
 

 

 

EKKOM Sp. z o.o. 
ul. Wadowicka 8i  30-415 Kraków 

telefon/fax: 012 267 23 33, 012 269 65 40 
e-mail: biuro@ek-kom.pl    www.ek-kom.pl 

 
 

 
 
 

Plan zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000  

Na Policy PLH120012  
w województwie małopolskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik opracowania: 
mgr inż. Robert Wańczyk 
 
dr in ż. Janusz Bohatkiewicz  
mgr inż. Sebastian Biernacki 
dr Agnieszka Homan 
mgr inż. Stanisław Szafraniec 
mgr inż. Danuta Gocyła 
mgr inż. Iwona Solarz 
mgr inż. Marlena Leszczyńska-Sędłak 
mgr Tomasz Szopa 
 
 
 
 
 
 

 

             Kraków, grudzień 2013 r.  



 

2 

Spis treści: 

 

Etap wstępny pracy nad Planem ........................................................................................... 3 

1.1. Informacje ogólne ......................................................................................................... 3 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem ..................................................................................... 4 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 – mapa obszaru w skali 1:10000 stanowi załącznik nr 3 ............... 6 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu ............................................................................... 7 

1.5.Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem ............................................................... 9 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu ..................................................... 11 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności............................... 11 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy ........................................................................................ 15 

Etap II Opracowanie projektu Planu ................................................................................... 17 

Moduł A ......................................................................................................................... 17 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony ............................................................... 17 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru ................................................................................... 21 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów ................................................................... 23 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka .......................................................... 23 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego ................................................................................................................. 24 

2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – 
dane zweryfikowane ......................................................................................................... 27 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych .................................................................................... 28 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na obszarze...................................... 35 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na obszarze .................................. 36 

Moduł B .......................................................................................................................... 42 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem ....................................................... 42 

4. Analiza zagrożeń .......................................................................................................... 56 

5. Cele działań ochronnych ............................................................................................... 60 

Moduł C .......................................................................................................................... 62 

6. Ustalenie działań ochronnych – lokalizację działań ochronnych przedstawia mapa stanowiąca 

załącznik nr xx ................................................................................................................. 62 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony .................. 69 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych ..................................................................... 74 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony ........................................................................... 75 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic ............................................................... 75 

11. Zestawienie uwag i wniosków ...................................................................................... 85 

12. Literatura ................................................................................................................. 104 



 

3 

Etap wstępny pracy nad Planem 
1.1. Informacje ogólne  

Nazwa obszaru Na Policy 
Kod obszaru PLH120012 
Opis granic obszaru plik shp z granicami obszaru - załącznik nr 1 
SDF Standardowy Formularz danych (plik PDF, załącznik nr 2)  
Położenie Woj. małopolskie, pow. suski, gm. Bystra-Sidzina i Zawoja 
Powierzchnia obszaru (w ha) 765,75 ha 
Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW), zatwierdzony przez Komisję Europejską - 01.2008 r.; zatwierdzenie przez 

Komisję Europejską powiększonych granic obszaru  - dec. KE z t.11. 2013 
12-2012r. powiększenie obszaru (seminarium) 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

11.04.2012 r. 

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, malgorzata.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  

Lp. 

Nazwa krajowej formy ochrony przyrody 
lub nadleśnictwa, (dla którego ustanowiony 

plan urządzenia lasu został poddany 
strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko) pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu 
ze sporządzania Planu 

Procent powierzchni 
obszaru 

pokryty istniej ącym 
dokumentem 
planistycznym 

1. Rezerwat przyrody 
„Na Policy” 

Dokumentacja „Projekt Planu Ochrony 
Leśnego Rezerwatu Przyrody „Na Policy” 

na lata 2004 –2023” 

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

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

1,73% 

2. 
Rezerwat przyrody 

„Rezerwat na Policy im. Prof. Zenona 
Klemensiewicza” 

Dokumentacja  „Plan ochrony rezerwatu 
przyrody „Na Policy im. Z. 

