8263, 
ca32 

Powierzchnia siedliska XX U1 

U1 

Ocena U1 wynika 
z zaburzonej 

struktury %-owej 
piargu oraz 

ekspansji traw, 
drzew i krzewów 

 
Silne zagrożenie 
ze strony ruchu 
turystycznego – 
wspinaczka na 

piargi, 
rozdeptywanie 

Struktura i 
funkcje 

Roślinność napiargowa (% zajętego 
piargu) 

U1 U1 

Pokrycie piargu przez zespół zachyłki 
Roberta Gymnocarpietum robertiani 

U1 U1 

Gatunki charakterystyczne FV FV 
Gatunki dominujące FV FV 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

U1 FV 

Pokrycie piargu przez gatunki traw U1 U1 
Ekspansja krzewów i drzew FV U1 

Obce gatunki inwazyjne FV FV 
Perspektywy ochrony U1 U1 

6af1, 4fc2, 
2515, 1d5d, 
792a, 2c17, 

Powierzchnia siedliska Ogólna 
ocena 

siedliska w 

U1 
U1 

Ocena U1 wynika 
z zaburzonej 

struktury piargu 
Struktura i 
funkcje 

Roślinność napiargowa (% zajętego 
piargu) 

FV/U1 
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7cab, 8402, 
10c3, b43e, 
a802, 824f, 

914d 

Pokrycie piargu przez zespół zachyłki 
Roberta Gymnocarpietum robertiani 

obszarze U1 
 

U1 
oraz ekspansji 
traw, drzew i 

krzewów Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki dominujące FV 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

FV/U1 

Pokrycie piargu przez gatunki traw U1 
Ekspansja krzewów i drzew FV/U1 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Perspektywy ochrony FV 

aba4, b096, 
9ca6, 2c79, 
5001, 0164 

Powierzchnia siedliska Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U1 

 

U2 

U2 

Ocena U2 wynika 
z braku zachyłki 

Roberta na 
stanowisku i/lub 
ekspansji traw, 

drzew i krzewów 
 

Struktura i 
funkcje 

Roślinność napiargowa (% zajętego 
piargu) 

U1 

Pokrycie piargu przez zespół zachyłki 
Roberta Gymnocarpietum robertiani 

U1/U2 

Gatunki charakterystyczne U1 
Gatunki dominujące U1 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

U1 

Pokrycie piargu przez gatunki traw U1 
Ekspansja krzewów i drzew U2 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Perspektywy ochrony U1 

8 Wapienne 
ściany skalne 

ze 
zbiorowiskami 
Potentilletalia 
caulescentis 

8210 
 
 
 
 

e19a, b420, 
246e, 0719, 
3682, 3925, 
8a50, 0e73, 
e719, c69b, 
fc4e, 7179 

Powierzchnia siedliska 

 
 

Brak danych 
 
 

FV 

FV FV - 
Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

FV 

Gatunki charakterystyczne  FV 
Gatunki dominujące  FV 

Obce gatunki inwazyjne  FV 
Pokrycie przez gatunki traw  FV 
Martwa materia organiczna  FV 

Ekspansja krzewów i podrostu drzew  FV 
Ocienienie muraw  FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska  FV 
Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych  FV 

Inne przypadki dewastacji siedliska  FV 
Perspektywy ochrony FV 

9 Kwaśne 9110 0c38 Powierzchnia siedliska Brak danych U2 U2 U1 W analizie 
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buczyny  
 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa  

U1 
oceny stanu 

ochrony buczyn 
wykorzystano 

wskaźniki 
opisane dla 

siedliska  9160 
 

Ocena U2 
wynika z 

bardzo małej 
ilości martwego 

drewna – 
wskaźnik 

kardynalny 

Gatunki dominujące w poszczególnych 
warstwach fitocenozy  

U1 

Udział w drzewostanie gatunków 
liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 

FV 

Gatunki obce ekologicznie w 
drzewostanie  

U1 

Martwe drewno (łączne zasoby)  U2 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 

długości i >50 cm grubości  
U2 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu)  

U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu  U1 
Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności  
U1 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 
runie  

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie; w tym gatunki porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, jeżyny  
FV 

Perspektywy ochrony U1 
10 Żyzne buczyny 

 
9130 

 
d4fa, caca, 
aa69, 3084, 
122b, e615, 
70c4, a1be, 
3651, 2566, 
4f90, 0b55, 
f18d, 5d25, 
256fa, 0f07, 
a8ae, e245, 
0055, 95eb, 
81bc, 3b04 

Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

U1 

U2 U1 

W analizie 
oceny stanu 

ochrony buczyn 
wykorzystano 

wskaźniki 
opisane dla 

siedliska  9160 
 

Ocena U2 
wynika z 

bardzo małej 
ilości martwego 

drewna – 
wskaźnik 

kardynalny 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa  

U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych 
warstwach fitocenozy  

FV 

Udział w drzewostanie gatunków 
liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 

FV 

Gatunki obce ekologicznie w 
drzewostanie  

FV 

Martwe drewno (łączne zasoby)  U1/U2 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 

długości i >50 cm grubości  
U2 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu)  

U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu  FV/U1 
Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności  
FV/ U1 
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Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 
runie  

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie; w tym gatunki porębowe, w tym 

trzcinnik piaskowy, jeżyny  
FV 

Perspektywy ochrony U1 
11 Łęgi 

wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

91E0 989c, 9d9c, 
680f, 8cae, 
ea5a, dcfe, 
c288, 06f2, 
4842, 67a9, 

1b17 

Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

FV 

FV/U1 FV - 
Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV/U1 
Gatunki dominujące  FV/U1 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

FV 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 
runie 

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

FV/U1 

Martwe drewno U1 
Martwe drewno (leżące lub stojące) 
>3 m długości i >50 cm grubości 

U2 

Naturalność koryta rzecznego FV 
Reżim wodny w tym rytm zalewów FV 

Wiek drzewostanu FV/U1/U2 
Pionowa struktura roślinności FV/U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 
Zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna 
FV 

Inne zniekształcenia FV/U1 
Perspektywy ochrony FV 

12 Górskie 
reliktowe laski 

sosnowe 

91Q0 6ce4, a8de, 
a38e, 722b, 

7c68 
 

Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze 
FV/U1. 

 

U1 

U1 U1 

Ocena U2 
wynika ze zbyt 
dużego udziału 
świerka w 

drzewostanie - 
wskaźnik 

kardynalny 

Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV/U1 
Obce gatunki inwazyjne FV 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

FV 

Struktura drzewostanu  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 
Pozyskanie drewna i inne przekształcenia 

związane z użytkowaniem 
FV 

Gatunki ciepłolubne w runie FV 
Zniszczenia mechaniczne FV 
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Perspektywy ochrony FV 
13 Górskie bory 

świerkowe 
9410 cf7a Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

U2 

U2 

U1 

Siedlisko 
zanikające – 
zniszczone 

przez wiatrołom 
i gradację 
kornika. 

Struktura i 
funkcje 

Typowe gatunki roślin U1 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 

runie 
FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

U2 

Gatunki obce w drzewostanie FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) FV 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 

długości i >50 cm grubości 
U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu U2 
Obecność kornika - posusz czynny U2 

Perspektywy ochrony U2 
821e Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

U1 

U2 

Ocena U2 
wynika z 

bardzo małej 
ilości martwego 

drewna – 
wskaźnik 

kardynalny 

Struktura i 
funkcje 

Typowe gatunki roślin U1 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 

runie 
FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX 

Gatunki obce w drzewostanie FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptanie, zaśmiecenie) 
FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) U1 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 

długości i >50 cm grubości 
U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 
Obecność kornika - posusz czynny FV 

Perspektywy ochrony U1 
14 Skały wapienne 

i neutrofile z 
roślinnością 
pionierską 

6110 3805, a2ec, 
8792, 12b4, 
941a, ab10, 
2642, dcfe, 
cbce, dd71, 
cdfa, f86f, 

Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

FV 

FV FV - Struktura i 
funkcje 

Udział procentowy siedliska na 
transekcie 

FV 

Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki dominujące FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 
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d1e8, d526, 
cc71, bb53, 
0f12, 8e6f, 
7594, 1a2f, 
c31f, cd95, 
7709, 5854, 
04fe, dd82, 
af97, 1e5c 

Rodzime gatunki ekspansywne roślin 
zielnych 

FV/U1 

Struktura przestrzenna płatów siedliska FV 
Ekspansja krzewów i podrostu drzew FV 

Ocienienie muraw FV 
Zniszczenia mechaniczne FV 

Perspektywy ochrony FV 

e1cf Powierzchnia siedliska FV 

U1 

Ocena U1 
wynika głównie 

z ekspansji 
drzew i 

krzewów na 
stanowisku 

Struktura i 
funkcje 

Udział procentowy siedliska na 
transekcie 

FV 

Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki dominujące FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
U1 

Struktura przestrzenna płatów siedliska FV 
Ekspansja krzewów i podrostu drzew U1 

Ocienienie muraw U1 
Zniszczenia mechaniczne FV 

Perspektywy ochrony U1 
15 Nawapienne 

murawy 
wysokogórskie i 

wyleżyska 
śnieżne 

6170 b68d, 3c69, 
ada5, b2f4, 
ce32, 3c64, 
63e2, 5c1f, 
49ba, c531, 

f31d, 

Powierzchnia siedliska -  

U1 U1 

Dane z 
monitoringu 
stanowiska  

„Biała Woda” 
(2011) 

U1 jest to ocena 
docelowa 
siedliska z 
uwagi na 

uwarunkowania 
w obszarze – 

małe bogactwo 
gatunkowe 

(średnia liczba 
gatunków 

wynosiła 24-27)  

Struktura i 
funkcje 

Bogactwo gatunkowe U1 U1/U2 
Cenne składniki flory U1 U1 

Erozja FV FV 
Gatunki ekspansywne U1 FV 
Gatunki nawapienne FV/U1 U1 

Gatunki synantropijne FV FV 
Pokrycie drzew i krzewów (w tym 

kosodrzewiny) w transekcie 
FV FV 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie 

U1 U1 

Stan populacji gatunków nawapiennych - U1 
Struktura przestrzenna płatów siedliska U1 U1 
Ślady wspinaczki lub wydeptywania FV FV 
Średnie pokrycie roślin zielnych w 

transekcie 
U1 U1 

Perspektywy ochrony FV FV 
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abc3, 
f15e, b185, 
be19, 75bb, 
be0e, 53f2 

Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

 

U2 

U1 jest to ocena 
docelowa 
siedliska z 
uwagi na 

uwarunkowania 
w obszarze – 

małe bogactwo 
gatunkowe 

(średnia liczba 
gatunków 

wynosiła 24-27) 

Struktura i 
funkcje 

Bogactwo gatunkowe U2 
Cenne składniki flory U2 

Erozja FV 
Gatunki ekspansywne FV 
Gatunki nawapienne U1 

Gatunki synantropijne FV 
Pokrycie drzew i krzewów (w tym 

kosodrzewiny) w transekcie 
U1 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie 

U1 

Stan populacji gatunków nawapiennych U1 
Struktura przestrzenna płatów siedliska U1 
Ślady wspinaczki lub wydeptywania FV 
Średnie pokrycie roślin zielnych w 

transekcie 
U1 

Perspektywy ochrony FV 
16 Górskie łąki 

konietnicowe i 
mietlicowe 
użytkowane 
ekstensywnie 

 

6520 079b, ee9c, 
a7b5, 6828, 
5844, e2b2, 
f372, 16dd, 
a515, 36c0, 
2f5e, 9f68, 
6bba, f407, 
1665, 86d2, 

633a 

Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U1 

 

FV 

FV 

U1 

- 
Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska  FV 
Gatunki charakterystyczne  FV 

Gatunki dominujące  FV/U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  FV/U1 
Ekspansja krzewów i podrostu drzew  FV 

Zachowanie strefy ekotonalnej  FV 
Wojłok (martwa materia organiczna)  FV 

Perspektywy ochrony FV 
b69f, 4386, 
0196, f372, 
9167, cdfc 

Powierzchnia siedliska 

Ogólna 
ocena 

siedliska w 
obszarze U1 

 

FV 

U1 

Ocena U1 
wynika z 

niewielkiej 
liczby 

gatunków 
charakterystych

nych 

Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska  FV/U1 
Gatunki charakterystyczne  FV/U1 

Gatunki dominujące  U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  FV/U1 
Ekspansja krzewówi podrostu drzew  FV 
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Zachowanie strefy ekotonalnej  FV 
Wojłok (martwa materia organiczna)  FV 

Perspektywy ochrony FV 
29d9,1bda, 

45c3 
Powierzchnia siedliska FV FV 

FV 
Poprzedni 
monitoring 

GIOŚ w 2009 r. 

Struktura i 
funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 
siedlisko na transekcie  

FV/U1 FV 

Struktura przestrzenna płatów siedliska  FV FV 
Gatunki charakterystyczne  FV FV 

Gatunki dominujące  FV/U1 FV/U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV FV 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych  FV FV 
Ekspansja krzewówi podrostu drzew  FV FV 

Zachowanie strefy ekotonalnej  FV/U1 FV 
Wojłok (martwa materia organiczna)  FV FV 

Perspektywy ochrony FV/U1 FV 
17 Ciepłolubne 

buczyny 
storczykowe 

9150 73b6 Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

U1 

U1 U1 

 
Ocena U1 
wynika z 

niewielkiej 
liczby 

gatunków 
charakterystych

nych 

 
Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne U1 
Gatunki ciepłolubne U1 
Gatunki nawapienne U1 

Naturalne odnowienie FV 
Obce gatunki inwazyjne FV 

Pokrycie przez gatunki traw FV 
Struktura przestrzenna płatów siedliska FV 

Gatunki dominujące FV 
Cenne składniki flory U1 

Gatunki obce ekologicznie w 
drzewostanie 

FV 

Struktura drzewostanu na stanowisku FV 
Perspektywy ochrony FV 

18 Jaworzyny 
i lasy klonowo-

lipowe na 
stromych 
stokach i 
zboczach 

9180 73b6 Powierzchnia siedliska 

Brak danych 

FV 

U1 U1 

Ocena U1 
wynika ze 
zubożonej 
struktury 

drzewostanu 

Struktura i 
funkcje 

Udział procentowy siedliska na 
transekcie 

U1 

Gatunki charakterystyczne U1 
Gatunki dominujące FV 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
FV 

Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne U1 
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Struktura drzewostanu U1 
Gatunki obce w drzewostanie U1 

Naturalne odnowienie drzewostanu FV 
Pionowa struktura roślinności FV 
Przekształcenia związane z 

użytkowaniem 
FV 

Perspektywy ochrony FV 
 Jaskinie 

nieudostępnione 
do zwiedzania 

 

8310 f3ee, 7d99, 
9963, 0f39, 
dfff, 1f1e, 

84ab, c501, 
45d9, 21e2, 

1695 Powierzchnia siedliska na stanowisku 

brak 
 

FV 

FV/U1 U1 

Najdłuższa i 
najgłębsza jaskinia 

– Jameriskowa 
Jama – ma długość 

57,5 m i 
deniwelację 7,0 m, 

druga co do 
długości – Jaskinia 
z Filarkami – ma 
długość 26,0 m. 

większości 
obiektów ma  do 20 

metrów długości 

Struktura i 
funkcje 

Wielkość i kształt jaskini  
FV 

Bez większych 
zmian od czasu 

inwentaryzacyjnej 
dokumentacji jaskiń 

Mikroklimat 

FV/U1 

Większość obiektów 
posiada mikroklimat 
dynamiczny i wysoką 
temperaturę (5-8 °C), 

nieliczne jaskinie 
posiadają mikroklimat 

statyczny zimny 
Cechy hydrologiczne i obecność wody w 

jaskini 
FV 

Nie obserwowano 
zmian 

Obecność form naciekowych 

U1/U2 

Nacieki występują 
nielicznie, są to 

zazwyczaj formy 
miękkie z mleka 

wapiennego, 
rzadziej z kalcytu, 
zimą w niektórych 

jaskiniach 
występują okresowe 
polewy i stalaktyty 

lodowe 
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Występowanie flory w pobliżu otworu 

FV 

Flora przyotworowa 
jest w większości 
obiektów bogata, 
reprezentowana 

przez glony, mchy, 
porosty, paprocie 

oraz rośliny wyższe 

Występowanie  nietoperzy 

FV/U1 

Obecność 
nietoperzy jest 

zmienna (max kilka 
osobników), 

większość obiektów 
to schronienia 

czasowe - dzienne 
Występowanie fauny bezkręgowców 

FV 

Notowane są 
motyle, chrząszcze, 

pajęczaki 
muchówki, 

równonogi, ślimaki 
i skoczogonki 

Wykorzystanie jaskiń jako schronień dla 
ssaków naziemnych FV/U1 

W niektórych 
obiektach notowano 
obecność rysi, lisów 

i gryzoni 

Stopień zabezpieczenia obiektu przed 
penetracją ludzką 

FV/U1 

Żaden z obiektów 
nie jest 

zabezpieczony, 
penetracja jest 
sporadyczna 

Wandalizm – zanieczyszczenie jaskiń FV Bardzo rzadki 

Perspektyw
y ochrony 

 U1  

 Większości jaskiń Małych Pienin jest bardzo krótka (długości nie większej niż 5 m). Występowanie fauny bezkręgowców i ssaków w takich 
jaskiniach jest sporadyczne. 

 Gatunki          
19 Bezlist 

okrywowy 
1386 brak Parametry 

populacji 
Liczba sporofitów  U2 

Ogólna 
ocena 
gatunk

u w 
obszarz

e U1 

XX  

XX XX 

I monitoring w 
2008 roku 

 
Monitoring z 
2010r. i prace 
terenowe nie 
potwierdziły 

występowania 
gatunku. 

 

Areał populacji  U2 XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Liczba zasiedlonych pni  U2 XX 
Powierzchnia potencjalnego siedliska  U1 XX 
Powierzchnia zajmowanego siedliska  U2 XX 

Fragmentacja siedliska  U1 XX 
Ocienienie  U1 XX 

Wilgotność powietrza  FV XX 
Zwarcie drzew i krzewów  XX XX  

Zwarcie runi/runa  XX XX  
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Zwarcie i charakterystyka warstwy 
mszystej  

XX 
XX  

Konkurencyjne gatunki mszaków  FV XX 
Gatunki ekspansywne  FV XX 

Obce gatunki inwazyjne  FV XX 
Naturalny negatywny wpływ otoczenia  U2 XX 

Szanse zachowania gatunku FV XX 
20 Obuwik 

pospolity 
1902 brak 

 

Liczba pędów U2 

Ogólna 
ocena 
gatunk

u w 
obszarz

e U2 

XX 

XX XX 

I monitoring 
GIOŚ w 2008 

roku 
 

Prace terenowe 
nie potwierdziły 
występowania 

gatunku. 
 

Typ rozmieszczenia - XX 
Liczba kęp XX XX  

Liczba pędów generatywnych U2 XX 
Liczba pędów wegetatywnych U2 XX 

Efektywność zapylania - XX 
Obecność siewek XX XX  
Stan zdrowotny FV XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX XX 
Powierzchnia zajętego siedliska U2 XX 

Fragmentacja siedliska U1 XX 
Ocienienie przez drzewa i krzewy XX XX  

Wysokie byliny/gatunki 
ekspansywne/konkurencyjne 

FV XX 

Wysokość runi FV XX 
Wojłok (martwa materia organiczna) FV XX 

Miejsca do kiełkowania FV XX 
Negatywne wpływy z otoczenia - XX 

Szanse zachowania gatunku  XX 
21 Pszonak 

pieniński 
2114 e2cf 

 

Parametry 
populacji 

Liczba osobników 

U1 Ogólna 
ocena 
gatunk

u w 
obszarz

e U1 

U1 

U1 U1 

Ocena U1 
wynika z 
dużego 

ocienienia 
stanowiska – 

wskaźnik 
kardynalny oraz 

dużą presję 
turystyczną 

Typ rozmieszczenia U1 
Udział osobników generatywnych FV 
Udział osobników wegetatywnych FV 

Obecność siewek XX 
Produkcja nasion – długość pędu pokryta 

łuszczynami/os. 
U1 

Stwierdzone choroby, pasożyty itp. FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia potencjalnego siedliska 

U1 

FV 
Powierzchnia zajętego siedliska FV 

Fragmentacja siedliska U1 
Ocienienie siedliska U1 
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Miejsce do kiełkowania FV 
Negatywny wpływ otoczenia U1 

   Szanse zachowania gatunku U1 U1 
fa29, 1ee3 

Parametry 
populacji 

Liczba osobników 

 
Ogólna 
ocena 

gatunku w 
obszarze U1 

U2 

U1 

Ocena U1 
wynika z 
dużego 

ocienienia 
stanowiska – 

wskaźnik 
kardynalny 

Typ rozmieszczenia U1 
Udział osobników generatywnych U1 
Udział osobników wegetatywnych FV 

Obecność siewek XX 
Produkcja nasion – długość pędu pokryta 

łuszczynami/os. 
U1 

Stwierdzone choroby, pasożyty itp. FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia potencjalnego siedliska - 
Powierzchnia zajętego siedliska - 

Fragmentacja siedliska U1 
Ocienienie siedliska U1 

Miejsce do kiełkowania FV 
Negatywny wpływ otoczenia U1 

   Szanse zachowania gatunku U1 
22 Podkowiec 

mały 
 

1303 
 

11b3 
(kolonia 

rozrodcza) 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV 

FV FV - 

Struktura wiekowa - - 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

FV FV 

Udział terenów zalesionych w otoczeniu 
schronienia 

FV FV 

Elementów liniowe w otoczeniu 
schronienia 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 

Obecność bezpiecznych tras przelotu w 
kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

- FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu 

schronień (r = 2,5 km) 

FV FV 
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Szanse zachowania gatunku FV FV 
2025, 40fd 
(kolonia 
zimowa) 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 

FV 

FV - 
Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

FV 

Dostępność wylotów dla nietoperzy FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV 

Obecność bezpiecznych tras przelotu w 
kierunku żerowisk 

FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu 

schronień (r = 2,5 km) 

FV 

Szanse zachowania gatunku FV 
23 Wilk 1352 Cały obszar Parametry 

populacji 
Zagęszczenie populacji 

Brak danych 

FV 
FV 

FV FV - 

Liczba watah FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Lesistość FV 

FV 
Fragmentacja siedliska FV 

Dostępność bazy pokarmowej FV 
Zagęszczenie dróg FV 

Stopie izolacji siedlisk FV 
Szanse zachowania gatunku FV FV 

24 Niedźwiedź 1354 Cały obszar 
Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 

U2 
U2 

U2 FV 

Ocena U2 jest 
docelowa z 
uwagi na 

uwarunkowania 
w obszarze 

Rozród U2 
Płodność U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Zalesienie FV 

FV 
Fragmentacja siedliska FV 

Sieć drogowa FV 
Zaludnienie  

Liczba miejsc hotelowych/km2 FV 
Relacja 

niedźwiedź 
człowiek 

Szkody w gospodarstwach rolnych FV 
FV Przypadki agresji FV 

Przypadki synantropizacji FV 
Szanse zachowania gatunku FV FV 

25 Ryś 1361 Cały obszar Parametry 
populacji 

Zagęszczenie populacji 
Brak danych 

FV 
FV FV FV - 

Liczba samic prowadzących młode FV 
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Średnia liczba młodych na samicę FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Lesistość FV 

FV 
Fragmentacja siedliska FV 

Dostępność bazy pokarmowej FV 
Zagęszczenie dróg FV 

Stopień izolacji siedlisk FV 
Szanse zachowania gatunku FV FV 

26 Nadobnica 
alpejska 

1087 brak 
Parametry 
populacji 

Liczebność 
U2 

U2 

XX 

XX XX 

Monitoring GIOŚ 
w 2006 roku. 

Prace terenowe 
nie potwierdziły 
występowania 

gatunku 

Powtarzalność obserwacji 
Izolacja populacji 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Materiał lęgowy 
U2 XX Potencjalne siedliska 

Trwałość mikrosiedliska 
Szanse zachowania gatunku FV XX 

27 Sichrawa 
karpacka 

4024 ca64, ae6e 
Parametry 
populacji 

Liczebność XX 

XX 

XX 

XX XX 

Prace terenowe 
nie potwierdziły 
występowania 

imago, 
stwierdzono 
stare kolebki 
żerowiskowe 

Zasiedlone krzewy - U2 
Żerowiska czynne - XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV FV 
Konkurencja - FV 

Warunki świetlne FV FV 
Dostępność miejsc rozrodu U1 U2 

Baza pokarmowa U1 U1 
Szanse zachowania gatunku FV FV 

Analizowane stanowiska stanowią wszystkie płaty siedlisk i stanowiska gatunków roślin i zwierząt podawane w piśmiennictwie oraz inne stwierdzone w trakcie 
badań terenowych. Stanowiska do wizji terenowej wybierane były w sposób zapewniający ich reprezentatywność z uwzględnieniem zróżnicowania 
mikrosiedliskowego i antropopresji na terenie obszaru. Liczba punktów pomiarowych określana była indywidualnie dla każdego siedliska/gatunku tak, aby była 
reprezentatywna dla całego obszaru. 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków oraz 3240 Zarośla wierzby siwej na żwirowiskach i kamieńcach górskich potoków 
Stan zachowania siedlisk 3220 i 3240 na całym obszarze został oceniony, jako zły U2. Ze względu na to, iż większość koryt rzecznych wykształcona jest tu w litej 
skale większe płaty kamieńców i zarośli wierzby siwej nie będą występowały tu nigdy. Niemożliwe jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony (FV) tych siedlisk. 
Ze względu na małą reprezentatywność i niewielką powierzchnię ocenę ogólną tych siedlisk przeniesiono z kategorii C do D 

5130 Zarośla jałowca w murawach kserotermicznych 
Stan zachowania siedliska w obszarze jest zróżnicowany: 60% FV, 20% U1, 20% U2. Najgorzej zachowane są stanowiska w rezerwacie Homole na skutek 
zarastania przez drzewa i krzewy. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest właściwa FV. 

6210 Murawy kserotermiczne 
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Stan zachowania siedliska w obszarze jest zróżnicowany: 80% FV, 20% U1. Ocena U1 wynika ze zubożałego składu gatunkowego i z zarastania przez drzewa i 
krzewy. Większość płatów jest typowo wykształcona. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest właściwa FV.   

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe  
Niezadowalający stan zachowania siedliska (U1) wynika z ekspansji nietypowych dla siedliska rodzimych gatunków roślin, małego pokrycia bliźniczki psiej trawki 
oraz ze zubożałego składu gatunkowego. Struktura poszczególnych płatów jest zróżnicowana (część można ocenić na U2). Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w 
obszarze jest właściwa FV. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie  
Stan zachowania siedliska jest nieznany (XX) ze względu na brak pełnej wiedzy o jego rozmieszczeniu. Wskazana jest weryfikacja terenowa w celu zlokalizowania 
wszystkich płatów siedliska w obszarze 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
Ze względu na liczne potencjalne zagrożenia (sukcesja, wypas, presja turystyczna) perspektywy zachowania siedliska w obszarze są niezadowalające U1. Jednakże 
ok. 20 % stanowisk posiada właściwą strukturę i funkcje - FV. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest niezadowalająca – U1 (60% U1, 20% FV, 20% 
U2).   

8160 *Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis 
Niezadowalający stan ochrony większości stanowisk (90% U1, 10% U2) wynika z postępującej sukcesji na skutek braku naruszania piargów. Ogólna ocena stanu 
ochrony siedliska w obszarze jest niezadowalająca – U1.   

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 
Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest właściwa FV, występuje w niezmienionej postaci w miejscu swojego naturalnego występowania. 

9110 Kwaśne buczyny oraz 9130 Żyzne buczyny 
Zły stan zachowania buczyn (U2) wynika ze zbyt małych ilości martwego drewna pozostawionego w lesie. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest 
niezadowalająca – U1 ze względu na zaburzony skład gatunkowy runa na większości stanowisk. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest właściwa - FV. Niewiele stanowisk ma zaburzoną strukturę (10% U1). 

91Q0 Reliktowe laski sosnowe 
Niezadowalający stan ochrony wszystkich stanowisk (100% U1) wynika z wnikania w siedlisko innych gatunków drzew i krzewów. 

9410 Górskie bory świerkowe 
Zły stan zachowania borów (U2) wynika przede wszystkim ze zbyt małych ilości martwego drewna. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest 
niezadowalająca – U1 ze względu na zaburzony skład gatunkowy runa. 

6110 *Skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską 
Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest właściwa: FV 95%, 5% U1. Ocena U1 wynika z zarastania niektórych płatów przez drzewa i krzewy. 

6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne 
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Niezadowalający stan ochrony wynika przede wszystkim ze zubożałego składu gatunkowego siedliska oraz zarastania siedliska przez drzewa i krzewy (80% U1; 20 
% U2). Prawdopodobnie niemożliwe jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony (FV) tego siedliska. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest 
niezadowalająca – U1. 

6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie  
Stan zachowania większości płatów w obszarze jest właściwy - 80% FV, 20% U1. Ocena U1 wynika najczęściej z braku gatunków charakterystycznych i 
dominujących dla tego siedliska, na skutek przekształcenia części dawnych łąk w pastwiska. Wskazana jest weryfikacja terenowa w celu zlokalizowania wszystkich 
płatów siedliska w obszarze. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest niezadowalająca – U1. 

9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 
Niezadowalający stan ochrony (U1) wynika ze zubożałego składu gatunkowego siedliska. 

9180 *Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach 
Niezadowalający stan zachowania większości płatów (25% FV, 75% U1) wynika z tego, iż mają one charakter inicjalny i są zubożałe gatunkowo. Ogólna ocena 
stanu ochrony siedliska w obszarze jest niezadowalająca – U1 

1386 Bezlist okrywowy; 1902 Obuwik pospolity; 1087 Nadobnica alpejska, 4024 Sichrawa karpacka 
Ze względu na brak lokalizacji stanowisk powyższych gatunków niemożliwa jest ocena stanu ich ochrony. Stan ochrony wymienionych gatunków należy uznać 
obecnie za nieznany (XX) ze względu na brak potwierdzenia występowania w trakcie badań terenowych. Wskazana jest ponowna weryfikacja terenowa w celu 
potwierdzenia występowania ich gatunków.  

2114 Pszonak pieniński  
Niezadowalający stan ochrony gatunku (U1) wynika z małej liczby osobników występujących na niewielkiej powierzchni, poddanej antropopresji i sukcesji. 

1303 Podkowiec mały  
Stan ochrony podkowca jest właściwy (FV). Na stanowisku letnim głównie ze względu na przeprowadzony remont budynku kościoła i stałą opiekę nad kolonią 
rozrodczą Stowarzyszenia Pro-Natura. Główne schronienie zimowe podkowca w Małych Pieninach zabezpieczone jest kratą. 

1352 Wilk 
Stan ochrony wilka w obszarze jest właściwy (FV). Obszar stanowi fragment terytorium 1 watahy i ważny korytarz migracyjny.  

1354 Niedźwiedź 
Zła ocena parametrów populacji (U2) wynika z niewielkiej liczby osobników przebywających na tym terenie. Ocena ta nigdy jednak nie osiągnie FV m.in. ze 
względu na fakt, iż gatunek ten jedynie migruje przez teren Małych Pienin. Ogólna ocena stanu ochrony gatunku w obszarze jest właściwa – FV. 

1361 Ryś 
Stan ochrony rysia w obszarze jest właściwy (FV). Obszar stanowi fragment terytorium, co najmniej 2 osobników i ważny korytarz migracyjny. 
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4. Analiza zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia Opis 

zagrożenia Istniejące Potencjalne 

1 

3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach górskich 
potoków 

3cc3, 2b18, f405, 325f, 
97af, cf2c, 5385, ac24, 

8982 

H01.09 Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych źródeł 
rozproszonych  
I01 Obce gatunki inwazyjne 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru  
J.02.03.02 Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

2 

3240 Zarośla wierzby 
siwej na kamieńcach i 
żwirowiskach górskich 
potoków 

2f84, baba 

H01.09 Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych źródeł 
rozproszonych  
K04.01 Konkurencja 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru  
J.02.03.02 Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

3 

5130 Zarośla jałowca 
pospolitego na 
wrzosowiskach lub 
murawach 
nawapiennych 

b285, 7f5d, b638, 67dc A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

A02 Zmiana sposobu uprawy 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 8c4e, 5679, 4c95, 0be8, 

5484, 341a, 580a, 
A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

A02 Zmiana sposobu uprawy 

4 
6210 Murawy 
kserotermiczne 

e08a, 6aaf , cc9e, c69d, 
f928,4e1b, 7036, dbf4, 

a48c, fa24, 3ae2 
5ffb 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

A02 Zmiana sposobu uprawy 
Opisy zagrożeń 

pod tabelą 

f8a7, 7ca5, 5567 A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

A02 Zmiana sposobu uprawy 

5 
6230 Górskie i niżowe 
murawy bliźniczkowe 

23e8, 8716, 2385, c785, 
f8a6, 5ec4 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

A02 Zmiana sposobu uprawy Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

6 
6510 Niżowe i górskie 
łąki świeże użytkowane 
ekstensywnie 

f04e 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu  
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/  

A02 Zmiana sposobu uprawy 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

7 

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 

35adf, ae83, 644b, ddb6 A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec 

A02 Zmiana sposobu uprawy 
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 
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mechowisk 
b7dd, 8338, 4767 

13ee, fe81, 2bba, e504, 
9b42, bda6 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec 
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

A02 Zmiana sposobu uprawy 

0349 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane  
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

A02 Zmiana sposobu uprawy 
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna  

f5e2, 2bcc 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec 
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie 

A02 Zmiana sposobu uprawy 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

8 

8160 Podgórskie i 
wyżynne rumowiska 
wapienne ze 
zbiorowiskami ze 
Stipion calamagrostis 

ae77, d8be, 8263, ca32, 
6af1, 4fc2, 2515, 1d5d, 
792a, 2c17, 7cab, 8402, 
10c3, b43e, a802, 824f, 
914d, aba4, b096, 9ca6, 

2c79, 5001, 0164 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  - 
Opisy zagrożeń 

pod tabelą 

55dd 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  

- 

9 

8210 Wapienne ściany 
skalne ze 
zbiorowiskami 
Potentilletalia 
caulescentis 

e19a, b420, 246e, 0719, 
3682, 3925, 8a50, 0e73, 
e719, c69b, fc4e, 7179 

- K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

10 9110 Kwaśne buczyny 0c38 - 

B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów  
B02.01 Odnawianie lasu po wycince 
(nasadzenia) 
B02.02 Wycinka lasu 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 11 9130 Żyzne buczyny 

d4fa, caca, aa69, 3084, 
122b, e615, 70c4, a1be, 
3651, 2566, 4f90, 0b55, 
f18d, 5d25, 256fa, 0f07, 
a8ae, e245, 0055, 95eb, 

81bc, 3b04 

- 

12 
91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 

989c, 9d9c, 680f, 8cae, 
ea5a, dcfe, c288, 06f2, 

4842, 67a9, 1b17 
I01 Obce gatunki inwazyjne  

H05.01 Odpadki i odpady stałe 
J.02.03.02 Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 
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13 
91Q0 Górskie 
reliktowe laski 
sosnowe 

6ce4, a8de, a38e, 722b, 
7c68 K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  K01.01 Erozja Opisy zagrożeń 

pod tabelą 

14 
9410 Górskie bory 
świerkowe 

cf7a, 821e 
H04 Zanieczyszczenie powietrza  
I02 Problematyczne gatunki rodzime 
 

B02.01 Odnawianie lasu po wycince 
(nasadzenia) 
B02.02 Wycinka lasu 
L10 Inne naturalne katastrofy 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

15 
6110 Skały wapienne i 
neutrofile z 
roślinnością pionierską 

3805, a2ec, 8792, 12b4, 
941a, ab10, 2642, dcfe, 
cbce, dd71, cdfa, f86f, 

d1e8, d526, cc71, bb53, 
0f12, 8e6f, 7594, 1a2f, 
c31f, cd95, 7709, 5854, 
04fe, dd82, af97, 1e5c 

- 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  
K01.01 Erozja Opisy zagrożeń 

pod tabelą 

e1cf K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  K01.01 Erozja 

16 
6170 Nawapienne 
murawy wysokogórskie 
i wyleżyska śnieżne 

b68d, 3c69, ada5, b2f4, 
ce32, 3c64, 63e2, 5c1f, 

49ba, c531, f31d 
- K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

abc3, f15e, b185, be19, 
75bb, be0e, 53f2 K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie 

17 

6520 Górskie łąki 
konietlicowe i 
mietlicowe użytkowane 
ekstensywnie 

079b, ee9c, a7b5, 6828, 
5844, e2b2, f372, 16dd, 
a515, 36c0, 2f5e, 9f68, 
6bba, f407, 1665, 86d2, 
633a, b69f, 4386, 0196, 
f372, 9167, cdfc, 29d9, 

1bda, 45c3 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/   

A02 Zmiana sposobu uprawy 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja  

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

18 
9150 Ciepłolubne 
buczyny storczykowe 

73b6 - B02.02 Wycinka lasu Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

19 
9180 Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 

693f, 91ad, 73b6, 7e81 - 
 

B02.02 Wycinka lasu Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

20 
8310 Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania 

f3ee, 7d99, 9963, 0f39, 
dfff, 1f1e, 84ab, c501, 

45d9, 21e2, 1695 

G01.04.03 Rekreacyjna turystyka jaskiniowa 
G05.04 Wandalizm 

B02.02 Wycinka lasu  
G01.04.02 Speleologia 
 L.05 Zapadnięcie się terenu, osuwiska 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

21 1306 Bezlist okrywowy brak - 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów  
L10 Inne naturalne katastrofy 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 
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22 1902 Obuwik pospolity brak - 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów  
F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

23 2114 Pszonak pieniński e2cf, fa29, 1ee3 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie 
H07 Inne formy zanieczyszczenia 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

K03.03 zawleczenie choroby Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

 
24 

1303 Podkowiec mały 

11b3 (obszary migracji - 
trasy przelotów na 
żerowiska i do miejsc 

hibernacji) 

- 

A07 i B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych. 
A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności karłowatej  
B03 Eksploatacja lasu bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo  
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna  
G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych 
J.03.02.01 – Zmniejszenie migracji / 
bariery dla migracji 
K03.04 Drapieżnictwo 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

11b3 - 

D02.03 Maszty i anteny komunikacyjne 
E06.02 Odbudowa, remont budynków  
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie 
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  
K03.04 Drapieżnictwo 

2025, 40fd G01.04.03 Rekreacyjna turystyka jaskiniowa K03.04 Drapieżnictwo 

25 1352 Wilk 
Cały obszar - 

F03.01 Polowanie 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo  
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna  
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 26 1354 Niedźwiedź  

27 1361 Ryś 

28 
1087 Nadobnica 
alpejska 

brak F03.02.01 Kolekcjonowanie (owadów, gadów) B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów Opisy zagrożeń 
pod tabelą 

29 
4024 Sichrawa 
karpacka  

ca64, ae6e F03.02.01 Kolekcjonowanie (owadów, gadów) 
K04.01 Konkurencja 

B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów 
L10 Inne naturalne katastrofy 

Opisy zagrożeń 
pod tabelą 
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Wszystkie przedmioty ochrony obszaru Małe Pieniny PLH120025 
Bardzo poważnym zagrożeniem dla niemalże wszystkich siedlisk i gatunków jest planowana sprzedaż w ciągu najbliższych 4 lat, 750 ha gruntów 
należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykup działek przez prywatnych właścicieli może doprowadzić do diametralnych zmian w sposobie ich 
użytkowania (np. zaniechanie wypasu/koszenia, intensyfikacja wypasu/nawożenia, zabudowa, sztuczne nasadzenia). Niezbędne staje się więc wprowadzenie 
ścisłych zasad i zapisów już przy sporządzaniu umów sprzedaży poszczególnych działek, na których znajdują się siedliska z I Załącznika oraz gatunki roślin 
i zwierząt z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG.. Przede wszystkim należy informować o obecności „naturowych” siedlisk i gatunków i związanych 
z tym ograniczeniach i obowiązkach. 
 
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 
Zagrożenia istniejące: 
H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych – kąpieliska w Białej Wodzie i lokalna zabudowa wzdłuż Białej Wody są 
przyczyną zanieczyszczenia wody  
I01 Obce gatunki inwazyjne – w korycie Grajcarka stwierdzono liczne obce gatunki niecierpków 
Zagrożenia potencjalne: 
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru – pozyskiwanie kamieni i żwiru może spowodować zniszczenie siedliska  
J.02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych - regulacje koryt potoków, umacnianie dna i brzegów, pogłębianie, zabudowa przeciwerozyjna 
cieków, mała retencja mogą uniemożliwi ć powstawanie siedliska 
 
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 
Zagrożenia istniejące: 
H01.09 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych – kąpieliska w Białej Wodzie i lokalna zabudowa wzdłuż Białej Wody są 
przyczyną zanieczyszczenia wody  
K04.01 Konkurencja - konkurencja i sukcesja innych gatunków drzew (zwłaszcza drzewiastych wierzb) pogarsza stan siedliska  
Zagrożenia potencjalne: 
C01.01  Wydobywanie piasku i żwiru – pozyskiwanie kamieni i żwiru może spowodować zniszczenie siedliska  
J.02.03.02  Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych - regulacje koryt potoków, umacnianie brzegów, pogłębianie mogą doprowadzić do zniszczenia 
siedliska 
 
5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych 
Zagrożenia istniejące: 
A03.03 Zaniechanie / brak koszenia- zmiana składu gatunkowego siedliska, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku braku koszenia 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu - zmiana składu gatunkowego siedliska, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku zaniechania wypasu 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja drzew i krzewów przy braku użytkowania terenu, zaniechaniu koszenia i/lub wypasu (Fot.42, 43) 
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Zagrożenia potencjalne: 
A02 Zmiana sposobu uprawy – jakakolwiek zmiana w sposobie użytkowania terenu: zaniechaniu koszenia/wypasu, zbyt intensywny wypas/nawożenie, 
nasadzenia drzew może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia siedliska 

   
Zarośla jałowca zarastające świerkami Fot. 26, Rezerwat Biała Woda, Smolegowa Skała (strona południowa); Fot 43 Rezerwat Homole, Grzbiet Niskiej Skały i 

Prokwitowskiej Homoli;  fot. Agnieszka Homan 
 
6210 Murawy kserotermiczne 
Zagrożenia istniejące: 
A03.03 Zaniechanie / brak koszenia – zmiana składu gatunkowego, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku braku koszenia i związane z tym ocienienie 
siedliska 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu - zmiana składu gatunkowego siedliska, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku zaniechania wypasu 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja drzew i krzewów przy braku użytkowania terenu, zaniechaniu koszenia i/lub wypasu (np. 
Czerwona Skała w Rezerwacie „Zakalskie-Bodnarówka”) 
Zagrożenia potencjalne: 
A02 Zmiana sposobu uprawy – jakakolwiek zmiana w sposobie użytkowania terenu: zaniechanie koszenia/wypasu, zbyt intensywny wypas/nawożenie, 
nasadzenia drzew może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia siedliska 
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Fot. 44 Murawy kserotermiczne, Rezerwat Zaskalskie-Bodnarówka, Czerwona Skała; fot. Agnieszka Homan 

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 
Zagrożenia istniejące: 
A03.03 Zaniechanie / brak koszenia – zmiana składu gatunkowego łąki, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku braku koszenia  
A04.01.02 Intensywny wypas owiec- zmiana składu gatunkowego siedliska na skutek zbyt intensywnego wypasu 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu - zmiana składu gatunkowego siedliska, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku zaniechania wypasu 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – intensywny ruch turystyczny wykraczający poza wyznaczony szlak biegnący wzdłuż Granicy  
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja drzew i krzewów przy braku użytkowania terenu, zaniechaniu koszenia i/lub wypasu 
Zagrożenia potencjalne: 
A02 Zmiana sposobu uprawy – jakakolwiek zmiana w sposobie użytkowania terenu: zaniechanie koszenia/wypasu, zbyt intensywny wypas/nawożenie, 
nasadzenia drzew może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia siedliska 
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6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz 
6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie 
Zagrożenia istniejące: 
A03.03 Zaniechanie / brak koszenia – zmiana składu gatunkowego łąki, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku braku koszenia 
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/- zmiana składu gatunkowego łąki pod wpływem eutrofizacji 
A04.01.02 Intensywny wypas owiec- zmiana składu gatunkowego siedliska na skutek zbyt intensywnego wypasu 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu - zmiana składu gatunkowego siedliska, rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku zaniechania wypasu 
Zagrożenia potencjalne: 
A02 Zmiana sposobu uprawy – jakakolwiek zmiana w sposobie użytkowania terenu: zaniechanie koszenia/wypasu, zbyt intensywny wypas/nawożenie, 
nasadzenia drzew może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia siedliska 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja drzew i krzewów przy braku użytkowania terenu, zaniechaniu koszenia i/lub wypasu 
 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
Zagrożenia istniejące: 
A03.03 Zaniechanie / brak koszenia - zmiana składu gatunkowego siedliska, wkraczanie gatunków ekspansywnych, rozwój wysokich bylin w wyniku braku 
koszenia  
A04.01.02 Intensywny wypas owiec - zbyt intensywny wypas prowadzony na terenie młak powoduje przekształcenia składu gatunkowego siedliska na 
skutek wydeptywania i zgryzania. Młaki wykorzystywane są również przez pasterzy, jako źródła wody dla zwierząt, co powoduje ich przesuszenie i 
niszczenie. Na Huściawie prawdopodobnie w wyniku wykonywania ujęcia wody jeden z płatów młaki został rozkopany (Fot. 46) 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane – niszczenie siedliska (zwłaszcza mszaków) na skutek rozjeżdżania młak na motorach i kładach (zwłaszcza na Durbaszce) 
(Fot. 45) 
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – nadmierny pobór wody do wodopojów dla wypasanych zwierząt powoduje osuszanie 
siedliska.  
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja drzew i krzewów przy braku użytkowania terenu - zaniechaniu koszenia 
Zagrożenia potencjalne: 
A02 Zmiana sposobu uprawy - jakakolwiek zmiana w sposobie użytkowania terenu: zaniechanie koszenia/wypasu, zbyt intensywny wypas/nawożenie, 
nasadzenia drzew może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia siedliska 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – np. plany budowy wyciągu na Durbaszce 
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – celowe obniżanie poziomu wód gruntowych 
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Górskie torfowiska zasadowe o charakterze młak Fot. 27 Durbaszka; Fot. 28 Huściawa; fot. Agnieszka Homan 

 
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis  
Zagrożenia istniejące: 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – stanowiska zlokalizowane przy ścieżkach narażone są na zniszczenie – wspinanie się turystów na piargi 
K02 Ewolucja biocenotyczna - naturalna sukcesja drzew i krzewów przy braku koszenia 
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Fot. 47 Rumowiska wapienne – piargi, Rezerwat Homole, okolice Wysokiej Skały; fot. Agnieszka Homan 

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis  
Zagrożenia potencjalne: 
K02 Ewolucja biocenotyczna - naturalna sukcesja roślin naczyniowych i bylin 
 
9110 Kwaśne buczyny oraz  9130 Żyzne buczyny 
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów – gospodarka niezgodna z Planem Urządzenia Lasu np. zaniechanie odbudowy buczyn  
B02.01 Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) – wprowadzanie gatunków niezgodnych z siedliskiem 
B02.02 Wycinka lasu – wycinka niezgodna z Planem Urządzenia Lasu i obowiązującymi przepisami prawa – dla terenów nieposiadających Planów 
Urządzania Lasu 
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91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
Zagrożenia istniejące: 
I01 Obce gatunki inwazyjne – w korycie Grajcarka stwierdzono liczne obce gatunki niecierpków 
Zagrożenia potencjalne:  
H05.01 Odpadki i odpady stałe – zaśmiecanie dolin rzecznych, zwłaszcza w sąsiedztwie szlaków turystycznych 
J.02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych - regulacje koryt potoków, umacnianie dna i brzegów, pogłębianie, zabudowa przeciwerozyjna 
cieków, mała retencja mogą zaburzyć strukturę siedliska 
 
91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe 
Zagrożenia istniejące: 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja drzew i krzewów 
Zagrożenia potencjalne: 
K01.01 Erozja – osuwanie się siedliska na skutek naturalnych procesów 
 
9410 Górskie bory świerkowe  
Oddziaływania istniejące: 
H04 Zanieczyszczenie powietrza - zanieczyszczenia z zakładów przemysłowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Zagłębia Orawsko- 
Karwińskiego przyczyniają się do złego stanu drzewostanów świerkowych 
I02 Problematyczne gatunki rodzime – gradacja kornika drukarza Ips typographus, oraz grzybów – opieńki miodowej Armillaria mellea i huby korzeniowej 
Heterobasidion anno 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.01 Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) – nasadzenia drzew niezgodnych z siedliskiem 
B02.02 Wycinka lasu – wycinka niezgodna z Planem Urządzenia Lasu i obowiązującymi przepisami prawa 
L10 Inne naturalne katastrofy – np. silne wiatry powodujące wiatrołomy 
 
6110 Skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską 
Zagrożenia istniejące: 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja roślin naczyniowych, bylin, krzewów i drzew (Fot. 48) 
Zagrożenia potencjalne: 
K01.01 Erozja - osuwanie się siedliska na skutek naturalnych procesów 
 
6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne 
Zagrożenia istniejące: 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - naturalna sukcesja drzew i krzewów (Fot. 49) 
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Zagrożenia potencjalne: 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – niekontrolowana presja turystyczna 

9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe  oraz  9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.02 Wycinka lasu – wycinka niezgodna z Planem Urządzenia Lasu i obowiązującymi przepisami prawa 

   
Fot. 29 Skały z roślinnością pionierską, Wzgórze Gacówka; Fot. 49 Nawapienne murawy wysokogórskie, Rezerwat Homole, Wysoka Skała; fot. Agnieszka Homan 
 
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 
Zagrożenia istniejące: 
G01.04.03 Rekreacyjna turystyka jaskiniowa 
Zwiedzanie jaskiń przez przechodzących turystów 
G05.04 Wandalizm 
Zaśmiecanie jaskiń, rozpalanie ognisk w pobliżu otworów jaskiń, biwakowanie wewnątrz obiektów i w sąsiedztwie otworów jaskiń 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.02 Wycinka lasu  
Usuwanie drzew z najbliższego sąsiedztwa otworów jaskiń może istotnie zmienić otoczenie otworów jaskiń stanowiących schronienie dla nietoperzy 
G01.04.02 Speleologia 
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Nieprzemyślanie prowadzona działalność eksploracyjna  
L.05 Zapadnięcie się terenu, osuwiska 
Naturalna sukcesja osuwisk, zawalenie się jaskiń lub części ich partii. 
 