Klemensiewicza” na okres od 1.01.1999 
do 31.12.2018„ 

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

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

7,67 % 

3.  Nadleśnictwo Sucha 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 
Sucha na okres gospodarczy od 1 stycznia 
2006 r. do 31 grudnia 2015 r. według stanu 

na 1 stycznia 2010 r. 

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

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

54,19 % 

4. Nadleśnictwo Myślenice 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 
Myślenice, Obręb: Myślenice sporządzony 

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

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

przyrody, które uzasadniałyby 
nieobejmowanie jakiejkolwiek części 

obszaru projektem Planu. 

1,72% 
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Teren objęty pracami nad PZO w 2012 roku obejmował obszar Natura 2000 Na Policy o powierzchni 275,2 ha. W wyniku powiększenia granic obszaru (propozycja 
przekazana do Komisji Europejskiej w listopadzie 2012 roku)  w 2013 r. przeprowadzono badania uzupełniające pod względem zasięgu występowania buczyn oraz 
sichrawy karpackiej na obszarze powiększenia tj. 765,75 ha. 

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 lub całości pokrywających się z obszarem Natura 2000 mogą uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym 
jest mowa w art. 28, albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29. Ww. opracowania z wymienionym zakresem informacji 
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 Natura 2000 Na Policy PLH120012 terenów poszczególnych form ochrony przyrody 
(innych niż Natura 2000) oraz gruntów nadleśnictw, gdyż dane/dokumenty nt. form ochrony przyrody i nadleśnictw nie zawierają zakresu planu zadań ochronnych 
obszaru Natura 2000.   
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 – mapa obszaru w skali 1:10000 stanowi załącznik nr 3 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 
 

Zasadniczym celem ochrony obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012 jest ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków: górskiego boru świerkowego i 
ziołorośli górskich, a zwłaszcza stanowisk sichrawy karpackiej i tojadu morawskiego oraz zapewnienie funkcjonalności obszaru jako elementu sieci Natura 2000. 
Obszar Na Policy PLH120012 jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie sichrawa karpacka występuje bardzo licznie, posiada również znaczne rezerwy 
siedliskowe dla tego gatunku (znaczna liczebność rośliny żywicielskiej - wiciokrzewu czarnego Lonicera nigra).  
W obrębie obszaru stwierdzono występowanie 6 siedlisk przyrodniczych wymienionych w I załączniku dyrektywy siedliskowej, populacji rozrodczych 2 gatunków 
owadów (biegacz urozmaicony i sichrawa karpacka), 2 płazów (kumak górski, traszka karpacka) oraz 1 rośliny – tojadu morawskiego. Lokalizacja i znaczny stopień 
zalesienia obszaru powoduje ze jest on istotnym elementem krajowych korytarzy ekologicznych szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości sieci Natura 2000, a 
wykorzystywanych między innymi przez duże gatunki ssaków drapieżnych tzn. rysia, wilka i niedźwiedzia. 

Większa część obszaru znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, co sprzyja możliwości zarówno zachowania jak i poprawy stanu siedlisk 
przyrodniczych w obszarze. Obszar analizowanej formy ochrony przyrody znajduje się na terenie dwóch nadleśnictw: Nadleśnictwa Sucha i Nadleśnictwa Myślenice. 
Obszar Na Policy PLH120012 w znacznym stopniu pokrywa się powierzchniowo z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Pasmo Policy PLB120006, stanowiącego 
istotną w skali kraju ostoję głuszca. Prowadzone analizy mają na celu aktualizację informacji na temat stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 
(nie wliczając tutaj gatunków ptaków), w stosunku do stanu określonego w Standardowym Formularzu Danych z 2012 roku. Lista gatunków będących przedmiotami 
ochrony w planie zadań ochronnych, została sporządzona na podstawie SDF’a dla obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012, analizy piśmiennictwa oraz wizji 
terenowych przeprowadzonych w 2012 i 2013 roku. 

Zgodnie z art. 28 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz 627 ze zm.) dla każdego obszaru Natura 2000 obowiązkowo 
sporządza się plan zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat. Zarządzenie w sprawie planu 
zadań ochronnych winno być wydane w ciągu 6 lat od dnia wyznaczenia obszaru Natura 2000. 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 gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. Plan winien określić 
aktualny stan ochrony przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu ochrony, przez co należy rozumieć zapewnienie 
ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 
wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania. W świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan 
zadań ochronnych, zobowiązany jest kierować się, przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W związku z tym, przyjęto poniższe założenia do sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012: 

1. Założenia podstawowe: 
• wyznaczenie zadań ochronnych na okres 10 lat. 
• wypracowanie metod zapewniających, że gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone; 
• zapewnienie ciągłości istnienia cennych 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.  

2. Założenia szczegółowe:  
• inwentaryzacja stanowisk wybranych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych  
• opis stanu zachowania populacji gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych, wraz z aktualizacją danych dotyczących ich rozmieszczenia;  
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• wskazanie lokalnych korytarzy ekologicznych;  
• ustalenie kierunku ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych 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);  

• określenie działań zmierzających do zapewnienia jakości środowiska, umożliwiającego utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunków zwierząt, roślin 
oraz siedlisk przyrodniczych;  

• identyfikacja zagrożeń mogących uniemożliwi ć utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, wraz z 
opracowaniem działań ochronnych 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 Na Policy PLH120012 będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych:  

o Art. 28 ustawy z dnia 16 kwietni 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz 627 ze zm.),  
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 (  
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 rozesłane 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  

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % 
pokrycia 

Pop. 
osiadła 

Pop. 
rozrodcza 

Pop. 
przemieszcza-

jąca się 

Pop. 
zimująca 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. /  
Pow. 

względna 

Ocena 
ogólna Opina dot. wpisu 

S1 4070 Zarośla 
kosodrzewiny Pinetu Mugo  0,36 - - -  D - - -  

S2 6430 

Ziołorośla 
górskie 

 i ziołorośla 
nadrzeczne  

Adenostylion 
alliariae, 

Convolvuletalia 
sepium 

0,24 - - - 

 

B B C C 

 

S3 9110 Kwaśne 
buczyny Luzulo-Fagenion  22,7 - - -  D - - - Potrzeba weryfikacji 

S4 9130 Żyzne buczyny 

Dentario 
glandulosae-

Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion 

9,33 - - - 

 

D - - - Potrzeba weryfikacji 

S5 9410 

Górskie bory 
świerkowe 

(zbiorowiska 
górskie) 

Piceion abietis 20,13 - - - 

 

B B C C  

pS1 9180 

*Jaworzyny i 
lasy klonowo-

lipowe na 
stromych 
stokach i 
zboczach 

Tilio 
plathyphyllis-

Acerion 
pseudoplatani 

- - - - - B C B B Nieuwzględnione 
w SDF 

Z1 A104 Jarząbek Bonasa Bonasa - - P -  D - - -  
Z2 A108 Głuszec  Tetrao urogallus - - P -  D - - -  

Z3 A236 Dzięcioł czarny Dryocopus 
martius - - P -  D - - -  

Z4 A241 Dzięcioł 
trójpalczasty 

Picoides 
tridactylus  - - P -  D - - -  

Z5 A409 Cietrzew  Tetrao  
tetrix tetrix  - - P -  D - - - Gatunek błędnie 

wpisany do SDFa 
Z6 1352 *Wilk  Canis lupus - - - P  D - - - Potrzeba weryfikacji 
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Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska % 
pokrycia 

Pop. 
osiadła 

Pop. 
rozrodcza 

Pop. 
przemieszcza-

jąca się 

Pop. 
zimująca 

Ocena 
pop. / 

Stopień 
reprezen. 

Ocena 
st. 

zach. 