1306 Bezlist okrywowy 
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów – ze względu na brak lokalizacji stanowisk gatunku istnieje możliwość przypadkowego zniszczenia roślin w 
trakcie prac leśnych (wycinka i zwózka drewna, zabiegi gospodarcze) 
L10 Inne naturalne katastrofy – zniszczenie gatunku lub jego siedliska na skutek wezbrań wód potoków 

1902 Obuwik pospolity  
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów - ze względu na brak lokalizacji stanowisk gatunku istnieje możliwość przypadkowego zniszczenia roślin w 
trakcie prac leśnych (wycinka i zwózka drewna, zabiegi gospodarcze) 
F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin – zrywanie i wykopywanie gatunku przez turystów 
2114 Pszonak pieniński  
Zagrożenia istniejące: 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – intensywna presja turystyczna – rozdeptywanie (zwłaszcza na stanowisku pod Kamiennymi Księgami) 
H07 Inne formy zanieczyszczenia - zanieczyszczenia fekaliami w pobliżu siedliska pszonaka przy Kamiennych Księgach  
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - zwiększenie ocienienia siedlisk na skutek wzrostu zwarcia drzewostanu oraz sukcesji innych roślin naczyniowych i 
krzewów 
Zagrożenia potencjalne: 
K03.03 zawleczenie choroby – istnieje możliwość zaatakowania pszonaka przez grzyby patogeniczne – Erisiphe cruciferarum  
 
1303 Podkowiec mały 
Zagrożenia istniejące: 
G01.04.03 Rekreacyjna turystyka jaskiniowa – niepokojenie nietoperzy w jaskiniach i sztolniach w trakcie hibernacji (wejście do sztolni Wodna Bania nie 
jest zabezpieczone) 
Zagrożenia potencjalne: 
A07 i B04 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych – stosowanie środków przeciw owadom, tzw. insektycydów w ramach rolnictwa i 
leśnictwa ogranicza bazę pokarmową nietoperzy. Zjedzenie zatrutego owada może także pośrednio doprowadzić do śmierci nietoperza lub bezpłodności. 
A10.01 Usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej – niszczenie liniowych elementów krajobrazu może zaburzyć trasy migracji 
nietoperzy. 
B03 Eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania - wielkoobszarowe wylesienia, fragmentacja obszarów leśnych mogą doprowadzić do 
przerwania korytarzy migracyjnych i/lub utraty żerowisk 



 

  101 

D02.03 Maszty i anteny komunikacyjne - możliwe są próby instalacji na kościele stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej. Wytwarzane 
przez nie promieniowanie ma nie tylko silnie kancerogenne działanie, ale może również powodować problemy z płodnością. 
E06.02 Odbudowa, remont budynków - prace remontowe i konserwacyjne prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09 mogą 
uniemożliwi ć nietoperzom wykorzystywanie kryjówki, doprowadzić do trwałego przepłoszenia nietoperzy z kolonii lub wręcz doprowadzić do ich śmierci - 
nadmierny stres często powoduje porzucanie młodych lub poronienia. Poważnym zagrożeniem jest również stosowanie toksycznych środków konserwacji 
drewna. Działanie takich środków może prowadzić do śmierci lub bezpłodności nietoperzy. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo – celowe zabijanie nietoperzy i przepędzanie ich ze strychów 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – rozbudowa infrastruktury (a co za tym idzie wycinka drzew) może zaburzyć lub przerwać korytarze migracyjne 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie - płoszenie i niepokojenie nietoperzy na skutek przebywania na strychu 
G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych - wycinka lub nadmierna redukcja liniowych elementów 
krajobrazu Np. przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu Kościoła i trasach przelotu mogą doprowadzić do przerwania i/lub utraty tras migracji na 
żerowiska lub miejsca hibernacji 
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne - zainstalowanie intensywnego oświetlenia budynku a zwłaszcza oświetlenie otworów wlotowych/wylotowych może 
odstraszyć nietoperze od miejsca dotychczasowego przebywania  
J.03.02.01 – Zmniejszenie migracji / bariery dla migracji – zniszczenie liniowych elementów krajobrazu (np. drzew, krzewów) może zaburzyć lub przerwać 
korytarze migracyjne na żerowiska i/lub miejsca hibernacji 
K03.04 Drapieżnictwo – ataki małych ssaków drapieżnych (kot domowy, kuna) i sów 

1352 Wilk; 1354 Niedźwiedź; 1361 Ryś 
Zagrożenia potencjalne: 
F03.01 Polowanie – nadprogramowe pozyskanie zwierzyny płowej (niezgodne z Gospodarką Łowiecką), może zmniejszyć bazę pokarmową drapieżników 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo – ranienie i zabijanie zwierząt na skutek kłusownictwa 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – rozbudowa infrastruktury może doprowadzić do przerwania korytarzy ekologicznych i fragmentacji obszaru. 
Rozwój infrastruktury spowodować może także wzrost antropopresji na terenach użytkowanych przez drapieżniki – w efekcie płoszenie drapieżników i ich 
ofiar oraz utratę siedliska. 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane – możliwość niepokojenia zwierząt. 

1087 Nadobnica alpejska 
Zagrożenia istniejące: 
F03.02.01 Kolekcjonowanie – łapanie imago do celów kolekcjonerskich 
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów - ze względu na brak lokalizacji stanowisk gatunku istnieje możliwość przypadkowego zniszczenia siedlisk 
gatunku w trakcie prac leśnych. Ze względu na długi cykl rozwojowy nadobnicy trwający ok. 3 lata (w niesprzyjających warunkach mikroklimatycznych 
albo troficznych może się przedłużyć do lat czterech lub więcej) wyjątkowo niebezpieczne dla gatunku jest usuwanie martwego drewna, w którym mogą 
znajdować się larwy w różnym stadium rozwoju. Najczęściej rozwój larw przebiega w drewnie częściowo lub silnie rozłożonym – spróchniałym i dość 
miękkim, zarówno stojącym, jak i leżącym. Zdarza się jednak, że larwy zasiedlają także drewno nierozłożone, twarde np. ułożone w sagach, 
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grubowymiarowe ścięte drewno bukowe. Niewskazane jest więc długotrwałe składowanie drewna bukowego (w okolicy drzewostanów bukowych) w 
okresie rujki nadobnicy alpejskiej tj. od czerwca do sierpnia.  

4024 Sichrawa karpacka 
Zagrożenia istniejące: 
F03.02.01 Kolekcjonowanie - łapanie imago do celów kolekcjonerskich 
K04.01 Konkurencja – sukcesja drzew i krzewów może doprowadzić do zwiększenia ocienienia rośliny żywicielskiej sichrawy na skutek wzrostu zwarcia 
drzewostanu  
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów – możliwość przypadkowego zniszczenia roślin żywicielskich sichrawy w trakcie prac leśnych  
L10 Inne naturalne katastrofy – wiatrołomy mogą doprowadzić do fizycznego zniszczenia siedliska sichrawy lub jego zbyt dużego nasłonecznienia, co w 
konsekwencji może doprowadzić do obumarcia rośliny żywicielskiej 

5. Cele działań ochronnych 
 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 
Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony 

1 
5130 Zarośla jałowca pospolitego na 
wrzosowiskach lub murawach nawapiennych 

FV/U1/U2 
Utrzymanie lub poprawa parametrów struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej 

formy i intensywności użytkowania siedliska 
- 

U1/U2 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

zmniejszenie ocienienia i ekspansji drzew 
2 lata 

2 6210 Murawy kserotermiczne 
FV/U1 

Utrzymanie lub poprawa parametrów struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej 

formy i intensywności użytkowania siedliska 
- 

U1 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

zmniejszenie ocienienia i ekspansji drzew 
2 lata 

3 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe U1 
Poprawa lub utrzymanie parametrów struktury i funkcji 

poprzez modyfikację dotychczasowej formy 
i intensywności użytkowania siedliska 

10 lat 

4 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

FV/U1/U2 
Utrzymanie lub poprawa parametrów struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej 

formy i intensywności użytkowania siedliska 
10 lat 

U1 Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 2 lata 
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zmniejszenie ocienienia i ekspansji drzew 

U1 
Poprawa perspektywy ochrony siedliska poprzez 

zmniejszenie zagrożenia wynikającego z 
niekontrolowanej turystyki 

10 lat 

5 
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska 
wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion 
calamagrostis 

U1/U2 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

modyfikację dotychczasowej formy i intensywności 
użytkowania siedliska  

10 lat  

U1/U2 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

zmniejszenie ocienienia i ekspansji drzew 
2 lata 

U1 
Poprawa perspektywy ochrony siedliska poprzez 

zmniejszenie zagrożenia wynikającego z 
niekontrolowanej turystyki 

10 lat 

6 
8210 Wapienne ściany skalne ze 
zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis FV brak - 

7 9110 Kwaśne buczyny U2 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy 
i intensywności użytkowania lasu 

Nie do określenia 

8 9130 Żyzne buczyny U2 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy 
i intensywności użytkowania lasu 

Nie do określenia 

9 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe FV/U1 

Utrzymanie lub poprawa parametrów struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie i modyfikację dotychczasowej 

formy i intensywności użytkowania lasu 
Nie do określenia 

10 91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe U1 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

zmniejszenie konkurencji innych drzew  
2 lata 

 
11 

6110 Skały wapienne i neutrofile z 
roślinnością pionierską 

FV brak - 

U1 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 

zmniejszenie ocienienia i ekspansji drzew 
2 lat 

12 
6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i 
wyleżyska śnieżne U1 

Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 
zmniejszenie ocienienia i ekspansji drzew 

10 lat 

13 
6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe 
użytkowane ekstensywnie FV/U1 

Utrzymanie lub poprawa parametrów struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej 

formy i intensywności użytkowania siedliska 
3 lata 

14 
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach U1 

Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 
utrzymanie i modyfikację dotychczasowej formy 

Nie do określenia 
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i intensywności użytkowania lasu 

15 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania FV/U1 
Utrzymanie parametrów struktury i funkcji lub ich 
poprawa poprzez zmniejszenie presji turystycznej. 

10 lat 

 
16 

1306 Bezlist okrywowy XX/U1 
Utrzymanie parametrów struktury i funkcji poprzez 
utrzymanie dotychczasowej formy i intensywności 

użytkowania lasu 
Nie do określenia 

 
17 

2114 Pszonak pieniński U1 

Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 
zmniejszenie ocienienia i ekspansji drzew i krzewów – 

zwiększenie powierzchni siedliska 
2 lata 

Poprawa perspektywy ochrony siedliska gatunku 
poprzez zmniejszenie zagrożenia wynikającego z 

niekontrolowanej turystyki 

 
2218 

1303 Podkowiec mały FV 

Utrzymanie parametrów struktury i funkcji poprzez 
zachowanie dotychczasowego zabezpieczenia przed 
niepokojeniem nietoperzy, dostępności wlotów oraz 

stabilnych warunków siedliskowych 

10 lat 

Utrzymanie parametrów struktury i funkcji poprzez 
zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz 

bazy żerowiskowej 
10 lat 

19 1352 Wilk FV Utrzymanie lub poprawa parametrów struktury i funkcji 
poprzez zachowanie aktualnej spójności siedliska i 

ograniczonej presji turystyki 
Nie do określenia 20 1354 Niedźwiedź U2 

21 1361 Ryś FV 

22 1087 Nadobnica alpejska XX/U2 
Poprawa parametrów struktury i funkcji poprzez 
utrzymanie i modyfikację dotychczasowej formy 

i intensywności użytkowania lasu 
Nie do określenia 

23 4024 Sichrawa karpacka XX brak - 
 
Istnienie siedlisk łąkowych i murawowych takich jak murawy kserotermiczne, zarośla jałowca pospolitego, murawy bliźniczkowe, górskie łąki świeże oraz łąki 
konietlicowo-mietlicowe jest obecnie ściśle związane z działalnością człowieka. Prowadzenie ograniczonej (ekstensywnej) gospodarki kośnej lub kośno pasterskiej 
jest niezbędne do ich zachowania. W wyniku zaniechania użytkowania w drodze naturalnej sukcesji ww. siedliska ulegają zakrzaczeniu, zadrzewieniu a przez to 
fragmentacji. Zarastanie przez drzewa i krzewy jest również jednym z największych zagrożeń dla młak oraz siedlisk naskalnych takich jak skały z roślinnością 
pionierską, murawy wysokogórskie czy rumowiska wapienne – piargi. Na niektórych stanowiskach konieczne jest wycięcie krzewów i drzew zacieniających płaty 
siedlisk. Prowadzony w rejonie intensywny wypas z drugiej strony prowadzi do przesuszenia, rozdeptywania i niszczenia młak lub też przekształcenia łąk i muraw 
w pastwiska. Na niektórych stanowiskach konieczne jest więc ograniczenie dotychczasowej formy i intensywności użytkowania.  
W celu utrzymania struktury i funkcji lasów niezbędne jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z Planem Urządzenia Lasu i zasadami hodowli lasu przy 
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zastrzeżeniu, że gospodarka leśna będzie prowadzona tak, aby w trakcie prac w jak najmniejszym stopni uszkodzić płaty siedlisk i stanowisk gatunków. 
Obecna forma i intensywność eksploatacji drzewostanu sprzyja zachowaniu buczyn, łęgów i jaworzyn w dotychczasowym stanie z perspektywą ich poprawy. 
Przy braku wielkopowierzchniowych wylesień dla celów rekreacyjnych obszar pozostanie ważnym korytarzem ekologicznym i siedliskiem życia dużych 
ssaków. Teren leśny obszaru stanowi także miejsce występowania takich gatunków jak bezlist okrywowy, nadobnica alpejska i sichrawa karpacka.  
W celu poprawy stanu zachowania ww. siedlisk leśnych i gatunków niezbędne są jednak pewne modyfikacje w sposobie użytkowania lasu polegające m.in. na 
zwiększeniu udziału martwego drewna. 
Ze względu na intensywną presję turystyczną w stosunku do wybranych stanowisk piargów, młak czy też jednego stanowiska pszonaka pienińskiego konieczne jest 
podjęcie działań polegających na ukierunkowaniu ruchu turystycznego poprzez zamontowanie barierek i tablic informacyjnych. Aby zapewnić przetrwanie 
pszonaka pienińskiego w Małych Pieninach niezbędna jest również poprawa parametrów siedliska tego gatunku poprzez selektywną wycinka drzew zarastających 
stanowisko. 
W przypadku podkowca małego głównym celem jest utrzymanie dotychczasowego stanu siedliska w budynku Kościoła i w sztolni w Jarmucie. Niezbędna jest stała 
kontrola nad stanem kolonii rozrodczej i regularne sprzątanie strychu Kościoła. Niezbędne jest utrzymanie obecnego stanu tras migracyjnych, zwłaszcza ciągów 
drzew. 
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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 siedlisk i gatunków z 
oceną D, dla których niezbędne jest uszczegółowienie informacji na temat występowania w Obszarze. 

 

L.p. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac  
Miejsce  

realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł)  

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

1  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Wszystkie 
przedmioty ochrony D1 

Akcja 
informacyjna 

bierna 

Ustawienie tablic informujących i 
urzędowych o obszarze, przedmiotach 

ochrony i zagrożeniach 

Rezerwat Homole i 
Biała Woda (przy 

miejscach odpoczynku) 

Pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO 
5 tys. zł 

Urząd Gminy 
Szczawnica 

D2 
Akcja 

informacyjna 
czynna 

Spotkania z mieszkańcami ws.  
popularyzacji prowadzenia wypasu 

zwierząt, pozyskiwania dofinansowań do 
działalności związanej z wypasem oraz 

wykupu gruntów 

Teren gminy 
Szczawnica 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO (co roku) 

2,5 tys. zł/rok 

 
 

ARiMR, ODR,  
 
 

RDOŚ w 
Krakowie  

7230 Górskie i 
nizinne torfowiska 

zasadowe o 
charakterze młak, 

turzycowisk i 
mechowisk 

D3 
Akcja 

informacyjna 
czynna 

Spotkanie z właścicielami i dzierżawcami 
terenów, na których zlokalizowane są 

młaki w celu przedstawienia sposobów 
wykorzystania źródeł wody dla zwierząt w 

sposób nieingerujący w siedliska młak 

Teren gminy 
Szczawnica 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO (co roku) 

2,5 tys. 
zł/rok 

ARiMR, ODR,  
 
 

RDOŚ w 
Krakowie 

2 5130 Zarośla Nr Działania związane z ochroną czynną 
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jałowca 
pospolitego na 
wrzosowiskach 
lub murawach 
nawapiennych 

A1 

Usunięcie nalotu 
drzew i krzewów 

Usunięcie większości drzew i krzewów, 
zwłaszcza świerka a także wszystkich 
gatunków ekspansywnych: tarniny, jesionu 
i jaworu i ich wynoszenie poza obręb 
siedliska 

8c4e, 5679, 4c95, 0be8, 
5484, 341a, 580a, 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO (działanie 
pilne), Termin 

wykonania X-II 

około 3 tys./ha 
przy luźnym 

zwarciu drzew i 
krzewów 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 

Prowadzenie 
ograniczonej 

(ekstensywnej) 
gospodarki kośnej 

lub kośno-
pasterskiej  

Działanie obligatoryjne:  
Utrzymanie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej,  
Odkrzaczanie 1 x na 3 lata 

Wszystkie stanowiska: 
8c4e, b285, 7f5d, b638, 
67dc, 5679, 4c95, 0be8, 

5484, 341a, 580a, 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

1-2 tys. zł/ha Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów  

Działanie fakultatywne:  
Prowadzenie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej:  
- Wycinanie krzewów i podrostu drzew 
- Koszenie 1 lub 2 razy w roku 
- Usuwanie ściętej biomasy 
- Wypas - obsada od 0,4 do 0,6 DJP/ha, 
przy maksymalnym obciążeniu pastwiska 
do 5 DJP/ha 
- Nie stosowanie nawożenia 

 Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów 

 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

C1 

Nadzór 
przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wszystkich prac z zakresu 
czynnych działań ochronnych: zwłaszcza 
nad sposobem użytkowania – 
prowadzeniem wypasu i koszenia oraz nad 
wycinką drzew i krzewów. Nadzór polegać 
będzie na min 2 kontrolach w ciągu roku 
(może być połączony z monitoringiem 
stanu siedlisk).  

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
Termin 

wykonania  
VI-IX 

25 tys. zł na 
okres 

obowiązywania 
PZO 

ODR / RDOŚ w 
Krakowie 

3 6210 Murawy 
kserotermiczne 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A2 Usunięcie nalotu Usuwanie nalotu drzew i krzewów, f8a7, 7ca5, 5567 Pierwsze lata około 3 tys./ha RDOŚ w 
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drzew i krzewów zwłaszcza tarniny i świerka i ich 
wynoszenie poza obręb siedliska;  

obowiązywania 
PZO (działanie 
pilne), Termin 

wykonania  
X-II 

przy luźnym 
zwarciu drzew i 

krzewów 

Krakowie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B2 

Prowadzenie 
ograniczonej 

(ekstensywnej) 
gospodarki kośnej 

lub kośno-
pasterskiej 

Działanie obligatoryjne:  
Utrzymanie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej,  
Odkrzaczanie 1 x na 3 lata 

Wszystkie stanowiska: 
e08a, 6aaf, cc9e, c69d, 
f928,4e1b, 7036, dbf4, 
a48c, fa24, 3ae2, 5ffb, 

f8a7, 7ca5, 5567 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

1-2 tys. zł/ha Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów  
/RDOŚ w 
Krakowie 

Działania fakultatywne: 
Prowadzenie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej  
- Wycinanie krzewów i podrostu drzew 
- Koszenie1 lub 2 razy w roku 
- Usuwanie ściętej biomasy 
- Wypas - obsada od 0,4 do 0,6 DJP/ha, 
przy maksymalnym obciążeniu pastwiska 
do 5 DJP/ha 
- Nie stosowanie nawożenia 

Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów 

 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C2 

Nadzór 
przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wszystkich prac z zakresu 
czynnych działań ochronnych: zwłaszcza 
nad sposobem użytkowania – 
prowadzeniem wypasu i koszenia oraz nad 
wycinką drzew i krzewów. Nadzór polegać 
będzie na min 2 kontrolach w ciągu roku 
(może być połączony z monitoringiem 
stanu siedlisk).  

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
Termin 

wykonania  
VI-IX 

20 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

ODR / RDOŚ w 
Krakowie 

4 6230 Górskie i Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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niżowe murawy 
bliźniczkowe 

B3 

Prowadzenie 
ograniczonej 

(ekstensywnej) 
gospodarki kośnej 

lub kośno-
pasterskiej 

Działanie obligatoryjne:  
Utrzymanie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej,  
Odkrzaczanie 1 x na 3 lata 

23e8, 8716, 2385, c785, 
f8a6, 5ec4 

 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

1-2 tys. zł/ha Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów  
/RDOŚ w 
Krakowie 

Działania fakultatywne: 
Prowadzenie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej  
- Wycinanie krzewów i podrostu drzew 
- Wypas rotacyjny, w obrocie przynajmniej 
3-letnim 
- Nie stosowanie koszarzenia  
- Koszenie  
- Usuwanie ściętej biomasy 
- Nie stosowanie nawożenia 
Zabiegi należy dostosować indywidualnie 
dla każdej powierzchni 

Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów 

 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

C3 Nadzór 
przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wszystkich prac z zakresu 
czynnych działań ochronnych: zwłaszcza 
nad sposobem użytkowania – 
prowadzeniem wypasu i koszenia, 
przestrzeganiem zakazu koszarzenia i 
nawożenia. Nadzór polegać będzie na min 
2 kontrolach w ciągu roku (może być 
połączony z monitoringiem stanu siedlisk).  