Ocena 
izol. /  
Pow. 

względna 

Ocena 
ogólna Opina dot. wpisu 

Z7 1354 *Niedźwiedź Ursus arctos - - - P  D - - - Potrzeba weryfikacji 
Z8 1361 Ryś Lynx lynx  - P - -  D - - - Potrzeba weryfikacji 

Z9 1193 Kumak górski Bombina 
variegata - R - -  C B C B Potrzeba weryfikacji 

Z10 2001 Traszka 
karpacka 

Triturus 
montandoni - R - -  C B C B Potrzeba weryfikacji 

Z11 4014 Biegacz 
urozmaicony 

Carabus 
variolosus - R - -  C B C C  

Z12 4024 *Sichrawa 
karpacka 

Pseudogaurotina 
excellens - >200 - -  A B A B Potrzeba weryfikacji 

R1 4109 Tojad 
morawski 

Aconitum 
firmum  

ssp. moravicum 
- 50-70 - - 

 
C B B B  

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 sporządzania Planu Zadań Ochronnych przewidziane jest przeprowadzenie spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli Zespołu Lokalnej 
Współpracy (zwany dalej ZLW), z skład którego mogą wchodzić reprezentanci kluczowych instytucji i podmiotów zarządzających obszarem, społeczności 
lokalnej oraz osób zainteresowanych powstającym dokumentem, a także przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność w obrębie siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk gatunków, dla których wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000. W harmonogramie prac przewidziano w 2012 i 2013 roku 
organizację łącznie 3 spotkania z ZLW dla obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012 oraz Pasmo Policy PLB120006. 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.) 23 sierpnia 2012 
roku w Jabłonce zostało zorganizowane spotkanie informacyjne, na którym powołany został Zespół Lokalnej Współpracy. W toku dalszych prac zorganizowano 
jeszcze 2 spotkania z Zespołem Lokalnej Współpracy (również w miejscowości Jabłonka) i odbyły się one: 22 marca oraz 10 maja 2013 roku. Protokoły z 
poszczególnych spotkań stanowią załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. 
W 2013 roku podjęto decyzje o konieczności przeprowadzenie kolejnych dwóch spotkań z ZLW wynikających powiększenia obszaru Natura 2000. oraz 
częściowo zmienionych ocen poszczególnych przedmiotów ochrony. W wyniku ww. działań Wykonawca PZO podpisał kolejną umowę (w dniu 16 lipca 2013 
roku ) z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie na zadanie polegające na uzupełnieniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Na Policy o dane i elementy dotyczące części obszaru nie objętej pracami zleconymi Wykonawcy w 2012 roku. W łącznie 5 spotkaniach przewidziany był 
udział Zespołu Lokalnej Współpracy, jednak konsultacje te miały charakter otwarty, a informacje o ich terminie  zostały  wcześniej  upublicznione. 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: 

• Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,  
• Koordynatora projektu z firmy  EKKOM Sp. z o. o. (Wykonawcy Planu), Pana Roberta  Wańczyka  –  e-mail:  robert.wanczyk@ek-kom.pl,  
• a także do przedstawicieli  firmy  EKKOM Sp. z o. o. –  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 Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej stworzonej 
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, którazostała utworzona w celu usprawnienia sporządzania planów zadań ochronnych. 
 
 

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

L.p. 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, gospodarki wodnej, transportu 

publicznego. 

ul. Racławicka 56 
30-017 Kraków 

tel. +48 12 6303107, +48 12 
6303507, 

urzad@malopolska.mw.gov.pl 
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt  

2 Starostwo Powiatowe w Nowym 
Targu 

Prowadzenie na terenie powiatu zadań o charakterze 
ponadgminnym w tym mi.n. dotyczących transportu, 

geodezji, kartografii, zagospodarowania 
przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki 

wodnej, ochrony środowiska w tym przyrody, 
rolnictwa i leśnictwa. 

Al. Tysiąclecia 35,  
ul. Harcerska 1,  

34-400 Nowy Targ 

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

3 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 

4 Urząd Gminy Bystra-Sidzina 

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

nieruchomościami, ochrony środowiska w tym 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

Bystra 373,  
34-235 Bystra 

tel. +48 18 2681220, +48 18 
2681221 

fax. 18 268 12 91 
urzad_gminy@bystra-sidzina.pl 

gmina@bystra-sidzina.pl 

5 Urząd Gminy Zawoja 

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

nieruchomościami, ochrony środowiska w tym 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

Zawoja 1307,  
34-222 Zawoja 

tel. +48 33 8775015, +48 33 
8775051, +48 33 8775006, +48 33 

8775400 
fax. +48 33 8775015 

sekretariat@zawoja.ug.pl 

6 Urząd Gminy Jabłonka 

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

nieruchomościami, ochrony środowiska w tym 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

ul. 3-go Maja 1,  
34-480 Jabłonka 

tel. +48182611100, +48182611120,  
+48182652335 

sekretariat@jablonka.pl 

7 Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 

Kształtowanie i ochrona zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych w celu osiągnięcia i 
utrzymania dobrego stanu tych wód oraz ekosystemów 
wodnych i od wody zależnych, zgodnie z wymogami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i inne 

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

tel. +48 12 6284130, +48 12 
6284106, 

poczta@krakow.rzgw.gov.pl 

8 

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

9 Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie 

Nadzór nad gospodarką leśną w województwie, 
udostępnianie informacji dotyczącej ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej na obszarze LP, 
organizowanie, koordynowanie i nadzór nad 

opracowywaniem planów urządzania lasu oraz ich 
wykonawstwem 

Al. Słowackiego 17a,  
31-159 Kraków 

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

10 Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Katowicach 

Nadzór nad gospodarką leśną w województwie, 
udostępnianie informacji dotyczącej ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej na obszarze LP, 
organizowanie, koordynowanie i nadzór nad 

opracowywaniem planów urządzania lasu oraz ich 
wykonawstwem 

ul. Huberta 43/45s, 
40-543 Katowice 

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

11 Nadleśnictwo Myślenice 

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 

ul. Szpitalna 13,  
32-400 Myślenice 

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

12 Nadleśnictwo Sucha 

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 

ul. Zamkowa 7,  
34-200 Sucha 

Beskidzka 

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

13 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, sporządzanie dokumentów 
planistycznych dla form 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 

14 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 
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby Kontakt  

15 Babiogórski Park Narodowy 
Stanisław Szafraniec 

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

turystycznej, działania na rzecz ochronny przyrody, 
udostępnianie informacji, 

Zawoja 1403,  
34-223 Zawoja 

33 877-51-10 
park@bgpn.pl 

16 
Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków, Małopolskie 
Biuro - Tomasz Wilk 

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

ul. Zyblikiewicza 
10/1a,  

31-029 Kraków 
12 442 95 36 

17 Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych - Barbara Draus 

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

stanu środowiska naturalnego 

ul. Czysta 17/4,  
31-121 Kraków 

tel.(012) 631 57 31  
e-mail: 

basia@fwie.eco.pl 

18 Komitet Ochrony Kuraków 
Zbigniew Żurek Działalność na rzecz ochrony kuraków Poręba Wielka 590,  

34-735 Niedźwiedź zbzurek@gmail.com 

19 Instytut Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk 

Działalność naukowa, badawcza, edukacyjna, 
udostępnianie informacji 

Al. A. Mickiewicza 
33,  

31-120 Kraków 
12) 632 22 21; 370 35 14 

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

ul. 1 Maja 22, 
66-200 

Świebodzin, 
683828236, 684756611 

21 Zawojskie Stowarzyszenie 
Właścicieli Lasów Prywatnych 

Popieranie inicjatyw społecznych dotyczących lasów 
prywatnych, krzewienie wśród społeczeństwa idei 

ochrony środowiska przyrodniczego, podejmowanie 
działań mających na celu zintegrowanie środowiska 

prywatnych właścicieli lasów i inne 

Centrum 1476, 
34-222 Zawoja  

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

22 Zawojskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców 

Integracja środowiska przedsiębiorców, promocja 
turystyki, wymiana doświadczeń i kontaktów oraz 

pomoc w rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy 
Zawoja. 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

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

1 Małgorzata Michna Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

malgorzata.michna@rdos.krakow.pl 
tel. +48 12 6198146, +48 509900726. 