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
Termin 

wykonania  
VI-IX 

20 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

ODR / RDOŚ w 
Krakowie 

5 6510 Niżowe i 
górskie świeże 
łąki użytkowane 
ekstensywnie   

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D4 

Inwentaryzacja 
płatów siedliska 

Szczegółowa weryfikacja występowania 
siedliska w obszarze 

Cały obszar Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 

wykonania VI–VIII

4 tys. zł RDOŚ w 
Krakowie 

6 7230 Górskie i Nr Działania związane z ochroną czynną 
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nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

A3 

Usunięcie nalotu 
drzew i krzewów 

Wycięcie drzew i krzewów zacieniających 
płaty siedliska 

0349, b7dd, 8338, 4767 
13ee, fe81, 2bba, e504, 

9b42, bda6 
 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO (działanie 
pilne), Termin 

wykonania X–II; 
Następnie, co 3 lata 

w razie potrzeby 

około 3 tys. zł/ha 
przy luźnym 

zwarciu drzew i 
krzewów 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B4 

Prowadzenie 
ograniczonej 

(ekstensywnej) 
gospodarki kośnej  

Działanie obligatoryjne:  
Utrzymanie ograniczonej gospodarki 
kośnej,  
Odkrzaczanie 1 x na 3 lata.  
Nieprowadzenie wypasu. 

Wszystkie stanowiska: 
0349, b7dd, 35adf, 

ae83, 8338, 4767, 13ee, 
fe81, 2bba, e504, 9b42, 
bda6, 644b, ddb6, f5e2, 

2bcc 
Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

1-2 tys zł/ha 

Właściciele/ 
dzierżawcy 
gruntów / 
RDOŚ w 
Krakowie 

Działanie fakultatywne: 
Prowadzenie ograniczonej gospodarki 
kośnej: 
- Koszenie 1 x na 3 lata z usuwaniem 
ściętej biomasy  
- Nie tworzenie miejsc pojenia zwierząt w 
obrębie siedliska lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie młak 

Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów 

 

B5 

Ograniczenie 
wypasu i 

tworzenia ujęć 
wody 

Ograniczenie wypasu na terenie młak – nie 
przepędzanie zwierząt przez siedlisko, 
zaprzestanie ich rozkopywania w celu 
tworzenia ujęć wody dla zwierząt 

b7dd, f5e2, 2bcc, 8338, 
4767, 13ee, fe81, 2bba, 

e504, 9b42, bda6  
Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

0 
Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów  

B6 
Ukierunkowanie 

ruchu 
turystycznego 

Ograniczenie presji związanej z 
działalnością człowieka poprzez ustawienie 
tablicy zakazującej wkraczania na teren 
młaki np. z napisami NIE WCHODZIĆ – 
teren cenny przyrodniczo 

0349 Pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO 

0,5 tys. zł RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C4 Nadzór Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) Wszystkie stanowiska Cały okres 20 tys. zł na okres ODR / RDOŚ w 
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przyrodniczy nad przebiegiem wszystkich prac z zakresu 
czynnych działań ochronnych: zwłaszcza 
nad sposobem użytkowania – zakazem 
prowadzenia wypasu i przeprowadzeniem 
koszenia oraz nad wycinką drzew i 
krzewów. Nadzór polegać będzie na min 2 
kontrolach w ciągu roku (może być 
połączony z monitoringiem stanu siedlisk).  

obowiązywania 
PZO 

Termin 
wykonania  

VI-IX 

obowiązywania 
PZO 

Krakowie 

7 8160 Podgórskie i 
wyżynne 
rumowiska 
wapienne ze 
zbiorowiskami ze 
Stipion 
calamagrostis 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A4 
Usunięcie nalotu 
drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów (zwłaszcza 
liściastych) zarastających płaty siedliska 
powiązana z naruszeniem piargu. 
Następnie, co 3 lata w razie potrzeby 
(potencjalnie na wszystkich stanowiskach) 

ae77, d8be, 8263, ca32, 
6af1, 4fc2, 2515, 1d5d, 
792a, 2c17, 7cab, 8402, 
10c3, b43e, a802, 824f, 
914d, aba4, b096, 9ca6, 
2c79, 5001, 0164, 55dd 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 

wykonania X–II; 
Następnie, co 3 lata 

w razie potrzeby 

Około 3 tys. zł/ha 
przy luźnym 

zwarciu drzew i 
krzewów 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B7 

Prowadzenie 
ograniczonej 

(ekstensywnej) 
gospodarki 
pasterskiej 

Działanie dodatkowe (fakultatywne): 
wprowadzenie wypasu owiec/kóz w formie 
przepędzania zwierząt przez piargi, co 
spowoduje naruszenie struktury piargów i 
będzie czynnikiem destabilizujacym 
rumosz skalny. 

Wszystkie stanowiska: 
ae77, d8be, 8263, ca32, 
6af1, 4fc2, 2515, 1d5d, 
792a, 2c17, 7cab, 8402, 
10c3, b43e, a802, 824f, 
914d, aba4, b096, 9ca6, 
2c79, 5001, 0164, 55dd 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO,  
1 raz w roku 

0 Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów 

B8 
Ukierunkowanie 

ruchu 
turystycznego 

Przy ścieżce turystycznej pod Wysoką 
Skałą zamontować barierki 
uniemożliwiające wchodzenie na piargi 
oraz tablicę informującą o występowaniu 
siedliska i zagrożeniach 

55dd Pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO i ich 
utrzymanie 

2 tys. zł RDOŚ w 
Krakowie 

� 
r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C5 
Nadzór 

przyrodniczy 
Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wszystkich prac z zakresu 

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 

10 tys. zł na okres 
obowiązywania 

ODR / RDOŚ w 
Krakowie/ Nadl. 
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czynnych działań ochronnych: zwłaszcza 
nad przeprowadzaniem wycinki drzew i 
krzewów czy też wpływem prowadzenia 
wypasu. Nadzór polegać będzie na kontroli 
czy przeprowadzona została wycinka, 
ewentualnie nad przepędzeniem zwierząt 
przez piargi (może być połączony z 
monitoringiem stanu siedlisk). Nadzór 
obejmować będzie również monitoring 
skuteczności wygrodzenia - patrole w 
trakcie wzmożonego sezonu turystycznego 
weryfikujące skuteczność zamontowanych 
barierek mających na celu uniemożliwienie 
wejścia na rumowisko (stanowisko 55dd, 
min 3 x w roku, co roku) 

PZO PZO Krościenko 

8 9110 Kwaśne 
buczyny 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B9 

Utrzymanie 
dotychczasowej 

gospodarki leśnej 

Przebudowa drzewostanu w kierunku 
właściwych siedliskowo buczyn 
(nasadzenia buka, jodły) zgodnie z PUL i 
zasadami hodowli lasu 0c38 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO, co 3 lata 

0 
Nadl. 

Krościenko 

B10 
Zwiększenie 

udziału martwego 
drewna 

Dążenie do zwiększenia udziału martwego 
drewna (leżącego i stojącego) do 10-20 
m3/ha 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C6 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór nad postępem zwiększania ilości 
martwego drewna (może być połączony z 

monitoringiem stanu siedlisk) 

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

5 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie/ Nadl. 

Krościenko 

9 9130 Żyzne 
buczyny 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B11 

Utrzymanie 
dotychczasowej 

gospodarki leśnej 

Przebudowa drzewostanu w kierunku 
właściwych siedliskowo buczyn 
(nasadzenia buka, jodły) zgodnie z PUL i 
zasadami hodowli lasu;  

cały obszar leśny 
siedliskowo 

odpowiadający 
buczynom m.in. 0c38, 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO, co 3 lata 

0 
Nadl. 

Krościenko 
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B12 

Zwiększenie 
udziału martwego 

drewna 

Dążenie do zwiększenia udziału martwego 
drewna (leżącego i stojącego) do 10-20 
m3/ha 

d4fa, caca, aa69, 3084, 
122b, e615, 70c4, a1be, 
3651, 2566, 4f90, 0b55, 
f18d, 5d25, 256fa, 0f07, 
8ae, e245, 0055, 95eb, 

81bc, 3b04  

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C7 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór nad postępem zwiększania ilości 
martwego drewna (może być połączony z 

monitoringiem stanu siedlisk) 

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

5 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie/ Nadl. 

Krościenko 

10 91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B13 
Utrzymanie 

dotychczasowej 
gospodarki leśnej 

Prowadzenie gospodarki zgodnie z PUL i 
zasadami hodowli lasu 

989c, 9d9c, 680f, 8cae, 
ea5a, dcfe, c288, 06f2, 

4842, 67a9, 1b17 Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 

Nadl. 
Krościenko 

B14 
Zwiększenie 

udziału martwego 
drewna 

Dążenie do zwiększenia udziału martwego 
drewna (leżącego i stojącego) do 10-20 
m3/ha 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C8 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór nad postępem zwiększania ilości 
martwego drewna (może być połączony z 

monitoringiem stanu siedlisk) 

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 
PZO, co 3 lata 

5 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie/ Nadl. 

Krościenko 

 
11 

91Q0 Górskie 
reliktowe laski 
sosnowe 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A5 

Usunięcie 
wybranych drzew 

i krzewów 

Wycinka wybranych drzew i krzewów 
nietypowych dla siedliska po ocenie 
eksperckiej w terenie. 
Następnie za 5 lat w razie potrzeby 

6ce4, a8de, a38e, 722b, 
7c68 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania X–II; 

około 3 tys zł/ha 
przy luźnym 

zwarciu drzew i 
krzewów 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C9 Nadzór Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) Wszystkie stanowiska Cały okres 4 tys. zł na okres RDOŚ w 
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przyrodniczy nad przebiegiem wycinki drzew, 
szczegółowe określenie zakresu prac  

obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania X–II; 

obowiązywania 
PZO 

Krakowie 

12 6110 Skały 
wapienne i 
neutrofile z 
roślinnością 
pionierską 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A6 

Usunięcie nalotu 
drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów zarastających 
zbocze  
Następnie za 3 lata w razie potrzeby 

 

e1cf Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania X–II; 

prace 
specjalistyczne - 
koszt niemożliwy 
do oszacowania 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C10 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wycinki drzew (X–II) 

/ Następnie nadzór nad stanem zachowania 
wszystkich płatów – postępem sukcesji 
(może być połączony z monitoringiem 

stanu siedlisk) 

e1cf 
 

/ Wszystkie stanowiska 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania VI-IX 

5 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie 

13 6170 Nawapienne 
murawy 
wysokogórskie i 
wyleżyska śnieżne 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A7 

Usunięcie nalotu 
drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów rozrastających 
się u podstawy lub szczytach skał oraz 
bezpośrednio na nich  
Następnie, co 3 lata w razie potrzeby 
(potencjalnie wszystkie stanowiska) 

abc3, f15e, b185, be19, 
75bb, be0e, 53f2 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO (działanie 
pilne), Termin 

wykonania X–II;  

Około 3 tys. zł/ha 
przy luźnym 

zwarciu drzew i 
krzewów 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C11 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wycinki drzew (X–II) 

 /Następnie nadzór nad stanem zachowania 
wszystkich płatów – postępem sukcesji 
(może być połączony z monitoringiem 

stanu siedlisk) 

abc3, f15e, b185, be19, 
75bb, be0e, 53f2 

/ Wszystkie stanowiska: 
 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania VI-IX 

5 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie 

14 
6520 Górskie łąki 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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konietlicowe i 
mietlicowe 
użytkowane 
ekstensywnie 

B15 

Prowadzenie 
ograniczonej 

(ekstensywnej) 
gospodarki kośnej 

lub kośno-
pasterskiej 

Działanie obligatoryjne:  
Utrzymanie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej  Wszystkie stanowiska: 

079b, ee9c, a7b5, 6828, 
5844, e2b2, f372, 16dd, 
a515, 36c0, 2f5e, 9f68, 
6bba, f407, 1665, 86d2, 
633a, 29d9,1bda, 45c3, 
b69f, 4386, 0196, f372, 

9167, cdfc 

 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
1-2 tys zł/ha 

Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów/RDOŚ 
w Krakowie 

Działania fakultatywne: 
Prowadzenie ograniczonej gospodarki 
kośnej lub kośno-pasterskiej  
- Wycinanie krzewów i podrostu drzew 
- Wypas - obsada do 1 DJP/ha przy 
maksymalnym obciążeniu pastwiska do 10 
DJP/ha (również przed 20 lipca)  
- Koszenie 
- Usuwanie ściętej biomasy  
- Dopuszczalne nawożenie azotem 

Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów 

 

B16 

Zmiana 
intensywności 

gospodarki 
kośno-pasterskiej 

Zwiększenie lub zmniejszenie 
intensywności ograniczonego 
(ekstensywnego) użytkowania kośnego lub 
kośno-pasterskiego 
Zabiegi należy dostosować indywidualnie 
dla każdej powierzchni. 

b69f, 4386, 0196, 
f372, 9167, cdfc 

Pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO 

0,8-1,0 tys./ ha Właściciele/ 
dzierżawcy 

gruntów  
/RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C12 

Nadzór 
przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wszystkich prac z zakresu 
czynnych działań ochronnych: zwłaszcza 
nad sposobem użytkowania – 
prowadzeniem wypasu i koszenia. Nadzór 
polegać będzie na min 2 kontrolach w 
ciągu roku (może być połączony z 
monitoringiem stanu siedlisk).  

Wszystkie stanowiska Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
Termin 

wykonania  
VI-IX 

20 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

ODR / RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D5 
Inwentaryzacja 
płatów siedliska 

Szczegółowa weryfikacja występowania 
siedliska w obszarze 

Cały obszar Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 

4 tys. zł RDOŚ 
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wykonania VI–
VIII 

15 9150 Ciepłolubne 
buczyny 
storczykowe 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D6 

Inwentaryzacja 
płatów siedliska 

Szczegółowa weryfikacja występowania 
siedliska w obszarze 

Cały obszar Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 

wykonania VI–VII 

4 tys. zł RDOŚ 

16 9180 Jaworzyny i 
lasy klonowo-
lipowe na stokach 
i zboczach 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A8 
Usunięcie 

wybranych drzew 

Zmniejszenie udziału świerka w 
drzewostanie – jednorazowe usunięcie 

wybranych drzew a następnie 
pozostawienie siedliska spontanicznym 

procesom regeneracji i sukcesji.  

73b6, 693f, 91ad, 7e81 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 
wykonania 

X - II  

0 
Nadl. 

Krościenko 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B17 

Utworzenie strefy 
buforowej – 
częściowej 

otuliny 

Po wykonanej wycince nie prowadzenie 
prac leśnych w promieniu 50 m. wokół 

siedliska. 
Wskazane jest oznakowanie w terenie 
granic zbiorowiska, aby były dobrze 

widoczne dla wykonawców prac leśnych 
(ZUL), w celu uniknięcia poprowadzenia 
np. przez to siedlisko szlaku zrywkowego. 

73b6, 91ad 

Po 
przeprowadzonej 

wycince cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 
Nadl. 

Krościenko 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C13 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wycinki drzew (X–II), 
określenie szczegółowego zakresu prac. 
Następnie nadzór nad przestrzeganiem 
strefy ochronnej i stanem zachowania 

siedliska (może być połączony z 
monitoringiem stanu siedlisk) 

73b6, 693f, 91ad, 7e81 
Cały okres 

obowiązywania 
PZO, co 3 lata 

5 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie/ Nadl. 

Krościenko 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D7 

Inwentaryzacja 
płatów siedliska 

Szczegółowa weryfikacja występowania 
siedliska w obszarze 

Cały obszar Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania VI-VIII 

4 tys. zł RDOŚ 

 

8310 Jaskinie 
nieudostępnione 
do zwiedzania 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B17 
Ukierunkowanie 

ruchu 
turystycznego 

Ustawienie tablic informującyjnych o 
cechach danej jaskini oraz o zakazach 

f3ee, 7d99, 9963, 0f39, 
dfff, 1f1e, 84ab, c501, 

45d9, 21e2, 1695 

Pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO 

0,3 tys. zł na 
okres 

obowiązywania 
PZO 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D4 
Eksploracja 

speleologiczna 
Poszukiwanie nowych jaskiń oraz 

eksploracja w już istniejących obiektach. 
Cały obszar 

Cały okres 
obowiązywan

ia PZO. 
0 zł 

zainteresowane 
podmioty 

17 1306 Bezlist 
okrywowy 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B18 
Utrzymanie 

dotychczasowej 
gospodarki leśnej 

Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
PUL i zasadami hodowli lasu.  

Utrzymanie sieci szlaków zrywkowych na 
dotychczasowym poziomie 

Miejsca przyszłego 
stwierdzenia gatunku 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 

Nadl. 
Krościenko 

 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych   

C14 
Nadzór 

przyrodniczy 

W przypadku potwierdzenia obecności 
gatunku w obszarze stały nadzór botanika 

nad stanowiskami m.in. nadzór nad 
przebiegiem wszelkich prac odbywających 

się w sąsiedztwie stanowisk gatunku. 

Miejsca stwierdzenia 
gatunku 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

4 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D8 Inwentaryzacja Szczegółowa weryfikacja okolic wąwozów Doliny potoków Białej Pierwsze lata 4 tys. zł RDOŚ w 
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gatunku pod kontem obecności sporofitów (puszek) 
i potencjalnych siedlisk (V-VI)  

Wody i Skalskiego oraz 
ich dopływy 

obowiązywania 
PZO, Termin 

wykonania V-VI 

Krakowie 

18 1902 Obuwik 
pospolity 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D9 
Inwentaryzacja 

gatunku 
Szczegółowa weryfikacja potencjalnych 
siedlisk pod kontem obecności gatunku  

Cały obszar 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 

wykonania V-VI 

4 tys. zł 
RDOŚ w 
Krakowie 

19 2114 Pszonak 
pieniński 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A9 

Usunięcie 
wybranych drzew 
i krzewów oraz 

naruszenie gleby 

Usunięcie wybranych drzew i krzewów 
zacieniających stanowiska np. Corylus 
avellana, Fraxinus excelsior (ewentualnie 
inne gatunki po ocenie eksperckiej w 
terenie); naruszenie gleby w miejscach 
dużego zwarcia roślinności zielnej 

e2cf Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 

wykonania X-II 

1,5 tys. zł RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B19 
Ukierunkowanie 

ruchu 
turystycznego 

Zamontowanie barierek wydzielających 
siedlisko. Działanie dodatkowe:  
Zwiększenie liczby ławek po przeciwległej 
stronie polany. Ustawienie tablicy 
informacyjnej o gatunku. 

e2cf Pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO i ich 
utrzymanie 

4,5 tys. zł RDOŚ w 
Krakowie / 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

� 
r 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C15 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika, geobotanika) 
nad przebiegiem wszystkich prac z zakresu 
czynnych działań ochronnych: zwłaszcza 
nad przeprowadzaniem wycinki drzew i 
krzewów (X-II) – wskazanie 
szczegółowego zakresu prac (nadzór może 
być połączony z monitoringiem stanu 
siedlisk). Nadzór obejmować będzie 

e2cf Cały okres 
obowiązywania 
PZO. Termin 

wykonania VI-IX 

6 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie / 

Nadleśnictwo 
Krościenko 



 

  119 

również monitoring skuteczności 
wygrodzenia - patrole w trakcie 
wzmożonego sezonu turystycznego 
weryfikujące skuteczność zamontowanych 
barierek mających na celu wydzielenie 
siedliska pszonaka 

20 1303 Podkowiec 
mały 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A10 
Sprzątanie guana 

z platformy 

Sprzątanie guana może być wykonane 
ręcznie, lub przy pomocy odkurzacza z 
rurą ssącą wprowadzaną od zewnątrz. 
Zebrane odchody powinny zostać we 
właściwy sposób zutylizowane. 

11b3 co 3 lata poczawszy 
od poczatku 

obowiązywania 
PZO, Termin 
wykonania 

15.09. - 15.04. 

7,5 tys. zł na 
okres 

obowiązywania 
PZO 

RDOŚ w 
Krakowie oraz 

inne 
zaangażowane 
podmioty, w 

porozumieniu z 
właścicielem/za

rządzającym 
obiektu 

A11 
Wymiana folii na 

guano 

Do tego celu nadaje się wyłącznie folia 
zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni. 
Folię należy przymocować na całej 
powierzchni platformy, mocując ją 
dokładnie zszywkami.  

11b3 2 razy okresie  
.obowiązywania 
PZO - co 5 lat; 

Termin wykonania 
15.09. - 15.04 

7,5 tys. zł na 
okres 

obowiązywania 
PZO 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B20 
Ukierunkowanie 

ruchu 
turystycznego 

Utrzymanie zakazu wstępu osób 
postronnych na strych Kościoła.  
Ograniczenie użytkowania strychu 
budynku zwłaszcza w okresie rozrodu do 
niezbędnych prac związanych z jego 
utrzymaniem oraz ograniczenie czasu 
spędzonego na strychu oraz liczby osób do 
niezbędnego minimum  

11b3 Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Zarządca 
budynku 
Kościoła 

Ustawienie tablicy informacyjnej przed 
kościołem informującej o występowaniu 
kolonii rozrodczej na strychu Kościoła, 
biologii gatunku, zagrożeniach 

11b3 Pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO 

0,5 tys. zł RDOŚ w 
Krakowie, w 

porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządzającym 

obiektem 
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B21 
Utrzymanie wlotów 
dla nietoperzy i ich 
oznakowania 

Pozostawienie specjalnie oznakowanych 
otworów wlotowych dla nietoperzy w 
kształcie niezmienionym. Niedopuszczenie 
do zamykania otworów wlotowych/ 
wylotowych 

11b3 Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Zarządca 
budynku 
Kościoła 

B22 
Utrzymanie 
bezpiecznego, wlotu 
dla nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, nie 
oświetlonego wlotu dla nietoperzy. 
Ewentualne oświetlenie budynku nie 
powinno obejmować dachu i ściany 
szczytowej z otworami wlotowymi. 

11b3 i bezpośrednie 
otoczenie budynku 

Kościoła 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Zarządca 
Kościoła 

B23 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Opracowanie powinno zawierać plan 
wycinki drzew oraz nasadzenia młodych 
drzew i krzewów, uzupełniających luki w 
trasach przelotu. Nasadzenia wyłącznie 
gatunków rodzimych, najlepiej liściastych. 
Opracowanie powinno być skonsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie otoczenie 
budynku Kościoła w 

Jaworkach 

Wykonanie 
projektu - 

pierwsze lata 
obowiązywania 

PZO; 
utrzymanie 

efektów - cały 
okres 

obowiązywania 
PZO 

10 tys. na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie, 

Gmina 
Szczawnica oraz 

inne 
zainteresowane 

podmioty, w 
porozumieniu z 
właścicielem/za

rządzającym 
obiektem 

 

B24 
Utrzymanie kraty 
zabezpieczającej 
wejście do Sztolni 

Utrzymanie dobrego stanu kraty 
zabezpieczającej wejście do koloni 
zimowej w sztolni Bania w Jarmucie.  
 
Działanie dodatkowe: Wskazane jest 

2025 Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
 

Pierwsze lata 

0,5 tys. zł RDOŚ w 
Krakowie, oraz 

inne 
zainteresowane 

podmioty 
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zabezpieczenie wejścia sztolni tak, aby nie 
wpadały do niej płazy np. poprzez 
zamontowanie po zewnętrznej stronie kraty 
siatki herpetologicznej 

obowiązywania 
PZO i utrzymanie 
przez cały okres 
obowiązywania 

PZO  

 

B25 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
drzew, krzewów 
oraz zarośli 

Zachowanie dotychczasowej zwartości 
drzew i krzewów i utrzymanie ciągów 
zadrzewień poprzez:  
- Prowadzenie racjonalnej gospodarki 
leśnej zgodnie z PUL i zasadami hodowli 
lasu, 
- w przypadku wycinki drzew – 
wprowadzanie nasadzeń uzupełniających. 
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów (najlepiej rodzimych 
gatunków), uzupełniających luki w trasach 
przelotu.  
- utrzymanie istniejących szerokości 
korytarzy ekologicznych. W przypadku 
konieczności zmiany struktury roślinności 
lub sposobu użytkowania terenu należy 
utrzymać korytarze w postaci pasa zieleni 
(drzew i krzewów) o minimalnej 
szerokości 5 – 10 m. 
- utrzymanie zwartych obszarów 
żerowiskowych, unikać powstania 
izolowanych płatów lasu. 