2 Jan Balcerzak Przedstawiciel Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska kancelaria@gdos.gov.pl; 

3 Robert Wańczyk Koordynator i Wykonawca Planu EKKOM Sp. z o.o. 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 Krzysztof 
Chowaniak Przewodniczący Rada Gminy Zawoja Krzy.chow@op.pl; 501076652 

8 Władysława 
Trybała Radna i Sołtys UG Zawoja Urząd Gminy Zawoja 511 361 950 

9 Franciszek 
Klimasara Przedstawiciel Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli 

Lasów Prywatnych dr@zawoja.pl; 33 8775 192 

10 Paweł Bury Przedstawiciel Zarządu ZSP Zawojskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców okovita@vp.pl; 696 058 746 

11 Ryszard Trzebuniak Przedstawiciel Zarządu ZSP Zawojskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców rysiek@zawoja.com; 691 729 218 

12 Anna Kuśka - Ciba Przedstawiciel Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Katowicach 

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

13 Andrzej 
Głodkiewicz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Nowy Targ, andrzej.glodkiewicz@krakow.lasy.gov.pl; 609 025 281 

14 Krzysztof Bobek Kierownik RZGW 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, ZZGO z/s w Nowym 
Targu 

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

15 Alina Kuś Zastępca Wójta Urząd Gminy Zawoja a.kus@zawoja.ug.pl; 502 714 792 
16 Katarzyna Woźnica Przedstawiciel Nadleśnictwo Sucha katarzyna.woznica@katowice.lasy.gov.pl; 606 375 792; 
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L.p. Imi ę i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, 
któr ą reprezentuje Kontakt  

17 Tadeusz Kosman Nadleśniczy Nadleśnictwo Sucha sucha@katowice.lasy.gov.pl; 
608 550 698 

18 Michał Hudyka Pracownik, Mieszkaniec Zawoi Babiogórski Park Narodowy m.hudyka@yahoo.pl; 
608 375 610 

19 Stanisław 
Szafraniec Przedstawiciel Babiogórski Park Narodowy stanislaws@bgpn.pl; 660 977 834 

20 Jan Bielański Leśniczy Leśnictwa Sidzina Nadleśnictwo Myślenice lesniczowka.sidzina@gmail.com; 
18 267 31 86 

21 Mariusz 
Bartosiewicz 

Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Myślenice Nadleśnictwo Myślenice myslenice@krakow.lasy.gov.pl; 

mariusz.bartosiewicz@krakow.lasy.gov.pl; 694 421 925 

22 Małgorzata 
Mordarska - Duda 

Pełnomocnik Wojewody 
Małopolskiego ds. obszarów 

Natura 2000 

Małopolski Urząd Wojewódzki w 
Krakowie; Delegatura w Nowym Sączu 

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

23 Monika Kotulak Członek Klubu Przyrodników Klub Przyrodników monika.kotulak@kp.org.pl; 12 629 81 16 

24 Iwona Szczygieł Przedstawiciel ZPKWM 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego, 

Oddział Stary Sącz 
i.szczygiel@zpkwm.pl; 18 44 60 900 

25 Piotr Rutkowski Przedstawiciel ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa woj. małopolskie piotr.rutkowski@arimr.gov.pl; 

26 Paweł Wiatr Przedstawiciel ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa woj. małopolskie pawel.wiatr@arimr.gov.pl; 

27 Jolanta Miśkiewicz 
- Bąkowska Przedstawiciel ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa woj. małopolskie 

jolanta.miskiewicz bakowska@arimr.gov.pl; 
jolamiskiewicz@poczta.fm; - w razie wysyłania 

większych plików; 12 6298069 

28 Barbara Draus Przedstawiciel FWIE Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych b.draus@fwie.pl; 609 050 991 

29 Tomasz Wilk Przedstawiciel OTOP Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków od. Kraków tomasz.wilk@otop.org.pl; 510572914 

30 Zbigniew Żurek Przewodniczący KOK 
Przedstawiciel GPN 

Komitet Ochrony Kuraków 
Gorczański Park Narodowy zbzurek@gmail.com 
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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 
 

Dane ze strony Generalnego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 

Wyniki dotychczasowych 
monitoringów gatunków: 4024 
sichrawa karpacka i 4109 tojad 

morawski oraz siedlisk: 4070 zarośla 
kosodrzewiny 

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

pl 

2 Rossa R. 2008 Ekspertyza dla 
planowanego obszaru sieci NATURA 

2000 Na Policy PLH120012 
Pseudogaurotina excellens (BRANCSIK, 

1874) Sichrawa karpacka (*4024) 