11b3, 2025, 40fd, 
obszary migracji - trasy 
przelotów na żerowiska 
i do miejsc hibernacji 

(GUIDy ??) 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Właściciele/ 
dzierżawcy 
gruntów/ 

RZGW / Nadl. 
Krocienko 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

C16 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (chiropterologa) nad 
przebiegiem wszystkich prac z zakresu 
czynnych działań ochronnych. Ocena 
realizacji zadań ochronnych podczas 
monitoringu liczebności (może być 
połączony z corocznym monitoringiem 

Kolonia i bezpośrednie 
otoczenie kolonii 

 
 
 
 

corocznie w 
trakcie 

obowiązywania 
PZO. Termin 

wykonania VII 
 

25 tys. zł na okres 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w 
Krakowie 
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kolonii) 
Do zadań nadzoru przyrodniczego należeć 
będzie przede wszystkim: uzgadnianie 
terminów i sposobów wykonywania prac 
ochronnych i kontrola ich właściwego 
przebiegu, odbiór wykonanych prac, 
ewentualne modyfikacje zakresu działań,  
Oraz konsultacje dla właścicieli terenów i 
obiektów w przypadku planów wycinki 
drzew 

 
cały obszar ostoi, poza 

obszarem – tereny 
istotne dla zachowania 

właściwego stanu 
zachowania kolonii 

 
przez cały okres 
obowiązywania 

planu zadań 
ochronnych 

21 1352 Wilk 
 
1361 Ryś 
 
1354 Niedźwiedź 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B26 

Utrzymanie 
dotychczasowej 

gospodarki leśnej 

Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
PUL i zasadami hodowli lasu. 
Utrzymanie dróg leśnych na 
dotychczasowym poziomie 

Cały obszar Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Właściciele 
gruntów/ Nadl. 

Krocienko 

B27 

Zaniechanie 
rozbudowy 

infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania obszaru, istnienia 
korytarza migracyjnego dużych ssaków 
drapieżnych i zaniechanie rozbudowy 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
powodującej zaburzenia szlaków migracji 

Cały obszar Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Urząd Gminy 
Szczawnica / 
Właściciele 

gruntów 

22 
1087 Nadobnica 
alpejska 
 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B28 

Utrzymanie 
dotychczasowej 

gospodarki leśnej 

Przebudowa drzewostanu w kierunku 
właściwych siedliskowo buczyn 
(nasadzenia buka, jodły) zgodnie z PUL i 
zasadami hodowli lasu;  

Cały obszar Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Nadleśnictwo 
Krościenko 

B29 
Zwiększenie 

udziału martwego 
drewna 

Dążenie do zwiększenia udziału martwego 
drewna (leżącego i stojącego) do 10-20 
m3/ha, 

Cały obszar Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Nadleśnictwo 
Krościenko 

B30 
Ograniczenie 

dotychczasowej 
gospodarki leśnej 

Unikanie długotrwałego składowania 
drewna bukowego w okresie rujki 
nadobnicy alpejskiej (tj. od VI do VIII) 

Cały obszar Cały okres 
obowiązywania 

PZO od VI do VIII 

0 Nadleśnictwo 
Krościenko 
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Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

C17 
Nadzór 

przyrodniczy 

W przypadku potwierdzenia obecności 
gatunku w obszarze stały nadzór 
entomologa nad stanowiskami m.in. nadzór 
nad przebiegiem wszelkich prac 
odbywających się w sąsiedztwie stanowisk 
nadobnicy oraz nadzór nad miejscami i 
przestrzeganiem terminów składowania 
drewna  

Miejsca stwierdzenia 
gatunku 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
3 tys. zł 

RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D10 
Inwentaryzacja 

gatunku 

Szczegółowa weryfikacja terenu pod kątem 
obecności gatunków w potencjalnych 
siedliskach. 
W przypadku braku stwierdzenia powtórna 
inwentaryzacja w połowie trwania Planu  

Potencjalne siedliska 
gatunków na całym 

obszarze 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania VI-VII 

5 tys. zł 
RDOŚ w 
Krakowie 

23 4024 Sichrawa 
karpacka 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B31 
Utrzymanie 

dotychczasowej 
gospodarki leśnej 

Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
PUL i zasadami hodowli lasu; 

Rezerwat Wysokie 
Skałki 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 

0 Nadleśnictwo 
Krościenko 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D11 
Inwentaryzacja 

gatunku 

Szczegółowa weryfikacja terenu pod kątem 
obecności gatunków w potencjalnych 
siedliskach. 
W przypadku braku stwierdzenia powtórna 
inwentaryzacja w połowie trwania Planu 

Potencjalne siedliska 
gatunków na całym 

obszarze 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania VI-VII 

5 tys. zł 
RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

C18 
Nadzór 

przyrodniczy 

W przypadku potwierdzenia obecności 
gatunku w obszarze stały nadzór 
entomologa nad stanowiskami m.in. nadzór 
nad przebiegiem wszelkich prac 

Miejsca stwierdzenia 
gatunku 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
3 tys. zł 

RDOŚ w 
Krakowie 
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odbywających się w sąsiedztwie stanowisk 
sichrawy. 

 

 
Działania ochronne  

D1- Akcja informacyjna 
Jednym z najbardziej skutecznych sposobów ochrony przyrody jest edukacja społeczeństwa i podnoszenie wiedzy na temat przedmiotów ochrony Obszaru Natura 
2000. 
Działania polegać będą na organizacji spotkań z lokalną społecznością w celu popularyzacji prowadzenia wypasu zwierząt na terenie Obszaru Natura 2000, 
przedstawienia źródeł pozyskiwania dofinansowań do działalności związanej z wypasem, wykupu gruntów oraz w celu przedstawienia sposobów wykorzystania 
źródeł wody dla zwierząt w sposób nieingerujący w siedliska młak.  
 
B1, B2, B3, B4, B15 - Prowadzenie ograniczonej (ekstensywnej) gospodarki kośnej lub kośno-pasterskiej 
Siedliska 5130, 6210, 6230, 7230 i 6520 należą do zbiorowisk półnaturalnych, tzn. istniejących dzięki określonym działaniom wykonywanym przez człowieka. 
Jeśli takie obszary nie będą właściwie użytkowane przez człowieka, grozi im porzucenie, a w konsekwencji przekształcenie w zbiorowiska leśne i zakrzewienia. 
Łąki ekstensywne mogą być także zagrożone nadmierną intensyfikacją produkcji (zaorywaniem, wysokim nawożeniem i nadmiernym wypasem), co prowadzi do 
powstania ubogich gatunkowo zbiorowisk.  
Działania obligatoryjne mają na celu utrzymanie siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku w obecnym stanie i zapobieganie pogorszeniu tego stanu poprzez 
prowadzenie ekstensywnego użytkowania. Działania obligatoryjne obejmują takie działania, które nie dopuszczają do częściowego lub całkowitego zniszczenia 
siedliska (zaoranie, zalesienie). Działania te są ekstensywne – ograniczone do takiego stopnia, aby nie doprowadzi do zmiany aktualnego stanu gatunkowego 
siedliska. Działania fakultatywne, obejmują czynności wymagających od rolników zmiany sposobu gospodarowania 
bądź wykonywania dodatkowych zadań zapisanych w PZO/PO. Podejmowanie takich działań jest jednak dobrowolne. 
Działania obligatoryjne w postaci utrzymania ograniczonej gospodarki kośnej lub kośno-pasterskiej oraz odkrzaczanie siedlisk przynajmniej 1 x na 3 lata jest 
niezbędne do zachowania siedlisk zarośli jałowca, muraw kserotermicznych, górskich łąki konietlicowych i mietlicowych, górskich i niżowych muraw 
bliźniczkowych oraz górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak.  
Dla poszczególnych siedlisk istnieją odrębne szczegółowe wskazania dotyczące sposobu użytkowania. Uniwersalne zasady dotyczą: sposobu koszenia - 
nieniszczącego struktury roślinności i gleby; zakazu koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki; wysokość koszenia na ok. 10 cm. oraz usuwania lub 
złożenia w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie. Na obszarze młak obowiązuje całkowity zakaz wypasu i tworzenia miejsc 
pojenia zwierząt w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Na murawach bliźniczkowych wskazane jest, aby wypas prowadzony był w sposób rotacyjny, w obrocie 
przynajmniej 3-letnim tzn. raz w roku (po 1/3 powierzchni siedliska, zmiana wypasanego fragmentu co roku) lub całość siedliska przepasana przynajmniej raz na 3 
lata. Na murawach bliźniczkowych nie wolno koszarować zwierząt. Graniczny termin wypasu wszystkich siedlisk to 15 października. Nawożenie jest zakazane 
(jedynie na górskich łąkach konietlicowych i mietlicowych dopuszczalne jest niewielkie nawożenie azotem). 
 
B5 - Ograniczenie wypasu i tworzenia ujęć wody  
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Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak na terenie Obszaru wykorzystywane są często, jako miejsca pojenia zwierząt hodowlanych, co prowadzi 
do rozdeptywania warstwy mszystej młak i ich przesuszenia. W skrajnych przypadkach młaki są rozkopywane w celu skanalizowania biegu źródła. Możliwe jest 
jednak zorganizowanie miejsc pojenia zwierząt tak, aby nie niszczyć siedlisk. Można np. systemem rur przetransportować część wody do poideł zlokalizowanych 
w odległości kilku metrów od młaki. Kwestią dobrej woli hodowcy jest nie przeganianie zwierząt przez obszar, na którym występuje młaka. Celem nie jest 
wygrodzenie i wydzielenie terenu młak (bowiem i one muszę być czasem koszone), lecz pogodzenie w czasie i przestrzeni dwóch działań: ochrony siedliska i 
prowadzenia gospodarki pasterskiej.  
 
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 - Inwentaryzacja płatów siedliska / gatunku 
Ze względu na brak pewnych danych o występowaniu w obszarze bezlistu okrywowego, obuwika pospolitego, nadobnicay alpejskiej, sichrawy karpackiej oraz 
brak szczegółowych danych o stanie zachowania i rozmieszczeniu jaworzyn, ciepłolubnych buczyn storczykowych, łąk świerzych i konietlicowo–mietlicowych, 
konieczne są uzupełniające badania terenowe dokładne określenie lokalizacje stanowisk gatunków i siedlisk. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowyc
h 

Terminy/ 
częstotliwość 

Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzi
alny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1 

5130 Zarośla 
jałowca 

pospolitego na 
wrzosowiskach 
lub murawach 
nawapiennych 

Utrzymanie lub 
poprawa parametrów 

struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie 

lub modyfikację 
dotychczasowej formy 

i intensywności 
użytkowania 

siedliska; Poprawa 
parametrów struktury 

i funkcji poprzez 
zmniejszenie 

ocienienia i ekspansji 
drzew 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Termin I 
monitoringu –  

1 rok 
obowiązywania 

PZO;  
Częstotliwość - 
zgodnie z PMŚ 

GIOŚ 

Stanowisko 341a: 
20°35'8,80E 

49°23'51,40N; 
20°35'10,20E 
49°23'51,60N; 
20°35'11,90E 
49°23'52,20N 

Stanowisko 8c4e: 
20°34'32,80E 
49°24'12,80N; 
20°34'34,80E 
49°24'12,20N; 
20°34'36,20E 
49°24'11,20N 
Smolegowa 
49º24’12.4 
20º34’33.8 
49º24’11.3 
20º34’36.4 
49º24’11.0 
20º34’37.9 

GIOŚ 5 tys./rok 

2 
6210 Murawy 
kserotermiczne 

jw. 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Stanowisko 
Kociubylska  
49º23’49.7 
20º35’15.8 
49º23’50.7 
20º35’12.3; 
Stanowisko 

GIOŚ 5 tys./rok 
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3 
6230 Górskie i 
niżowe murawy 
bliźniczkowe 

Poprawa lub 
utrzymanie 

parametrów struktury 
i funkcji poprzez 

modyfikację 
dotychczasowej formy 

i intensywności 
użytkowania siedliska 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Stanowisko 
20º32’38.4 E 
49º23’14.7 N; 
20º32’30.2 E 
49º23’15.5 N; 
20º32’23.4 E 
49º23’16.7 N; 
Stanowisko 

N 49º 23’ 17.2 
E 20º 32’ 18.1 

GIOŚ 5 tys./rok 

4 

7230 Górskie i 
nizinne 

torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 

młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Utrzymanie lub 
poprawa parametrów 

struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie 

lub modyfikację 
dotychczasowej formy 

i intensywności 
użytkowania 

siedliska; Poprawa 
parametrów struktury 

i funkcji poprzez 
zmniejszenie 

ocienienia i ekspansji 
drzew; Poprawa 

perspektywy ochrony 
siedliska poprzez 

zmniejszenie 
zagrożenia 

wynikającego z 
niekontrolowanej 

turystyki 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Durbaszka 
N 49º 23’ 22.0 
E 20º 32’ 21.1 
N 49º 23’ 21.5 
E 20º 32’ 20.2 

Brysztan 
N 49º 23’ 27 
E 20º 35’ 45 
Huściawa 
49º24’08.8 
20º30’44.3 
49º24’06.3 
20º30’44.6 

GIOŚ 5 tys./rok 



 

  128 

5 

8160 Podgórskie 
i wyżynne 
rumowiska 
wapienne ze 

zbiorowiskami 
ze Stipion 

calamagrostis 

Poprawa parametrów 
struktury i funkcji 

poprzez modyfikację 
dotychczasowej formy 

i intensywności 
użytkowania 

siedliska; Poprawa 
parametrów struktury 

i funkcji poprzez 
zmniejszenie 

ocienienia i ekspansji 
drzew; Poprawa 

perspektywy ochrony 
siedliska poprzez 

zmniejszenie 
zagrożenia 

wynikającego z 
niekontrolowanej 

turystyki 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Smolegowa Skała 
49º23’481 
20º34’887 
49º24’12.2 
20º34’27.1 
49º24’12.2 
20º34’27.2 

Homole 55dd 
49º24’08.9 
20º32’55.8 
49º24’09.1 
20º32’55.8 
49º24’15.7 
20º32’53.6 

GIOŚ 5 tys./rok 

6 

8210 Wapienne 
ściany skalne ze 
zbiorowiskami 
Potentilletalia 
caulescentis 

Brak 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Wodospad 
20º34’53.6 E 
49º24’02.5 N; 
20º34’53.6 E 
49º24’02.4 N; 

Homole 
20º33’01.6 E 
49º23’57.8 N 
20º33’01.5 E 
49º23’53.7 N 

RDOŚ w 
Krakowie 

5 tys./rok 

7 
9110 Kwaśne 

buczyny 

Poprawa parametrów 
struktury i funkcji 

poprzez utrzymanie 
lub modyfikację 

dotychczasowej formy 
i intensywności 

użytkowania lasu 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 
Ubocz 

N 49º 24’ 23.0 
E 20º 31’ 51.0 

RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

8 
9130 Żyzne 

buczyny 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

N 49º23’ 31 
E 20º 32’ 59 

N 49º 23’ 04.9 
E 20º 34’ 41.0 

RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 
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9 

91E0 Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

jw. 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Np. N 49º24’36.6 
E 20º32’32.2 
N 49º23’50.5 
E 20º31’1.4 

N 49º24’13.4 
E 20º34’6.5 

RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

10 
91Q0 Górskie 
reliktowe laski 

sosnowe 

Poprawa parametrów 
struktury i funkcji 

poprzez zmniejszenie 
konkurencji innych 

drzew 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Kociubylska 
20º35’14.4 E 
49º23’51.1 N; 
20º35’14.9 E 
49º23’50.4 N; 

 

RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

11 

6110 Skały 
wapienne i 
neutrofile z 
roślinnością 
pionierską 

Poprawa parametrów 
struktury i funkcji 

poprzez zmniejszenie 
ocienienia i ekspansji 

drzew 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Homole 
20º33’06.5 E 
49º23’55.4 N; 
20º33’06.5 E 
49º23’55.7 N; 
20º33’06.5 E 
49º23’56.6 N; 

Biała 
49º24’11.2 
20º34’40.6 
49º24’14.1 
20º34’40.0 
49º24’14.2 
20º34’37.2 

RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

12 

6170 
Nawapienne 

murawy 
wysokogórskie i 

wyleżyska 
śnieżne 

Poprawa parametrów 
struktury i funkcji 

poprzez zmniejszenie 
ocienienia i ekspansji 

drzew 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Biała Woda 
49º24’12.3 
20º34’39.4 
49º24’13.0 
20º34’37.9 
49º24’14.1 
20º34’34.1 

Homole 
49º24’18.8 
20º32’50.6 
49º24’17.1 
20º32’53.7 
49º24’15.7 
20º32’53.6 

RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 
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13 

6520 Górskie 
łąki konietlicowe 

i mietlicowe 
użytkowane 
ekstensywnie 

Utrzymanie lub 
poprawa parametrów 

struktury i funkcji 
poprzez utrzymanie 

lub modyfikację 
dotychczasowej formy 

i intensywności 
użytkowania siedliska 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Biała Woda 
49º24’15.0 
20º34’39.4 
Smerkowa 

N 49º 22’ 47.3 
E 20º 34’ 38.8 
N 49º 22’ 47.3 
E 20º 34’ 38.8 

GIOŚ / 
RDOŚ w 
Krakowie 

5 tys./rok 

14 

9180 Jaworzyny 
i lasy klonowo-

lipowe na 
stokach i 
zboczach 

Poprawa parametrów 
struktury i funkcji 

poprzez utrzymanie i 
modyfikację 

dotychczasowej formy 
i intensywności 

użytkowania lasu 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodna z PMŚ 
GIOŚ 

jw. 

Stanowisko 73b6 
N 49º23’23.6 
E 20º 33’54.7 
Stanowisko 

N 49º 22’ 51.2 
E 20º 34’27.4 

RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

 

8310 Jaskinie 
nieudostępnion

e do 
zwiedzania 

Utrzymanie 
parametrów 

struktury i funkcji 
lub ich poprawa 

poprzez 
zmniejszenie presji 

turystycznej. 

Struktura i 
funkcje 

Występowan
ie  

nietoperzy 

Monitoring 
występowania 
nietoperzy w 
wybranych 
jaskiniach 

corocznie w 
trakcie 

obowiązywania 
PZO. Co 

najmniej 1 x w 
sezonie w 

listopadzie i/lub 
w lutym 

 
f3ee, 7d99, 9963, 
0f39, dfff, 1f1e, 

84ab, c501, 45d9, 
21e2, 1695 

RDOŚ w 
Krakowie, 
podmioty 

zainteresow
ane 

3 tys. /rok Stopień 
zabezpieczen

ia obiektu 
przed 

penetracją 
ludzką 

Kontrola stopnia 
zaśmiecania i 

niszczenia jaskiń 
przez turystów 

Okres 
obowiązywania 

PZO;  
Częstotliwość - 
co 2 lata, VII-

IX 
Wandalizm – 
zanieczyszcz
enie jaskiń 
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15 
1306 Bezlist 
okrywowy 

Utrzymanie 
parametrów struktury 

i funkcji poprzez 
utrzymanie 

dotychczasowej formy 
i intensywności 

użytkowania lasu 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Brak GIOŚ 4 tys./rok 

16 
2114 Pszonak 

pieniński 

Poprawa parametrów 
struktury i funkcji 

poprzez zmniejszenie 
ocienienia i ekspansji 
drzew i krzewów – 

zwiększenie 
powierzchni siedliska; 
Poprawa perspektywy 

ochrony siedliska 
gatunku poprzez 

zmniejszenie 
zagrożenia 

wynikającego z 
niekontrolowanej 

turystyki 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

e2cf 
N49° 23' 57,432" 
E20° 33' 2,657" 

RDOŚ w 
Krakowie 

3 tys./rok 

17 
1303 Podkowiec 

mały 

Utrzymanie 
parametrów struktury 

i funkcji poprzez 
zachowanie 

dotychczasowego 
zabezpieczenia przed 

niepokojeniem 
nietoperzy, 

dostępności wlotów, 
stabilnych warunków 
siedliskowych oraz 

zachowanie ciągłości 
korytarzy 

ekologicznych oraz 
bazy żerowiskowej 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

11b3 – Kościół 
N49° 24' 26,521" 
E20° 32' 55,903" 

2025 - Sztolnia Bania 
N49° 24' 37,388" 
E20° 30' 51,853" 

GIOŚ 5 tys./rok 
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18 1352 Wilk Utrzymanie lub 
poprawa parametrów 

struktury i funkcji 
poprzez zachowanie 
aktualnej spójności 

siedliska i 
ograniczonej presji 

turystyki 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Cały teren 
RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

19 1361 Ryś 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Cały teren 
RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

20 1354 Niedźwiedź 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Cały teren 
RDOŚ w 
Krakowie 

4 tys./rok 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych  

L.p. Dokumentacja planistyczna 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania 
bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)  
Wskazania powinny wynikać z analizy zapisów z tab. z  pkt: 2.5, 4 oraz 5. 

1 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica 
w obrębie Obszaru i Terenu Górniczego „SZCZAWNICA I” z 
poszerzeniem o Przyległe Tereny Zainwestowania; Uchwała Nr 

XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 lipca 2004 roku 

Wpisanie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 jako obszaru chronionego. 
Utrzymanie dotychczasowej funkcji łąk, jako trwałych użytków zielonych. 
Uwzględnienie zapisów zawartych w PZO 

2 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica Na Lata 2007-2009, 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/86/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 
listopada 2007 roku 

Wpisanie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 jako obszaru chronionego. 

3 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczawnica Na Lata 2007-2013; 

Załącznik Do Uchwały XX/126/08 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
28 lutego 2008 

Kolejne aktualizacje mają być zgodne z zapisami PZO  

4 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Szczawnica - Tom I - Uwarunkowania rozwoju; Załącznik nr 1a 

do Uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr XLV/272/2006 z dnia 
19.10.2006r. 

Kolejne aktualizacje mają uwzględniać obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 i 
wszelkie plany i  potencjalne inwestycje mają być zgodne z zapisami PZO,  
Uwzględnić w zapisach przebieg przez teren obszaru korytarza karpackiego, co oznacza, że 
obszar jest ważny również dla dużych drapieżników, pomimo ich bezpośredniego braku w 
obszarze, prosimy o zapewnienie pełnej ochrony korytarza, jego drożności oraz 
uwzględnienia w planowaniu zabudowy.  5 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Szczawnica - Tom II – Kierunki Zagospodarowania 

przestrzennego Załącznik nr 1b do Uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr 
XLV/272/2006 z dnia 19.10.2006r. 
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6 

Opracowanie Ekofizjograficzne dla Miasta Szczawnica w Granicach 
Administracyjnych z Wykluczeniem Terenu i Obszaru Górniczego 
Szczawnica i Poszerzonego o Przyległe Tereny Zainwestowania 

Kolejne aktualizacje mają uwzględniać obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 i być 
zgodne z zapisami PZO 

7 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Szczawnica 
Kolejne aktualizacje mają uwzględniać obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 i być 
zgodne z zapisami PZO  

8 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2004 

– 2015 Przy aktualizacji wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO 

9 
Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Krościenko, obręb Krościenko, 

sporządzony na okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2017 roku 
Przy aktualizacji PZU wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO 
Uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk 

10 
Prognoza oddziaływania na Środowisko Planu Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Krościenko na okres gospodarczy od 1 stycznia 2008r. do 
31 grudnia 2017r. 

Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO,  
Uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk 

11 
Operat Glebowo-Siedliskowy dla Nadleśnictwa Krościenko; Tom I – 
Elaborat. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej RDLP Kraków 

Przy aktualizacji PZU wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO 

12 
Operat Glebowo-Siedliskowy dla Nadleśnictwa Krościenko; Tom II – 

Opisy Powierzchni Typologicznych 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej RDLP Kraków, 

Przy aktualizacji PZU wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO 

13 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Program Ochrony Przyrody na okres od 1.01.2008 roku do 31.12.2017 
Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO,  
Uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk 

 

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 Małe Pieniny 
PLH120025 są dobrze rozpoznane. Działania ochronne zaproponowane w planie zadań ochronnych na 10 lat zapewnia utrzymanie lub poprawę stanu ochrony 
przedmiotów ochrony. 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 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
Kod       Nazwa siedliska     % pokrycia      Ocena 
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 
0,10 B C B C 
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków  0,20 C C C C 
5130 Zarosla jalowca pospolitego na wrzosowiskach lub 
murawach nawapiennych 0,21 A A A A 
6210 Murawy kserotermiczne  1,50 B C B B 
6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 0,80 C C B C 
6430 Ziołorośla górskie  i ziołorośla nadrzeczne 0,01 D 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie  
4,84 C C B B 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk 0,04 B C C C 
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze 
zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis 0,00 B C B C 
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia 
caulescentis 0,01 A C A B 
9110 Kwaśne buczyny 0,62 C C C C 
9130 Żyzne buczyny  38,00 B C B B 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  0,10 D 
91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe 0,12 B C B C 
9410 Górskie bory świerkowe  0,50 C C B C 

3.1 Typy SIEDLISK  przyrodniczych występujących na terenie obszaru i 
ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk 
Kod  Powierzchnia (ha)   ocena 
3220 0,14 D    
3240 0,02 D    
5130 1,24 A A A A 
6110 0,52 A B A A 
6170 1,33 C C C C 
6210 0,76 B C B B 
6230 33,32 C C B C 
6430 0,05 D    
6510 1,07 D    
6520 21,31 B C B B 
7230 1,48 B C C C 
8160 0,01 B C B C 
8210 0,02  A C A B 
8310 55 B C B C 
9110 1,37 C C C C 
9130 105,56 B C B B 
9150 0,64 D    
9180 0,72 C C C C 
91E0 35,41 B C B C    
91Q0 0,07 B C B C 
9410 6,26 D    

Uzupełnienie i weryfikacja 
danych w oparciu o prace 

terenowe i analizę 
piśmiennictwa 

2 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy 
Rady 79/409/EWG 
A215 Bubo bubo  D 

3.2 GATUNKI OBJĘTE ART. 4 DYREKTYWY 2009/147/WE I 
GATUNKI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO DYREKTYWY 
92/43/EWG  
A 1193 Bombina variegata    P D 
A 2001 Triturus montandoni  P D 
I 1087 Rosalia alpina            V D 
I 4024 Pseudogaurotina excellens     P D 
M 1303 Rhinolophus hipposideros   220 B B C B 
M 1308 Barbastella barbastellus  R   D 
M 1321 Myotis emarginatus         R   D 
M 1324 Myotis myotis             5-6    D 

Uzupełnienie i weryfikacja 
danych w oparciu o prace 

terenowe i analizę 
piśmiennictwa 

 
 
 
 
 
 
 

3 3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG 
1303 Rhinolophus hipposideros 130 C B C C 

4 3.2.d. PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
1193 Bombina variegata P D 
2001 Triturus montandoni P D 

5 3.2.g. ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy 
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Rady 92/43/EWG 
1386 Buxbaumia viridis 9 B A C B 
1902 Cypripedium calceolus 3-5 D 
2114 Erysimum pieninicum 80 C C A C 

M 1352 Canis lupus                 3-4    C B C C 
M 1354 Ursus actor                 1-2    C B C C 
M 1361 Lynx lynx                   2-2     C B C C 
P 1306 Buxbaumia viridis       V    B A C B 
P 1902 Cypripedium calceolus R    D 
P 2114 Erysimum pieninicum  80-100  B C A C 

 

6 3.3 Inne ważne gatunki zwierząt i roślin  
SSAKI 
Eptesicus nilssonii P C 
Myotis mystacinus P C 
Nyctalus noctula P C 
PŁAZY 
Bufo bufo R D 
Bufo viridis P C 
Hyla arborea R C 
Rana esculenta R D 
Rana temporaria P D 
Salamandra salamandra P D 
Triturus alpestris P D 
GADY 
Anguis fragilis P D 
Coronella austriaca P A 
Lacerta agilis P C 
Lacerta vivipara P D 
Natrix natrix P D 
Vipera berus P D 
RYBY 
Cottus poecilopus P A 
Salmo trutta morpha fario P D 
BEZKRĘGOWCE 
Apatura ilia P D 
Apatura iris P D 
Iphiclides podalirius P A 
Papilio machaon P D 
Parnassius apollo P A 
ROŚLINY 
Aconitum moldavicum R A 
Aconitum variegatum R D 
Aquilegia vulgaris P D 
Aruncus sylvestris P D 

3.3 Pozostałe ważne gatunki zwierząt i roślin 
A  1203 Hyla arborea 
B  A107 Tetrao tetrix 
B  A108 Tetrao urogallus 
B  A215 Bubo bubo 
B  A236 Dryocopus martius 
F  2557 Cottus poecilopus 
I  1057 Parnassius apollo 
I  - Apatura ilia 
I  - Apatura iris 
I  - Iphiclides podalirius 
I  - Papilio machaon 
M 1312 Nyctalus noctula 
M 1313 Eptesicus nilssonii 
M 1330 Myotis mystacinus 
P  1866 Galanthus nivalis 
P  5104 Lycopodium annotinum 
P  5105 Lycopodium clavatum 
P  5189 Huperzia selago 
P  - Cephalanthera damasonium 
P  - Cephalanthera rubra 
P  - Corallorhiza trifida 
P  - Epipactis palustris 
P  - Ophrys insectifera 
P  - Phyllitis scolopendrium 
P  -          Plantago atrata 
P  - Sedum acre var calcigenum 
P  - Taxus baccata 
R  1283 Coronella austriaca 

Uzupełnienie i weryfikacja 
danych w oparciu o 
inwentaryzację i 

piśmiennictwo 
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Asarum europaeum P D 
Blechnum spicant P D 
Carlina acaulis P D 
Cephalanthera damasonium P A 
Cephalanthera rubra P A 
Chimaphila umbellata P D 
Cimicifuga europaea R D 
Colchicum autumnale P D 
Corallorhiza trifida P D 
Digitalis grandiflora P D 
Epipactis atrorubens P D 
Epipactis helleborine P D 
Epipactis palustris P A 
Galanthus nivalis P D 
Galium odoratum P D 
Gentiana asclepiadea P D 
Gentiana verna P D 
Gentianella ciliata P D 
Gentianella germanica P D 
Gladiolus imbricatus P D 
Hedera helix P D 
Huperzia selago P D 
Jovibarba hirta P D 
Lilium martagon P D 
Listera ovata P D 
Lycopodium annotinum P D 
Lycopodium clavatum P D 
Neottia nidus-avis P D 
Ophrys insectifera 100 A 
Phyteuma orbiculare P D 
Plantago atrata P A 
Polypodium vulgare P D 
Primula elatior P D 
Sedum acre var calcigenum P B 
Taxus baccata P D 
Viburnum opulus P D 

7 4.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 
Klasy siedlisk                                                     % pokrycia 
Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska,  
kopalnie, tereny przemysłowe)                                3% 

4.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 
Kod  Rodzaj pokrycia obszaru                 Pokrycie [%] 
N06 Wody śródlądowe (stojące i płynące)        <1 
N07 Torfowiska, mokradła, bagna, roślinność granicząca z wodami                                                              

Uzupełnienie i weryfikacja 
danych w oparciu o 

inwentaryzację 
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Lasy iglaste                                                              45% 
Lasy mieszane                                                         15% 
Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)                   35% 
Siedliska rolnicze (ogólnie)                                      2% 
                                          Suma pokrycia siedlisk 100 % 

<1 
N10 Łąki wilgotne, łąki świeże 
N11 Wysokogórskie murawy i łąki górskie          2 
N14 Intensywnie użytkowane użytki zielone 
N16 Lasy liściaste 
N17 Lasy iglaste 
N19 Lasy mieszane 
N22 Śródlądowe skały, piargi, piaski, lodowce;  <1 
N23 Pozostałe tereny (w tym miasta, wsie, drogi, wysypiska śmieci, 
kopalnie, tereny przemysłowe) 3 
                                        Całkowite pokrycie    100 % 

8 OPIS OBSZARU 
Małe Pieniny to podłużne pasmo górskie z kilkoma krótkimi 
odgałęzieniami, ciągnące się po obu stronach granicy państwa 
od Pienin Właściwych do przełęczy Rozdziela (803 m n.p.m.), 
gdzie spotyka się z Beskidem Sądeckim. Jego długość wynosi 
12 km, a szerokość 5 km. Charakterystycznym rysem rzeźby 
są wypiętrzenia wapiennych skał facji czorsztyńskiej, które 
układają się w nieduże, izolowane wzniesienia sterczące w 
otoczeniu fliszowej osłony. Zbudowane są one z twardego 
wapienia krynoidowego oraz czerwonego wapienia bulastego. 
Północną granicę pasma stanowi dolina Grajcarka i Białej 
Wody. Najwyższym wzniesieniem Małych Pienin jest Wysoka 
(1052 m n.p.m.). Wysokości względne są tu stosunkowo małe. 
Grzbiet jest wąski, prawie bezleśny, a stoki rozcięte 
obszernymi dolinami. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę mają 
otwarte na północ, wąwozy: Homole, Biała Woda, Skalskie. U 
stóp Wysokiej leży wąwóz Homole. Wyróżniają go strome 
ściany o urozmaiconych formach skalnych (do 120 m 
wysokości) i potok Kamionka płynący wśród ogromnych 
głazów. Dnem doliny, u stóp pasma, płynie potok Grajcarek. 
Nad potokiem leżą uzdrowiskowe miejscowości: Szczawnica, 
Szlachtowa i Jaworki. Cały obszar Małych Pienin leży w 
piętrze regla dolnego, jedynie szczyt Wysokiej zbliża się do 
regla górnego. Obecnie szata roślinna tego pasma jest silnie 
przekształcona. Lasy - przede wszystkim antropogeniczne 
świerczyny - występują głównie w górnych, trudno 
dostępnych partiach. Niższe położenia i grzbiety Małych 
Pienin są przeważnie pokryte łąkami i pastwiskami, na których 
wypasa się stada owiec. Wśród pastwisk leżą silnie 

Dodatkowa charakterystyka obszaru 
Obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 położony jest w 
województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy i 
miasta Szczawnica. Obejmuje część pasma Małych Pienin na południe 
od miejscowości Jaworki, z 4 rezerwatami przyrody: Wysokie Skałki, 
Homole, Biała Woda, Zaskalskie- Bodnarówka. Małe Pieniny to 
najbardziej na wschód wysunięta część pienińskiego pasa skałkowego, 
ciągnąca się od wylotu Przełomu Pienińskiego do przełęczy Rozdziela 
(862 m n.p.m.). Długość podłużnego pasma Małych Pienin wynosi 12 
km, a szerokość 5 km. Północną granicę pasma stanowi dolina Grajcarka 
i Białej Wody. Południowa granica obszaru nakłada się z granicą państwa 
i ciągnie się wzdłuż grzbietów: Łaźne Skały, Wysoki Wierch, Durbaszka, 
Wysoka, Smrekowa i Wierchliczka. Najwyższym wzniesieniem Małych 
Pienin jest Wysoka (1052 m n.p.m.). Wysokości względne są tu 
stosunkowo małe (ok. 700m). Grzbiet jest wąski, prawie bezleśny, a stoki 
rozcięte obszernymi dolinami. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę mają 
otwarte na północ, wąwozy: Homole, Biała Woda, Skalskie. U stóp 
Wysokiej leży wąwóz Homole. Wyróżniają go strome ściany o 
urozmaiconych formach skalnych (do 120 m wysokości) i potok 
Kamionka płynący wśród ogromnych głazów. Dnem doliny, u stóp 
pasma, płynie potok Grajcarek. Nad potokiem leżą uzdrowiskowe 
miejscowości: Szczawnica, Szlachtowa i Jaworki. Charakterystycznym 
rysem rzeźby są wypiętrzenia wapiennych skał facji czorsztyńskiej, które 
układają się w nieduże, izolowane wzniesienia sterczące w otoczeniu 
fliszowej osłony. Cały obszar Małych Pienin leży w piętrze regla 
dolnego, jedynie szczyt Wysokiej zbliża się do regla górnego. Obecnie 
szata roślinna tego pasma jest silnie przekształcona. Występujące na 
terenie obszaru lasy to głownie różne typy lasów bukowych oraz 
świerczyny, w większości pochodzenia antropogenicznego - występują 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 
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rozproszone, niewielkie płaty bliźniczysk - niegdyś pospolicie 
tu występujących, obecnie ulegających sukcesji w kierunku 
żyźniejszych zbiorowisk. Obszar obejmuje część pasma 
Małych Pienin na południe od miejscowości Jaworki, z 4 
rezerwatami przyrody: Wysokie Skałki, Homole, Biała Woda, 
Zaskalskie- Bodnarówka. 

głównie w górnych, trudno dostępnych partiach. Niższe położenia i 
grzbiety Małych Pienin są przeważnie pokryte łąkami i pastwiskami. 
Dominuje tu gospodarka łąkarska oraz hodowla owiec. Na terenie 
obszaru w zasadzie brak zwartej zabudowy. W granicach obszaru 
znajduje się fragment zabudowy miejscowości Jaworki obejmujący 
kościół , który stanowi siedlisko nietoperzy. 

9 4.2. WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Obszar o dużej różnorodności siedlisk przyrodniczych 
wynikającej z bardzo urozmaiconej rzeźby terenu. Stanowi 
kolejne, po Zachodnich Tatrach i Pieninach Właściwych, 
miejsce występowania roślinności wapieniolubnej w polskich 
Karpatach. Stwierdzono tu występowanie 15 rodzajów siedlisk 
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to jedno z 
nielicznych w regionie miejsc występowania siedliska 5130. 
Prowadzona tu ekstensywna gospodarka pasterska przyczynia 
się do zachowania walorów przyrodniczych terenu. Flora 
obszaru liczy ponad 300 gatunków roślin naczyniowych. 
Zachowały się tu także zbiorowiska, dla których obszar 
stanowi jedno z niewielu miejsc występowania w Polsce. Są 
to: Dendranthemo-Seslerietum, zb. Pinus sylvestris-
Calamagrostis varia, a także jedyne poza Tatrami, miejsce 
występowania górnoreglowej świerczyny na podłożu 
wapiennym: Polysticho-Piceetum (wykształconej w przedziale 
wysokości regla dolnego). Obszar obejmuje jedną z większych 
w regionie kolonii rozrodczych podkowca małego 
Rhinolophus hipposideros znajdującą się w kościele w 
Jaworkach oraz tereny żerowiskowe tego gatunku. 

4.2. WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Obszar Małe Pieniny PLH120025 został utworzony w celu ochrony 
siedlisk naskalnych i muraw: głównie siedliska 5130 - zarośli jałowca 
pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (jest to 
jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska), a 
także muraw kserotermicznych, wapiennych ścian skalnych ze 
zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz górskich reliktowych 
lasków sosnowych. Na terenie obszaru występuje istotna populacja 
podkowca małego. W kościele w Jaworkach znajduje się duża kolonia 
rozrodcza tego gatunku, w okolicy kilka miejsc regularnego zimowania 
oraz tereny żerowiskowe. Obszar ten ma istotne znaczenie dla 
zachowania gatunku w skali regionu biogeograficznego. Na terenie 
obszaru Małe Pieniny PLH120025 zidentyfikowano 21 siedlisk 
przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 5 
priorytetowych), 11 gatunków zwierząt (z wyłączeniem ptaków) i 3 
gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
 
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich 
potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) 
Propozycja zmiany ocen z C na D. Sposób wykształcenia siedlisk 3220 i 
3240 znacznie odbiega od wzorca syntaksonomicznego. Siedliska 
rozmieszczone są kadłubowo wzdłuż koryt rzek, występują na 
opisywanym obszarze w formie nieistotnej dla jego ochrony. W obrębie 
tych siedlisk występuje dużo ekspansywnych i inwazyjnych gatunków 
roślin zaburzających ich strukturę. 
5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach 
nawapiennych  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako doskonały - 
A. Siedlisko jest typowo wykształcone. Zajmuje powierzchnię 1,24 ha,. 
Małe Pieniny stanowią jedno z nielicznych w regionie miejsc 
występowania tego siedliska. Powierzchnia względna – A. 
Stan zachowania ocena A, w tym: Stopień zachowania struktury – I – 
doskonale zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i 
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charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; Stopień zachowania 
funkcji: I - doskonałe perspektywy, przy założeniu przeprowadzenia 
działań ochronnych w postaci wycinki drzew i krzewów, nawet 
zarośnięte płaty siedliska mają zachowania;  
Ocena ogólna A 
*6110 Skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską (Alysso-
Sedion)  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako doskonały - 
A. Siedlisko jest typowo wykształcone.  Zajmuje powierzchnię 0,52 ha,. 
Małe Pieniny stanowią jedno z nielicznych miejsc występowania tego 
siedliska w regionie jak i w Polsce. Powierzchnia względna – B. 
Stan zachowania ocena A, w tym: Stopień zachowania struktury – I – 
doskonale zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i 
charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; Stopień zachowania 
funkcji: I -doskonałe perspektywy zachowania;  
Ocena ogólna A 
6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i 
wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) 
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. 
Sposób wykształcenia siedliska odbiega od wzorca syntaksonomicznego. 
Siedlisko zajmuje powierzchnię 1,33 ha. Małe Pieniny stanowią jedno z 
nielicznych miejsc występowania tego siedliska w regionie. 
Powierzchnia względna – C.  
Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – 
średnio zachowana lub częściowo zdegradowana. Skład gatunkowy 
muraw wysokogórskich w Małych Pieninach jest bardzo zubożały (brak 
np. chryzantemy Zawadzkiego) Stopień zachowania funkcji: II – dobre 
perspektywy, Możliwa jest poprawa struktury płatów siedlisk poprzez 
wycinkę podrostów drzew (choć skład gatunkowy ma nikłe szanse 
poprawy); Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy 
średnim nakładzie środków.  
Ocena ogólna C 
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są 
tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków 
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. 
Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone. Zajmuje 
powierzchnię 0,76 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego 
siedliska na terenie Polski (Powierzchnia względna – C).  
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II – 
dobrze zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i 
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charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy;  Stopień zachowania 
funkcji: I -doskonałe perspektywy zachowania; Możliwa jest poprawa 
struktury płatów siedlisk poprzez wycinkę podrostów drzew; Możliwości 
odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków.  
Ocena ogólna B 
*6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate 
florystycznie)  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. 
Sposób wykształcenia części płatów siedliska odbiega od wzorca 
syntaksonomicznego. Siedlisko zajmuje powierzchnię 33,32 ha, co 
stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski 
(Powierzchnia względna – C). 
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - 
dobrze zachowana; Część płatów jest zubożała gatunkowo, 
pofragmentowana na skutek zalesień, postępującej naturalnej sukcesji 
oraz wnikania w siedlisko rodzimych gatunków ekspansywnych. Stopień 
zachowania funkcji: II – dobre perspektywy, Możliwa jest poprawa 
struktury siedliska np. poprzez dostosowanie intensywności wypasu i 
koszenia do stanu zachowania płatu siedliska (choć skład gatunkowy ma 
nikłe szanse poprawy); Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie 
możliwe przy średnim nakładzie środków.  
Ocena ogólna C 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  
Siedlisko posiada typowy, charakterystyczny skład gatunkowy, jednakże 
w obszarze występuje na powierzchni nieistotnej dla jego ochrony. Ze 
względu na sposób ukształtowania terenu (koryta części potoków 
wykształcone są w litej skale) nie ma perspektyw dla rozwoju tego 
siedliska w obszarze. Ocena ogólna D. 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris)  
W związku ze zmianą klasyfikacji zbiorowisk roślinnych na obszarze 
Małych Pienin wykazano tylko jeden płat siedliska o powierzchni 1,07 
ha. Ze względu na brak szczegółowych danych o stanie zachowania i 
rozmieszczeniu siedliska nie można dokonać oceny. Ocena ogólna D. 
6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane 
ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. 
Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone. Siedlisko 
zajmuje powierzchnię 21,31 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni 



 