Szczegółowe dane na temat biologii i 
metodyki badań sichrawy karpackiej 

Bardzo duża RDOŚ Kraków 

3 Zalewska-Gałosz 2009 Ekspertyza 
siedliskowa obszarów: Na Policy, 
Lubogoszcz, Uroczyska Beskidu 

Wyspowego, Hałdy Galmanowe k. 
Olkusza 

Charakterystyka siedliska tojadu 
morawskiego i górskich borów 
świerkowych oraz ich zagrożeń  

Bardzo duża RDOŚ Kraków 

4 Klub Przyrodników  2010. Warunki 
zarządzania obszarem dorzecza i ochroną 

różnorodności biologicznej dla 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

obszarów cennych przyrodniczo na 
przykładzie zlewni Czarnej Orawy 
stanowiącej część transgranicznego 

dorzecza Dunaju. Cz II 

Charakterystyka, ocena zasobów, stan 
zachowania oraz potencjalne 

zagrożenia płazów, gadów, ptaków i 
ssaków w obszarze dorzecza rzeki 

Czarnej Orawy 

Duża RZGW Kraków,  
Klub Przyrodników 

5 Burakowski B., Mroczkowski M., 
Stefańska J. 1990. Chrząszcze Coleoptera. 

Cerambycidae, Bruchidae.  

Systematyczny spis gatunków 
chrząszczy z podaniem ich 

występowania 

Podstawowa Katalog Fauny Polski. XXIII, 
15, 312 pp 

6 Denisiuk M. 1999. Górskie potoki pasma 
Policy jako regionalne korytarze 

ekologiczne. 
 

Opis znaczenia potoków dla migracji 
flory 

Średnia Chrońmy Przyr. Ojcz. 55 (3): 
25-38. 
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Lp. Typ informacji  Dane referencyjne Zakres informacji  Wartość informacji  Źródło dostępu do danych 
7 Dyduch-Falinowska A, Zając K. 

[red.]1996 Corine biotopes w integracji 
danych przyrodniczych w Polsce  

Informacje o korytarzach 
ekologicznych 

Średnia IOP PAN Kraków 

8 Pawłowski J. 2000. Chrząszcze 
(Coleoptera). 

Informacje o zasięgu i lokalizacji 
chrząszczy w obrębie karpat  

Średnia Flora i Fauna Pienin -
Monografie Pienińskie: 177-

194. 
9 Kuśka A., Szczepański W. 2007. 

Chrząszcze (Coleoptera) z listy "Natura 
2000" na Górnym Śląsku i w Beskidzie 
Zachodnim. W: J. A. Lis, M. A. Mazur 
(red.). Przyrodnicze wartości polsko-
czeskiego pogranicza jako wspólne 

dziedzictwo Unii Europejskiej.  

Informacji o stanowiskach rzadkich 
chrząszczy w Karpatach 

Mała www.cestubio.uni.opole.pl/bibli
oteka/.../Kuska,%20szczepanski

.pdf  
Centrum Studiów nad 

Bioróżnorodnością, Uniwersytet 
Opolski 141-151 

10 Starzyk J. R. 1970. Sichrawa karpacka 
Gaurotes excellens (Brancs.) wymierający 

endemit karpacki. 

Archiwalne informacje o stanie 
siedlisk sichrawy 

Mała Chrońmy Przyr. Ojcz., 26, 4: 
34-42. 

11 Stuchlik L. 1968. Zbiorowiska leśne i 
zaroślowe pasma Policy w Karpatach 

Zachodnich 

Archiwalne informacje o 
zbiorowiskach leśnych Policy 

Średnia Fragmenta Floristica et 
Geobotanica Ann.XIV, 4: 441-

482 
12 Krajowa sieć ekologiczna ECONET-

POLSKA 
Informacje o korytarzach 
ekologicznych w Polsce 

Mała http://www.ios.edu.pl/biodiversi
ty/9/baza4.htm 

13 Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., 
Mróz W., Perzanowska J., Król W., 2010 
Monitoring gatunków roślin i zwierząt 
oraz siedlisk przyrodniczych w lasach 