  142 

tego siedliska na terenie Polski (Powierzchnia względna – C). 
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - 
dobrze zachowana; Część płatów jest zubożała gatunkowo - brak 
gatunków charakterystycznych i dominujących dla tego siedliska, na 
skutek przekształcenia części dawnych łąk w pastwiska. Stopień 
zachowania funkcji: II – dobre perspektywy; Możliwa jest poprawa 
struktury siedliska np. poprzez dostosowanie intensywności wypasu i 
koszenia do stanu zachowania płatu siedliska. Możliwości odtworzenia: 
II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków  
Ocena ogólna B 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk 
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. 
Sposób wykształcenia części płatów siedliska odbiega od wzorca 
syntaksonomicznego. Siedlisko zajmuje powierzchnię 1,48 ha, co 
stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski 
(Powierzchnia względna – C). 
Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – 
średnio zachowana lub częściowo zdegradowana; Część płatów posiada 
zubożony skład gatunkowy - brak gatunków charakterystycznych i 
dominujących dla tego siedliska; w płatach znajdujących się w rejonie 
aktualnego wypasu zauważalne jest wyraźne przesuszenie siedliska i 
zniszczenie warstwy mszystej; Stopień zachowania funkcji: II – dobre 
perspektywy; Możliwa jest poprawa struktury siedliska m.in. w wyniku 
zaniechania wypasu; Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe 
przy średnim nakładzie środków  
Ocena ogólna C 
*8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami 
ze Stipion calamagrostis 
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. 
Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone, choć 
pofragmentowane. Siedlisko zajmuje bardzo małą powierzchnię w postaci 
niewielkich izolowanych płatów (Powierzchnia względna – C). 
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - 
dobrze zachowana; Część płatów ma zaburzoną strukturę, na skutek 
ekspansji roślin zielnych i traw oraz zacienianiu przez drzewa i krzewy. 
Stopień zachowania funkcji: II – dobre perspektywy; Możliwa jest 
poprawa struktury siedliska np. poprzez naruszenie piargów i wycinkę 
drzew i krzewów. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe 
przy średnim nakładzie środków.  
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Ocena ogólna C 
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia 
caulescentis  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako A doskonały. 
Siedlisko jest typowo wykształcone. Zajmuje powierzchnię 0,02 ha,. 
Powierzchnia względna – C. 
Stan zachowania ocena A, w tym: Stopień zachowania struktury – I – 
doskonale zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i 
charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; Stopień zachowania 
funkcji: I - doskonałe perspektywy. Siedlisko występuje w niezmienionej 
postaci w miejscu swojego naturalnego występowania. 
Ocena ogólna C 
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. 
Jaskinie są typowo wykształcone, pochodzenia naturalnego, przy czym w 
większości są to obiekty niewielkie, do 20 metrów długości. W obszarze 
znajduje się łącznie 55 jaskiń i schronisk podskalnych co stanowi mniej 
niż 2 % wszystkich jaskiń znanych z terenu Polski. Powierzchnia 
względna – C. 
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - 
dobrze zachowana; Większość jaskiń posiada genezę niekrasową: 
głównie osuwiskową oraz erozyjno-wietrzeniową, kilka obiektów jest 
pochodzenia krasowego. Jaskinie stanowią schronienie dla nietoperzy, 
owadów, pajęczaków oraz większych ssaków. Większość obiektów 
posiada mikroklimat dynamiczny i wysoką temperaturę (5-8 st. C).  
Stopień zachowania funkcji: I - doskonałe perspektywy. Możliwości 
odtworzenia: I – łatwe;  
Ocena ogólna C 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. 
Siedlisko ma charakter przejściowy, odbiega od wzorca 
syntaksonomicznego. Zajmuje powierzchnię 1,37 ha, co stanowi mniej 
niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia 
względna – C).  
Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – 
średnio zachowana; Struktura drzewostanu jest zaburzona – duży udział 
świerka, brak wyraźnych zniekształceń antropogenicznych; Stopień 
zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki 
leśnej – II dobre perspektywy. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie 
możliwe przy średnim nakładzie środków. 
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Ocena ogólna C 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-
Fagenion)  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. 
Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone. Zajmuje 
powierzchnię 105,56 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego 
siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – C).  
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - 
dobrze zachowana;. Większość płatów posiada typową strukturę i 
charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; nieco zubożały jest 
skład runa niektórych płatów, brak wyraźnych zniekształceń 
antropogenicznych; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu 
prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – II dobre perspektywy. 
Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim 
nakładzie środków. 
Ocena ogólna B 
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe Cephalanthero-Fagenion) 
Ze względu na brak szczegółowych danych o stanie zachowania i 
rozmieszczeniu siedliska nie można dokonać oceny. Jedno poznane 
stanowisko było zubożone gatunkowo. Ocena ogólna D. 
*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio 
plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. 
Jeden z płatów siedliska jest typowo wykształcony, pozostałe, mniejsze 
mają charakter inicjalny. Zajmuje powierzchnię 0,73 ha, co stanowi 
mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia 
względna – C).  
Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – 
średnio zachowana; drzewostan wykazuje pewne zubożenie pod 
względem składu i struktury, bogata jest jednak warstwa podrostu i 
podszytu która daje dobre perspektywy na przyszłość; Stopień 
zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki 
leśnej i przeprowadzeniu selektywnej wycinki drzew – II dobre 
perspektywy. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy 
średnim nakładzie środków. 
Ocena ogólna C 
*91E0  Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Proponuje się podniesienie oceny siedliska z D do C ze względu na 
ogólnie dobry, reprezentatywny stan siedliska. Stopień 
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reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Siedlisko 
zajmuje powierzchnię 35,41 ha, co stanowi mniej niż 0,1% powierzchni 
tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – C). Na tle 
zasobów sieci w Polsce dla obszaru nie ma większego znaczenia.  
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II – 
dobrze zachowana. struktura drzewostanów typowa i charakterystyczna 
dla siedliska, brak wyraźnych zniekształceń antropogenicznych na 
większości płatów; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu 
prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – II (dobre perspektywy). 
Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim 
nakładzie środków. 
Ocena ogólna C 
91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako dobry - B. 
Siedlisko zajmuje powierzchnię 0,07 ha, co stanowi mniej niż 2% 
powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – B). 
Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – II – 
dobrze zachowana. Siedlisko posiada zubożały skład gatunkowy, 
struktura drzewostanu jest zaburzona na skutek zbyt dużego udział 
świerka; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia 
racjonalnej gospodarki leśnej i przeprowadzeniu selektywnej wycinki 
drzew – II (dobre perspektywy). Możliwości odtworzenia: II - 
odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków. 
Ocena ogólna C 
9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska 
górskie) 
Propozycja zmiany oceny z C na D. Siedlisko występuje w obszarze na 
powierzchni 6,26 ha co stanowi 0,06 % powierzchni tego siedliska w 
Polsce. Występuje na wysokości (n.p.m.) poniżej optimum 
występowania i odbiega od wzorca syntaksonomicznego - ma zubużony 
skład gatunkowy. Nawapienna świerczyna górnoreglowa opisana z 
rezerwatu „Wysokie Skałki” ulega rozpadowi na skutek wiatrołomu i 
gradacji kornika. 
1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros  
Ocena populacji B; Liczebność koloni rozrodczej wynosi ok. 100-199 
osobników co stanowi około 6 % populacji krajowej. Populacja w 
obszarze jest stabilna. 
Stan zachowania: ocena B, w tym: Stan zachowania siedliska: II - 
elementy dobrze zachowane; kolonia lęgowa w Kościele w Jaworkach 
oraz najważniejsze miejsce hibernacji - sztolnia Bania w Jarmucie są 
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dobrze zabezpieczone. W rejonie zapewniona jest baza żerowiskowa. 
Możliwość odtworzenia: II - możliwe przy średnim nakładzie środków; 
W przypadku wycinki drzew na trasach migracyjnych gatunku możliwe 
są nasadzenia zastępcze. 
Izolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi fragment rozległego 
obszaru występowania gatunku w Karpatach. 
Ocena ogólna B 
Na omawianym obszarze występują także trzy inne gatunki nietoperzy z 
II Załącznika Dyrektywy siedliskowej, którymi są: 1308 Mopek 
Barbastella barbastellus, 1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus i 
1324 Nocek duży Myotis myotis. Ich populacje są w obszarze nieliczne, 
stanowiącą mniej niż 0,50 % populacji krajowych. Występowanie tych 
gatunków w obszarze jest nieznaczące – ocena D. 
1352 Wilk Canis lupus  
Ocena populacji C; W obrębie Małych Pienin stale obecna 
prawdopodobne jedna wataha, oraz okresowo rozproszone osobniki 
szukające schronień w czasie polowań na Słowacji. Ogólnie liczebność 
wilka w obrębie obszaru to około 1 % populacji krajowej. 
Stan zachowania: ocena B, w tym:  
- stan zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane; Część 
obszaru stanowi zwarty kompleks leśny. Zabudowa w północnej części 
obszaru istotnie ogranicza prawdopodobieństwo osiedlenia się gatunku. 
- możliwość odtworzenia: nie oceniano 
Izolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi obszar żerowiskowy i 
współstanowi istotny dla zachowania gatunku element szlaku 
migracyjnego. 
Ocena ogólna: C   
1354 Niedźwiedź Ursus arctos  
Ocena populacji C; W obszarze regularnie notowane są tropy 
niedźwiedzi. 
Stan zachowania: ocena B, w tym:  
- stan zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane. Część 
obszaru stanowi zwarty kompleks leśny. Zabudowa w północnej części 
obszaru istotnie ogranicza prawdopodobieństwo osiedlenia się gatunku. 
- możliwość odtworzenia: nie oceniano 
Izolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi obszar żerowiskowy i 
współstanowi istotny dla zachowania gatunku element szlaku 
migracyjnego. 
Ocena ogólna: C   
1361 Ryś Lynx lynx  
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Ocena populacji C; Obecna w obrębie Małych Pienin populacja jest 
nieliczna, jednak związana z obszarem. Zwłaszcza z jego południowo 
centralną częścią. 
Stan zachowania: ocena B, w tym:  
- stan zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane. Część 
obszaru stanowi zwarty kompleks leśny. Zabudowa w północnej części 
obszaru oraz znaczny udział w obszarze łąk i pastwisk istotnie ogranicza 
prawdopodobieństwo osiedlenia się gatunku. 
- możliwość odtworzenia: nie oceniano 
Izolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi obszar żerowiskowy i 
współstanowi istotny dla zachowania gatunku element szlaku 
migracyjnego. 
Ocena ogólna: C   
1193 Kumak górski Bombina variegata i 2001 Traszka karpacka 
Triturus montandoni  
Gatunki obecne w obszarze na poziomie populacji nie mających 
znaczenia. W obszarze notowane są jedynie pojedyncze osobniki. Ocena 
D 
1306 Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis  
Brak potwierdzenia występowania gatunku w Małych Pieninach. 
Prawdopodobnie nadal obecny na terenie obszaru na poziomie populacji 
- B 
Stan zachowania: ocena A – doskonały; W obszarze występuje duża ilość 
potencjalnych siedlisk  
Izolacja: ocena C; bezlist występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000: 
Ostoja Popradzka i Pieniny. 
Ocena ogólna: B   
2114 Pszonak pieniński Erysimum pieninicum  
Ocena populacji B; Populacja liczy 80-100 osobników, co stanowi ok. 4 
% krajowej populacji  
Stan zachowania: ocena C, w tym:  
- stopień zachowania siedliska: III – elementy średnio zachowane lub 
częściowo zdegradowane. Jest to drugie na terenie Polski stanowisko 
gatunku powstałe najprawdopodobniej w skutek introdukcji jednak jego 
pochodzenie nie jest znane; siedlisko jest silnie zacienione i narażone na 
zniszczenie 
– możliwość odtworzenia: nie oceniano - gatunek najprawdopodobniej 
zawleczony 
Stopień izolacji znaczący przez wzgląd na niewielką liczebność populacji 
i znaczną odległość do populacji sąsiednich - ocena A   
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Ocena ogólna C 
1087 Nadobnica alpejska Rosalia alpina 
Populacja – ocena D. Brak szczegółowych danych na temat 
występowania i liczebności populacji w Małych Pieninach. Gatunek 
notowany w obszarze sporadycznie (informacje ustne)   
4024 Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens 
Populacja – ocena D. Brak potwierdzenia występowania 
gatunku w Małych Pieninach. Występowanie gatunku na 
opisywanym obszarze jest nieznaczące.  
1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus 
Populacja – ocena D. Brak potwierdzenia występowania gatunku w 
Małych Pieninach. Prawdopodobnie obecny na innych stanowiskach. 
Występowanie gatunku na opisywanym obszarze jest nieznaczące. 
 

10 4.3. ZAGROŻENIA 
Sukcesja naturalna (łąki świeże, murawy kserotermiczne, 
bliźniczyska); niekontrolowany ruch turystyczny, powodujący 
rozdeptywanie szlaków, śmiecenie itp. Potencjalnym 
zagrożeniem może być niekontrolowana presjia urbanizacyjna. 

4.3 ZAGROŻENIA, PRESJE I DZIAŁANIA MAJ ĄCE WPŁYW 
NA OBSZAR 

Istotne oddziaływania negatywne  
H A03.03 i 
H A04.03 i 
H K02  i 
H A04.01.02 i 
H G02  i 
Istotne oddziaływania pozytywne 
H A03.02            i 
H A04.02            i 
Oddziaływania negatywne o mniejszym znaczeniu 
M G05.01 b 
M G01.03 b 
L A08  b 
L B02  b 
L J02.01  b 
L G05.06 b 
L H06.02 i 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 

11 5.1. DESYGNOWANE FORMY OCHRONY NA 
POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM: 
PL02 9,4 % 
 

5.1. ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY na poziomie krajowym i 
regionalnym: 
PL02 9,4 Pokrycie % …. 
PL04 ???? 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 

12 5.2. POWIĄZANIA OPISANEGO OBSZARU Z INNYMI 
TERENAMI:  

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony: 
- na poziomie krajowym lub regionalnym: 
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- desygnowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym  
PL02 Biała Woda + 1,5 
PL02 Homole + 2,2 
PL02 Wysokie Skałki + 0,7 
PL02 Zaskalskie Bodnarówka + 1,0 
PL04 Województwa Nowosądeckiego - 81,1 
- desygnowanymi na poziomie międzynarodowym 
 

PL02 Biała Woda + 1,5 
PL02 Homole + 2,2 
PL02 Wysokie Skałki + 0,7 
PL02 Zaskalskie Bodnarówka + 1,0 
PL04 Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - 100? 
- na poziomie międzynarodowym: 
Podkowce w Szczawnicy PLH120037 / 0 
Ostoja Popradzka PLH120019 / 0 

 

 

 

L.p. 
Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 
granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. 
Plik PDF mapy i wektorowa 
warstwa informacyjna GIS 

Korekta południowych granic obszaru wynika z pierwotnych błędów rysowniczych. Zmiana granicy nie 
wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025. 

2. 

 Proponuje się wyłączenie z obszaru Natura 2000 terenu boiska (działki : 535, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 
536/7, 536/8, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 538/1, fragment 532). Teren ten nie obejmuje stanowisk żadnych 
gatunków ani siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025. Teren 
jest już zagospodarowany zabudową sportową. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

L.p. Uwagi i wnioski 
Podmiot 

zgłaszający 
Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Etap I wstępny 

1 
Uwagi ARiMR  – prośba o poprawienie zapisu w tabeli 1.7 Kluczowe 
instytucje/osoby dla obszaru i zakresu odpowiedzialności. 

Małopolski Oddział 
Regionalny 

ARiMR 

Uwzględniono w tekście PZO - W spotkaniach biorą 
udział pracownicy Małopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Krakowie 

2 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Tabela nr 1.7. ‘Kluczowe instytucje/osoby 
dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności’ zawiera wiele rażących 
błędów, braki wskazania kluczowych kompetencji oraz wymaga 
zasadniczych poprawek: 
a. Do zakresu odpowiedzialności Urzędu Marszałkowskiego należy 

dodać: prowadzenie polityki w zakresie ochrony krajobrazu oraz 
tworzenie parków krajobrazowych, co jest istotne w kontekście 
projektu Parku Krajobrazowego Małych Pienin. 

b. Taka instytucja jak Wojewódzki Konserwator Przyrody nie istnieje 
już od 5 lat, jego funkcje pełni obecnie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Przyrody, który sprawuje nadzór nad obszarem oraz 
sporządza i ustanawia plany ochrony rezerwatów przyrody w 
obszarze. 

c. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu posiada jeszcze 
kompetencje sporządzania uproszczonych planów urządzania 
lasów niepaństwowych. Należy w tym miejscu uściślić, czy 
nadzór nad lasami niepaństwowymi pełni samodzielnie czy jest 
jeszcze komuś powierzony? 

d. Obowiązkiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest 
zarządzanie wodami w imieniu Skarbu Państwa, co również 
oznacza obowiązek osiągnięcia celów środowiskowych dla tych 
wód. 

e. Obowiązkiem Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych jest 
również sporządzanie projektów Planów Urządzania Lasu. 

f. Obowiązkiem Nadleśniczych, w tym wypadku nadl. Krościenko 

Klub Przyrodników 

Zapisy zmodyfikowano i uzupełniono;  
nie wypisywano jednak zakresu wszystkich 

kompetencji, które posiadają dane jednostki, ponieważ 
dla potrzeb PZO nie jest to niezbędne 
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n/D jest również samodzielne wykonywanie zadań z zakresu 
ochrony przyrody w obszarze Natura 2000. 

g. Czy na pewno w zakresie odpowiedzialności Areny Narciarskiej 
Jaworki Homole jest promocja szeroko pojętej turystyki? Zdawać 
by się mogło, że jest to raczej promocja narciarstwa zjazdowego. 

3 

Uwagi z pisma z dn 18.05.2013r. Na spotkaniu pojawiały się głosy, 
ze „w obszarze Natura 2000 jedynym obowiązkiem jest 
niepogarszanie stanu siedlisk i gatunków” i że to powinno być celem 
PZO.  
Od chwili zatwierdzenia obszaru Natura 2000 przez Komisję 
Europejską, na państwie – czyli na organach państwa, organach 
samorządu terytorialnego, organach administracji, zarządcach 
państwowych zasobów przyrodniczych (w tym lasów i wód) ciąży 
obowiązek „uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków, jak również uniknięcia znaczącego niepokojenia 
gatunków, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000”. W 
prawie polskim podstawami prawnymi realizacji tego obowiązku są 
np. art. 37, art. 60, art. 60a ustawy o ochronie przyrody, art. 24 
ustawy Prawo Wodne, art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy o lasach, minimalne 
normy w rolnictwie - które na obszarze Natura 2000 muszą być 
interpretowane i wykonywane szczególnie, zgodnie z obowiązkiem 
„interpretacji prowspólnotowej”, czyli tak, by obowiązek z art. 6.2 
dyrektywy został zrealizowany. Obowiązek ten ma skutek 
natychmiastowy; z jego wykonywaniem nie można czekać na 
sporządzenie i ustanowienie planu zadań ochronnych. Realizacja w/w 
obowiązku nie jest ograniczona do zinwentaryzowanych i 
skartowanych zasobów, a musi uwzględniać jakość i kompletność 
istniejącego rozpoznania i przewidywać takie środki, które zapewnią 
ochronę gatunkom i siedliskom nawet jeśli ich stanowiska nie są 
skatalogowane i zinwentaryzowane. Plan zadań ochronnych musi ten 
obowiązek uwzględniać, zapewniając uniknięcie w/w pogorszenia i 
niepokojenia; nie jest jednak źródłem obowiązku unikania w/w 
pogorszeń i niepokojeń, który istnieje niezależnie od sporządzenia i 
ustanowienia planu. Plan może i powinien przyczynić się tylko do 
skuteczniejszego jego wykonywania.  
… Art. 6.1 dyrektywy zobowiązuje, by dla każdego obszaru Natura 

Klub Przyrodników 

Określenie na spotkaniu było prawdopodobnie błędnie 
uogólnione do wszystkich siedlisk i gatunków. 

Zgodnie z art. 28 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627) oraz art. 

6 ust.1 i 2 dyrektywy rady 92/43/EWG w 
przedmiotowym PZO zaplanowane zostały działania 

ochronne mające na celu poprawę stanu siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków  
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2000 przyjąć szczególne środki ochronne (działania, zaniechania, 
ustalenia, modyfikacje form gospodarki), „odpowiadające 
ekologicznym wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, 
wymienionych w załączniku I, i gatunków, wymienionych w 
załączniku II, występujących w obszarze”. Plan zadań ochronnych jest 
właśnie realizacją tego obowiązku! Plan nie może więc zakładać 
tylko „uniknięcia pogorszenia”, ale musi zawierać środki ochronne 
służące poprawie stanu gatunków i siedlisk, … 

 Moduł A  

4 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Prosimy o uzupełnienie informacji o dacie 
stworzenia dokumentacji do utworzenia Parku Krajobrazowego 
Małych Pienin oraz udostępnienie jej Klubowi Przyrodników drogą 
elektroniczną, lub ew. listownie. 

Klub Przyrodników 

Dane uzupełniono. Dokumentacja dostępna jest w 
Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zostanie 

przesłana Klubowi Przyrodników w formie 
elektronicznej. 

5 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Do materiałów informacyjnych o 
przedmiotach ochrony należy dodać publikację o obuwiku…. 
Babczyńska-Sendek B.; Cabała S.; Kimsa T. 1990 w Chrońmy 
Przyrode Ojczystą. Pomimo nie odnalezienia tego gatunku w 
obszarze jest ona istotna. 

Klub Przyrodników 

Stanowisko obuwika opisane w przedmiotowej 
publikacji nie znajduje się na ternie obszaru Natura 

2000 Małe Pieniny, dlatego też nie uwzględniono jej w 
tabeli 2.1 

6 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Istnieją informacje niepublikowane o 
Rosalia alpina – doniesienie o obserwacjach w Małych Pieninach oraz 
w buczynie po słowackiej stronie pasma. Należy je uzupełnić oraz 
rozważyć czy nie należałoby uznać jej za przedmiot ochrony. 

Klub Przyrodników 

Ze względu na brak potwierdzenia występowania 
nadobnicy alpejskiej oraz brak szczegółowych danych 
o jej liczebności na terenie obszaru nie można uznać 

ww. gatunku za przedmiot ochrony i nadać oceny 
wyższej niż D 

7 

Uwagi z dnia 19.02.2013 W związku z przebiegiem przez teren 
obszaru korytarza karpackiego, co oznacza, że obszar jest ważny 
również dla dużych drapieżników, pomimo ich bezpośredniego braku 
w obszarze, prosimy o zapewnienie pełnej ochrony korytarza, jego 
drożności oraz uwzględnienia w planowaniu zabudowy. 

Klub Przyrodników 

W treści PZO zawarto informacje o istnieniu Korytarza 
Karpackiego oraz zapisy zakładające jego utrzymanie 

(wskazania do uzupełnienia treści dokumentów 
planistycznych) 

8 

Uwagi z dnia 19.02.2013 W opisie ogólnym obszaru, w sekcji 
‘istniejące formy ochrony’ należy dodać informacje o pracach nad 
utworzeniem parku krajobrazowego Małych Pienin oraz projekcie 
powiększenia Pienińskiego Parku Narodowego na dany obszar. 

Klub Przyrodników 
W opisie ogólnym obszaru uwzględniono takie 

informacje, jednakże projekty te nie są chwili obecnej 
procedowane 

9 
Uwagi z dnia 19.02.2013 W tabeli 2.3 prosimy o podanie pełnej 
struktury własności lasów. Jest to istotne przy planowaniu zadań 

Klub Przyrodników Dane uzupełniono 
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ochronnych. 

10 

Uwagi z dnia 19.02.2013 W tabeli 2.5 powinny znaleźć się istniejące 
plany / programy, jeśli brakuje ich opracowań nie mają wpływu na 
obszar. Prosimy o podanie informację, czy te dokumenty są w 
przygotowaniu i kiedy zostaną wdrożone. 

Klub Przyrodników Dane uzupełniono 

11 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Prosimy wyjaśnić, czy inwentaryzacja, 
której wyniki przedstawiono w tab. 2.6. ma kompletny charakter, ze 
względu na założenia PZO nie musi, ale wówczas trzeba wyraźnie 
zaznaczyć, ze brak skartowanych płatów/stanowisk nie oznacza ich 
nieobecności, a także zaplanować inwentaryzację jako działanie. 

Klub Przyrodników 

Pod tabelą 2.6 zawarto krótkie wyjaśnienie. 
Inwentaryzacja obejmowała przedmioty ochrony 
obszaru (z oceną wyższą niż D) oraz inne siedlska 

wymieniane w piśmiennictwie. Dla wybranych siedlisk 
i gatunków zaplanowano inwentaryzacje 

uzupełniające. 

12 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Dla siedliska 9180 – uważamy, że opis 
siedliska wskazuje odpowiednią reprezentatywność siedliska, tak aby 
uznać go za przedmiot ochrony. Siedlisko to powinno być wyłączone 
z gospodarki leśnej, otoczone 50 m buforem dla zabezpieczenia 
specyficznego mikroklimatu. 

Klub Przyrodników 
Siedlisko zostało uznane za przedmiot ochrony – ocena 

C. Jako działanie ochronne zaplanowano utworzenie 
strefy buforowej – częściowej otuliny 

13 
Uwagi z dnia 19.02.2013 W odniesieniu do zwierząt nie stosuje się 
terminu ‘reprezentatywność’ 

Klub Przyrodników Niedopatrzenie - zapisy w PZO poprawiono 

14 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Dla siedliska 6430 prosimy o 
zweryfikowanie raz jeszcze wskazanej oceny (D) z opisu w pkc. 2.6.1 
nie wynika, że reprezentatywność tego siedliska jest 
niewystarczająca. Rozmiar i ilość stanowisk nie grają roli przy ocenie 
reprezentatywności. Przypominamy, że niski procent pokrycia nie 
może być podstawą do obniżenia oceny. Ocena ta może być 
wyznaczona jedynie z powodu niskiej reprezentatywności siedliska. 

Klub Przyrodników 

Zgodnie za wskazówkami z instrukcji wypełniania 
Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 
2000 jeśli dany typ siedliska przyrodniczego występuje 
na opisywanym obszarze w formie nieistotnej dla jego 
ochrony, tzn. powierzchnia w obszarze jest 
zaniedbywalna jego reprezentatywność klasyfikujemy 
jako "D". Siedlisko 6430 jest typowo wykształcone 
jednakże ze względu na niewielką powierzchnię 
zajmowaną w obszarze (0,05ha) nie ma znaczenia dla 
obszaru.  

15 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Prosimy o uzasadnienie oceny D dla 
siedliska 91E0, przypominamy jednocześnie, że niski procent 
pokrycia nie może być podstawą do obniżenia oceny. Ocena ta może 
być wyznaczona jedynie z powodu niskiej reprezentatywności 
siedliska. Opis na stronie 31 nie wskazuje na niską reprezentatywność 
tego siedliska. Prosimy o wyjaśnienie, jakie badania terenowe 

Klub Przyrodników 

Podniesiono ocenę siedliska z D do C. Ponieważ 
siedlisko to posiadało ocenę D nie podlegało 

szczegółowej inwentaryzacji. Uzupełniono dane o 
rozmieszczeniu, oszacowano stan zachowania i 

ochrony siedliska. 
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przeprowadzono i z jakich powodów uznano siedlisko za 
niereprezentatywne. 

16 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Traszka karpacka – występowanie nie jest w 
obszarze przypadkowe, zaznaczają Państwo, że występuje na całym 
terenie Małych Pienin, powinna zatem być przedmiotem ochrony w 
obszarze, nie ma podstaw do oceny D. 

Klub Przyrodników 
Populacja traszki w Małych Pieninach jest bardzo 
nieliczna, stanowi mniej niż 0,50% populacji krajowej 
gatunku co pozwala na ocenę D  

17 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Kumak górski – występowanie nie jest w 
obszarze przypadkowe, zaznaczają Państwo, że występuje na całym 
terenie Małych Pienin, powinien zatem być przedmiotem ochrony w 
obszarze, nie ma podstaw do oceny D. 

Klub Przyrodników 
Populacja traszki w Małych Pieninach jest nieliczna, 
stanowi mniej niż 0,50% populacji krajowej gatunku 

co pozwala na ocenę D 

18 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Prosimy o lepsze udokumentowanie oceny 
D dla nadobnicy alpejskiej oraz opisu prac inwentaryzacyjnych, w 
jaki sposób była poszukiwana, z jaką intensywnością. Istnieją 
niepublikowane dane o jej występowaniu po słowackiej stronie. 

Klub Przyrodników 

Ze względu na brak potwierdzenia występowania 
nadobnicy alpejskiej oraz brak szczegółowych danych 
o jej liczebności na terenie obszaru nie można uznać 

ww. gatunku za przedmiot ochrony i nadać oceny 
wyższej niż D. Ponieważ gatunek ten nie był 

przedmiotem ochrony obszaru poszukiwano go metodą 
na upatrzonego w potencjalnych siedliskach. 

19 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Bezlist okrywowy – nie zgadzamy się ze 
stwierdzeniem jakoby populacja z obszaru Natura 2000 Pieniny była 
oddalona od przedmiotowej, jak wskazano w dziale 2.6.2. Prosimy o 
jednoznaczne stwierdzenie, czy stanowisko bezlistu występuje w 
obszarze, informacje są niespójne. Czym są 3 stanowiska badawcze 
przypisane do bezlistu okrywowego w tab. 2.6, skoro nie odnaleziono 
przedstawicieli gatunku? 

Klub Przyrodników 

Poprawiono zapisy w treści PZO.  
Pierwotnie wskazana liczba 3 stanowisk w tabeli 2.6 

była liczbą stanowisk, na których poszukiwano 
bezlista. W trakcie badań terenowych nie potwierdzono 

występowania gatunku w obszarze. 

20 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Obuwik pospolity – informacje o 
występowaniu w obszarze są bardzo niespójne, prosimy o podanie 
jednoznacznej informacji czy stanowisko obuwika istnieje w 
obszarze. Prosimy o lepsze udokumentowanie oceny D dla obuwika 
pospolitego oraz opisu prac inwentaryzacyjnych, czy sprawdzono 
stanowisko wcześniej opisywane w publikacjach? 

Klub Przyrodników 

Zapisy w treści PZO poprawiono. Gatunku 
poszukiwano na stanowisku opisanym w 2007 r. w 
rezerwacie Homole oraz w innych potencjalnych 
siedliskach. Ze względu na brak szczegółowych 

danych o liczebności populacji na terenie obszaru nie 
można uznać ww. gatunku za przedmiot ochrony i 

nadać oceny wyższej niż D. 

21 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Siedlisko 3220 – należy dodać zagrożenia 
takie jak: regulacja rzek, umacnianie dna i brzegów, zabudowa 
przeciwerozyjna cieków, mała retencja, zmiany reżimu 
hydrologicznego. Sukcesja nie jest zagrożeniem w warunkach 

Klub Przyrodników Zapisy w treści PZO poprawiono i uzupełniono 
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naturalnej dynamiki rzeki, gdy kamieńce mogą być od nowa 
usypywane, a roślinność niszczona okresowo przez stany 
ekstremalne. 

22 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Siedlisko 3240 – nigdzie wcześniej nie 
napisano o znalezieniu stanowisk wierzby sinej, prosimy o 
uzupełnienie informacji. Jeżeli na żadnym analizowanym stanowisku 
nie odnaleziono wierzby siwej ani wrześni pobrzeżnej to na jakiej 
podstawie wyróżniono stanowisko? Sukcesja nie jest zagrożeniem w 
warunkach naturalnej dynamiki rzeki, gdy kamieńce mogą być od 
nowa usypywane, a roślinność niszczona okresowo przez stany 
ekstremalne. 

Klub Przyrodników 

Siedlisko 3240 w piśmiennictwie było wykazane w 
kilku miejscach. Badania terenowe nie potwierdziły 

występowania wierzby siwej jednak waloryzacja 
wskaźników specyficznej struktury i funkcji dla 

siedliska 3240 (Mróz 2012 - Podręcznik metodyczny 
cz. III) pozwala na oznaczenie siedliska w przypadku 

braku tego gatunku (ocena zła –U2). 
Zapisy zagrożeń w treści PZO poprawiono. 

23 
Uwagi z dnia 19.02.2013 Siedlisko 7230 – prosimy o weryfikację, 
czy nadmierne wydeptywanie przez wypasane zwierzęta nie jest 
zagrożeniem dla siedliska. 

Klub Przyrodników Uwzględniono w treści PZO 

24 
Uwagi z dnia 19.02.2013 Siedlisko 8160, 91E0 – ocena U1 oznacza 
stan niezadowalający, nie zaś niepewny jak to jest wskazane w 
tekście, 

Klub Przyrodników Poprawiono zapisy w treści PZO 

25 
Uwagi z dnia 19.02.2013 Siedlisko 9180* - z opisu wynika, że 
siedlisko powinno być przedmiotem ochrony i jako takie – być 
całkowicie wyłączone z gospodarki. 

Klub Przyrodników 
Siedlisko zostało uznane za przedmiot ochrony – ocena 

C. Jako działanie ochronne zaplanowano utworzenie 
strefy buforowej – częściowej otuliny 

26 

Uwagi z pisma z dnia 18.05.2013 Ponownie przypominamy, że jeżeli 
siedlisko 91E0 jest „reprezentatywne” i dobrze zachowane, to nie 
może mieć oceny D, w szczególności nie ma tu znaczenia mała 
powierzchnia ani autorska ocena, że „jest mało istotne dla obszaru”, 
w dodatku materiał kartograficzny tego nie potwierdza. Dla siedlisk 
przyrodniczych przesłanką do oceny D może być tylko nieistotna 
reprezentatywność. 

Klub Przyrodników Podniesiono ocenę siedliska z D do C.  

27 
Uwagi z pisma z dnia 18.05.2013 Podobnie, wątpliwości budzą oceny 
D dla pozostałych siedlisk i gatunków, nadal nie są one prawidłowo 
uzasadnione. 

Klub Przyrodników Zapisy w treści PZO uzupełniono 

 Moduł B 

28 
Uwagi z dnia 19.02.2013 W tabeli 4 analiza zagrożeń prosimy o 
przeniesienie zagrożenia ‘kłusownictwo’ dla wilka do sekcji zagrożeń 
istniejących. Wnosimy również o dodanie fragmentacji obszaru dla 

Klub Przyrodników 
W ostatnich latach nie stwierdzono żadnego przypadku  

kłusowania w rejonie. Obecnie nie zatwierdzono 
również żadnej inwestycji, która może doprowadzić do 
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wszystkich trzech dużych drapieżników, jako zagrożenie istniejące. fragmentacji obszaru. Dlatego też zagrożenia 
F03.02.03 i G02 zaklasyfikowano do potencjalnych  

29 

Uwagi z pisma z dn. 8.04.2013: … cele ochrony obszaru Natura 2000 
muszą uwzględniać nie tylko stale występujące w tym obszarze 
siedliska i gatunki, … Jeżeli jakiś obszar pełni funkcję korytarza 
ekologicznego ważnego dla zapewniania spójności między innymi 
obszarami Natura 2000 to zachowanie tej funkcji także należy do 
„założeń i celów ochrony obszaru Natura 2000”… Małe Pieniny 
pełnią taką funkcję korytarza w stosunku do dużych drapieżników … 
ze względu na „regularną przechodność” i wykorzystanie terenu jako 
korytarza powinny być wskazane jako przedmioty ochrony 

Klub Przyrodników 

Jako jeden z celów działań ochronnych (dla ochrony 
wilka rysia i niedźwiedzia) podano utrzymanie lub 
poprawę parametrów struktury i funkcji poprzez 

zachowanie aktualnej spójności siedliska i 
ograniczonej presji turystyki. 

Wilk, ryś i niedźwiedź zostały uznane za przedmioty 
ochrony obszaru z oceną C. 

30 

Uwagi z pisma z dnia 18.05.2013 Ponownie podkreślamy ważność 
obszaru jako korytarza ekologicznego m.in. dla dużych drapieżników. 
Obszar jest zbyt mały, żeby miały tam one swoje miejsca 
rozmnażania się i samodzielne populacje, jest jednak kluczowy dla 
ich przetrwania w Karpatach właśnie ze względu na szlaki 
migracyjne. Obszar jest elementem korytarza Karpackiego 
(Jędrzejewski i in. 2005). W szczególności, obszar jest ważny dla 
zapewnienia łączności Pienin i Pienińskiego Parku Narodowego 
(Bodziarczyk, Kozik 2008) z resztą Karpat. To szczególne znaczenie 
obszaru dla spójności przestrzennej sieci Natura 2000, w skład której 
obszar wchodzi, powinno być uwzględnione w zaplanowaniu ochrony 
i w celach ochrony. Jako środek zapewnienia tego, wnosimy o 
podniesienie oceny z D na C dla niedźwiedzia, rysia i wilka, nie ze 
względu na populację w obszarze, ale właśnie ze względu na 
znaczenie funkcjonalne obszaru dla tych gatunków. Umożliwi to 
zapisanie w planie celów i środków ochrony tych gatunków. 

Klub Przyrodników 

W treści PZO zawarto informacje o występowaniu 
korytarza ekologicznego na terenie Małych Pienin. 

Wilk, ryś i niedźwiedź zostały uznane za przedmioty 
ochrony obszaru z oceną C. 

Jako jeden z celów działań ochronnych podano 
zachowanie aktualnej spójności siedliska. 

31 

Uwagi z pisma z dnia 18.05.2013 Ponownie zwracamy uwagę na 
sposób formułowania celów. Powinny być one weryfikowalne. Celem 
nie może być ogólnie określana „poprawa stanu..” – jako cel 
należałoby wskazać stan, jaki należałoby osiągnąć. 

Klub Przyrodników Poprawiono zapisy w treści PZO 

32 

Uwagi z pisma z dnia 18.05.2013 Prosimy o rozważenie kwestii 
wspinaczki skałkowej. Wiemy, że teren na razie nie jest popularny, 
jednak należałoby rozważyć potencjalny wpływ na przedmioty 
ochrony i sprawdzić, czy potencjalnie istotne skały są zabezpieczone 
w sposób dający możliwość ew. przeciwdziałania i limitowania 

Klub Przyrodników 

Większość skał występujących w Małych Pieninach ze 
względu na swoją strukturę nie nadaje się do 

wspinaczki. Ponadto wszystkie większe masywy 
skalne obejmują Rezerwaty na terenie których 

wspinaczka jest zabroniona.   
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wspinaczki, np. w rezerwatach przyrody. 

33 

Uwagi z pisma z dnia 18.05.2013 Identyfikowany na spotkaniu 
problem konfliktu między ochroną młak (siedlisko 7230) a pojeniem 
owiec (niezbędnych do utrzymania otwartego krajobrazu, muraw, 
itp.) wymaga szerszej analizy, opisania oraz zaproponowania 
rozwiązań planistycznych. 

Klub Przyrodników 

Zagrożenia o kodach A04.01.02 - Intensywny wypas 
owiec oraz J02.01 zostały opisane pod tabelą 4. W celu 

ochrony młak zaplanowano działania ochronne D1, 
B4, B5, B6 oraz C4 

34 

Uwagi z pisma z dn. 19.02.2013 W kolumnie „ zagrożenia istniejące” 
wymieniane są: wycinka lasu, odnawianie lasu po wycince 
(nasadzenia), usuwanie martwych i obumierających drzew … Dla 
siedlisk leśnych racjonalna gospodarka leśna, jaka jest prowadzona na 
terenie Lasów Państwowych, nie stanowi w naszej ocenie 
zagrożenia… 
…W przypadku zagrożeń dla gatunków roślin i zwierząt wymieniane 
zagrożenia: wycinka lasu, usuwanie martwych i obumierających 
drzew w naszej ocenie nie stanowią realnego zagrożenia i zostały 
użyte na wyrost. 
Ponadto w kolumnie potencjalne zagrożenia wymieniana jest 
„Gospodarka leśna – ogólnie” zapis ten nie stanowi żadnej 
merytorycznej treści. 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Poprawiono opisy wymienionych zagrożeń. 

35 
Uwagi z pisma z dn. 19.02.2013 … zinwentaryzowane siedlisko 9410 
– Górskie bory świerkowe na terenie Małych Pienin występuje w 
szczątkowych ilościach głównie na Wysokiej, Rabsztynie…  

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Uwzględniono w treści PZO 

36 

Uwagi z pisma z dn. 13.05.2013 … proponujemy, aby szczegółowy 
opis zagrożeń brzmiał następująco: 
160 - Gospodarka leśna- ogólnie - gospodarka niezgodna z Planem 
Urządzania Lasu. 
164 - Wycinka lasu - wycinka niezgodnie z Planem Urządzania Lasu i 
obowiązującymi przepisami prawa - dla terenów nie posiadających 
Planów Urządzania. 
163 - Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) - wprowadzanie 
gatunków niezgodnych z siedliskiem. 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Uwzględniono w treści PZO. 
Pod tabelą 4 sprecyzowano opisy zagrożeń  

37 
Uwagi z pisma z dn. 13.05.2013 … Zagrożenie o kodzie nr 166 - 
Usuwanie martwych i obumierających drzew - usuwanie martwych 
drzew stanowiących siedlisko gatunku - zidentyfikowane dla Bezlista 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Uwzględniono w treści PZO – zagrożenie usunięto 
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okrywowego jest bezzasadne, ponieważ drewno zasiedlane przez 
bezlistna jest to drewno o znacznym stopniu rozkładu, które nie jest 
pozyskiwane w Lasach Państwowych z wielu względów 
przyrodniczych jak również ekonomicznych. 

38 

Uwagi z pisma z dn. 13.05.2013 … zagrożenie potencjalne 
zidentyfikowane dla dużych drapieżników - Niedźwiedzia Wilka i 
Rysia - zagrożenie o kodzie 230 - „Polowanie" - zagrożenie w naszej 
ocenie jest błędnie zidentyfikowane stoi w sprzeczności z 
obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, a ewentualne 
zaniechanie gospodarki łowieckiej na tym terenie spowoduje 
zachwianie równowagi w ekosystemach i doprowadzi do szkód 
również w siedliskach chronionych. 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Zmodyfikowano opis zagrożenia „Polowanie”. 
Zaznaczyć należy, iż gospodarka łowiecka na terenie 

Małych Pienich jest niezbędna w celu regulacji 
liczebności zwierzyny płowej, jednakże potencjalnym 

zagrożeniem może być niedokładne oszacowanie 
liczebności zwierzyny płowej i zaplanowanie zbyt 
dużego odstrzału, co może mieć wpływ na bazę 

pokarmową dużych drapieżników 

 Moduł C 

39 Pismo z dn. 11.02.2013 r. dot. korekty granic obszaru 
Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 

w Krakowie 
Uwzględniono na mapach 

40 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Wnosimy o odpowiednie zapisy w planie, 
które zapewnią drożność karpackiego korytarza ekologicznego tzn. 
zabezpieczenie przed zabudową, infrastrukturą narciarską sięgającą 
do grzbietu pasma. Wnosimy o analizę przebiegu i funkcjonalności 
dróg leśnych, jeżeli nie są one konieczne, można zaplanować ich 
zarośnięcie co przyczyni się do ograniczenia penetracji obszaru. 

Klub Przyrodników 

W treści PZO wprowadzono zapisy sugerujące 
zaniechanie rozbudowy infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej (działania ochronne B26 i B27) oraz 

uwzględnienie korytarzy migracyjnych w 
dokumentach planistycznych 

41 

Uwagi z dnia 19.02.2013 Wnosimy o wyłączenie z użytkowania i 
konsekwentne pozostawianie lasu na 30 m w każda stronę od 
potoków. W przypadku Lasów Państwowych można w planie zapisać 
to jako obowiązek ochrony, dla właścicieli prywatnych – zachęcać 
poprzez programy leśno środowiskowe – wnioskować o ich 
utworzenie. 

Klub Przyrodników 
W przypadku nieobecności w korytach potoków 

siedlisk i gatunków objętych ochroną takie zapisy są 
nieuzasadnione  

42 
Uwagi z dnia 19.02.2013 Wnosimy o ochronę bierną dla wybranych 
fragmentów buczyn, pozostawienia części buczyn także poza 
obecnymi rezerwatami do zestarzenia się i naturalnej śmieci drzew. 

Klub Przyrodników 
W ramach PZO zaplanowano działania ochronne  

B11 i B12 

43 
Uwagi z dnia 19.02.2013 Promowanie utrzymania gospodarki 
pasterskiej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem trzody przed 
napadami drapieżników. 

Klub Przyrodników 
W ramach PZO zaplanowano działania ochronne D1 – 

Akcja informacyjna (promowanie wypasu) 
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44 

Uwagi z pisma z dnia 18.05.2013 Prosimy o bardziej konkretne 
zapisy ochrony dla siedlisk: 
- 5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach 
nawapiennych, ocena U1/U2 wskazuje zły stan siedliska, któremu 
może nie wystarczyć jednokrotne odkrzaczenie;  
- 6210 Murawy kserotermiczne - jednokrotne koszenie nie wystarczy 
aby w przeciągu 10 lat zapewnić wysoką jakość ochrony tego 
siedliska; 
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk - j. w.; 
- 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami 
ze Stipion calamagrostis -  j. w.; 
- 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne j. 
w.; 
- 9110, 9130 mają ocenę U1 zatem celem dla tych siedlisk powinno 
być polepszenie ich stanu przez np. zmianę intensywności gospodarki 
leśnej i zastosowanie proprzyrodniczych modyfikacji tej gospodarki. 
Propozycje rozwiązań przedstawialiśmy w poprzednich pismach. 
Przy zadaniu pozostawianie martwego drewna prosimy o określenie 
przybliżonych docelowych ilości. Proponujemy aby było to 40m3 na 
hektar;  
- dla Podkowca - prosimy o określenie co mają Państwo konkretnych 
parametrów zadania: "Utrzymanie właściwego stanu miejsc kolonii 
rozrodczych i miejsc hibernacji"; 
- dla Nadobnicy alpejskiej i Sichrawy karpackiej wnosimy o 
zaplanowanie jeszcze jednego monitoringu w połowie trwania planu 
zadań ochronnych. 

Klub Przyrodników 

 
 

- dla siedlisk 5130, 6210 i 7230 oprócz jednorazowego 
usunięcia nalotu drzew i krzewów (które jest pilne na 
wskazanych stanowiskach) - działanie A1, A2, A3; 
zaplanowano działania obligatoryjne i fakultatywne 

polegające m.in. na odkrzaczaniu płatów siedlisk co 3 
lata obejmujące wszystkie stanowiska ww. siedlisk  

 
- Zaplanowano działania ochronne A4 

 
- Zaplanowano działania ochronne A7 

 
 

- Zaplanowano działania ochronne B10 i B12 - 
Dążenie do zwiększenia udziału martwego drewna 

(leżącego i stojącego) do 10-20 m3/ha 
 
 
 
 

- uszczegółowiono działania ochronne: 
A10, A11, B20, B21, B22, B23, B24, B25 

 
- Uwzględniono w treści PZO – działanie D8 i D9 

45 

Uwagi ARiMR – Prośba o zwrócenie uwagi aby zapisy w Module C 
nie były sprzeczne z złożeniami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 28 
lutego 2009 r. ze. zm.) oraz aby zapisy sformułowanye były zgodnie 
ze stanowiskiem GDOŚ (pismo znak: WZ.600.8.2012.SŚ-1 z dnia 20 
marca 2012 r.).  

Małopolski Oddział 
Regionalny 

ARiMR 

Uwzględniono w tekście PZO – Uwaga dotyczyła 
podziału na działania obligatoryjne i fakultatywne w 
szczególności następujących przedmiotów ochrony w 

omawianym dokumencie jak: 
6210 Murawy Kserotermiczne 

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 
6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
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charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

46 
Uwagi ARiMR – w działaniach fakultatywnych proszę o usunięcie 
zapisu „zgodnie ze wskazaniami z Programu Rolnośrodowiskowego”, 
gdyż przystąpienie do ww. Programu jest dobrowolne. 

Małopolski Oddział 
Regionalny 

ARiMR 
Uwzględniono w tekście PZO – zapisy usunięto 

47 
Uwagi ARiMR – w działaniu dotyczącym akcji informacyjnej proszę 
o korektę zapisów „dopłat rolnośrodowiskowych” na inną. W 
przyszłości te płatności mogą się inaczej nazywać. 

Małopolski Oddział 
Regionalny 

ARiMR 

Uwzględniono w tekście PZO – zapisy 
zmodyfikowano 

48 
Uwagi ARiMR – Proszę wyjaśnić zapis w działaniach czynnych w 
nawiasie - obligatoryjne? Tu nie powinno być żadnego podziału. 
Dotyczy kliku przedmiotów w omawianym dokumencie. 

Małopolski Oddział 
Regionalny 

ARiMR 
Uwzględniono w tekście PZO – zapisy usunięto 

49 
Uwagi ARiMR – Proszę wyjaśnić zapis przy przedmiocie ochrony 
6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe „wypas regularny, 
rotacyjny, w obrocie przynajmniej 3 – letnim?” 

Małopolski Oddział 
Regionalny 

ARiMR 

Zapis wyjaśniono pod tabelą. Wypas rotacyjny, w 
obrocie przynajmniej 3-letnim tzn. raz w roku po 1/3 
powierzchni siedliska (zmiana wypasanego fragmentu 
co roku) lub całość siedliska przepasana przynajmniej 

raz na 3 lata. 

50 

Uwagi ARiMR – W Module C przy przedmiocie ochrony 6520 
Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie w 
części działania związane z ochronną czynną podano tylko 
użytkowanie kośne. Natomiast w działaniach dotyczących utrzymania 
lub modyfikacji metod gospodarowania podano użytkowanie kośno-
pasterskie. 

Małopolski Oddział 
Regionalny 

ARiMR 
Niedopatrzenie – zapis poprawiono 
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Uwagi z pisma z dn. 13.05.2013 Dla siedliska 7230 w wierszu nr 8 
dotyczącym działań ochronnych Nadleśnictwo Krościenko 
wymieniane jest, jako podmiot odpowiedzialny za „patrole 
prewencyjne mające na celu wyeliminowanie rozjeżdżania młak 
quadami i motocyklami..." chcieliśmy zauważyć, iż poza terenem 
stanowiącym własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP nie 
posiadamy umocowania prawnego do tego typu interwencji. 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Uwzględniono w treści PZO – zapis zmieniono 
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Uwagi z pisma z dn. 13.05.2013 Siedlisko 9180 Jaworzyny i lasy 
klonowo - lipowe proponujemy uściślenie zapisu dotyczącego 
działań ochronnych zamiast „Zmniejszenie udziału szpilkowych w 
drzewostanie" zapis Zmniejszenie udziału świerka w drzewostanie. 
Ponieważ Jodła stanowi naturalny składnik tego siedliska, a jej 
usuwanie będzie jego degradacją. 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Uwzględniono w treści PZO – zapis zmieniono 
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Uwagi z pisma z dn. 13.05.2013 Działania ochronne dla gatunku 
1306 Bezlist okrywowy, który na terenie objętym PZO nie jest 
dostatecznie zidentyfikowany proponujemy zmianę zapisu 
dotyczącego szlaków zrywkowych na zapis: „utrzymanie sieci 
szlaków zrywkowych na dotychczasowym poziomie" 

Nadleśnictwo 
Krościenko 

Uwzględniono w tekście PZO – zapis zmieniono 

54 
Uwagi ze spotkania ZLW: Prośba o wyłączenie z obszaru Małe 
Pieniny PLH120025 terenu Boiska 

członek ZLW – 
przedstawiciel Gminy 

Uwzględniono w treści PZO 

55 
Uwagi ze spotkania ZLW: Konieczne jest powiadamianie 
potencjalnych nabywców gruntów o występowaniu na danej działce 
„naturowego” siedliska lub gatunku 

członkowie ZLW 
Uwzględniono w treści PZO – działanie ochronne D1 – 

Akcja informacyjna 

56 
Uwagi ze spotkania ZLW: Planowana wycinka na Wzgórzu Gacówka 
jest niemożliwa do realizacji ze względu na niezgodność z ustawą 
uzdrowiskową – zakaz wycinki drzew 

członek ZLW – 
przedstawiciel Gminy 

Jeśli sugerowane w PZO plany wycinki drzew nie 
zostaną uwzględnione w PUL istnieje możliwość 
zwrócenia się z wnioskiem o wycinkę do komisji 
uzdrowiskowej (Art. 47 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399) 
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