2006-2009 

Informacje o stanie zachowania gat. 
na terenie Polski 

Podstawowa Biuletyn monitoringu przyrody 
7 2010/1 IOŚ BMŚ Warszawa 

14 Perzanowska j.,  Makomaska-Juchiewicz 
M., Cierlik G., Król W., Tworek S., 

Kotońska B, Okarma H 2005 Korytarze 
ekologiczne w Małopolsce  

Informacje o korytarzach 
ekologicznych w woj. Małopolskim i 

migracjach wilka, rysia i 
niedźwiedzia 

 Średnia www.iop.krakow.pl/images/File
s/040002.pdf 

15 Materiały na stronie Natura 2000 Karpaty Opis obszaru oraz siedlisk i gatunków 
wymienionych w Dyrektywie 

Siedliskowej  

Mała http://www.iop.krakow.pl/karpa
ty 

16 Materiały na stronie Instytutu na Rzecz 
Ekorozwoju 

 Ogólny opis całego obszaru Natura 
2000 

Podstawowa http://www.ine.eko.org.pl/index
_areas.php?rek=467 
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Lp. Typ informacji  Dane referencyjne Zakres informacji  Wartość informacji  Źródło dostępu do danych 
17 Materiały 

niepublikowan
e 

Parusel J. 2003. Leśne zbiorowiska 
roślinne i ich przestrzenne rozmieszczenie 

na obszarach projektowanych do 
włączenia w skład Babiogórskiego Parku 

Narodowego. Praca doktorska. Msc. 

Dokumentacja fitosocjologiczna 
zbiorowisk leśnych opisanych 

dotychczas z Pasma Babiogórskiego i 
terenów sąsiednich 

Bardzo duża Uniwersytet Śląski w 
Katowicach 

18 Plany/program
y/ 

strategie 
/projekty 

Projekt Planu Ochrony Leśnego 
Rezerwatu Przyrody„Na Policy” na lata 

2004 –2023 

Informacje o rezerwacie, jego 
krajobrazie, florze i faunie, 

zagrożeniach, sposobach ochrony i 
udostępnianiu turystycznym 

Duża RDOŚ w Krakowie 

19 Plan ochrony rezerwatu przyrody „Na 
Policy im. Z. Klemensiewicza” na okres 

od 1.01.1999 do 31.12.2018 

Informacje o rezerwacie, jego 
krajobrazie, florze i faunie, 

zagrożeniach, sposobach ochrony i 
udostępnianiu turystycznym  

Duża RDOŚ w Krakowie 

20 Gula R., Brewczyńsk P.,  Okarma  H. 
2011, Program ochrony wilka Canis lupus 

w Polsce – Projekt Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa 2011 

Biologia, ekologia, metodyka 
ochrony wilka 

Średnia http://smz.waw.pl/files-
gatunki/program_ochrony_wilk
a_PROJEKT_28_11_2011.pdf 

21 Schmidt K. 2011 Program ochrony rysia 
Lynx lynx w Polsce − projekt 

Biologia, ekologia, metodyka ochron 
rysia 

Średnia http://smz.waw.pl/files-
gatunki/program_ochrony_rysia
_PROJEKT_28_11_2011.pdf 

22 Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergie 
A., Olszańska A., Zięba F. 2011 Ursus 

arctos w Polsce Program ochrony 
niedźwiedzia brunatnego w Polsce – 

projekt Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, Warszawa 

Biologia, ekologia, metodyka 
ochrony niedźwiedzia brunatnego 

Średnia http://smz.waw.pl/files-
gatunki/program_ochrony_nied
zwiedzia_PROJEKT_28_11_20

11.pdf 

23 Opinie / Pisma 
/ Uwagi 

Pismo od Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie z dn. 

11.02.2013 r 

Prośba o korektę granic obszaru Duża RDLP 

24 Pismo z Nadleśnictwa Sucha z dnia 
31.08.2012 

Informacje o występowaniu wilka, 
rysia, niedźwiedzia i sichrawy na 

Policy. 

Duża Nadleśnictwo Sucha 

25 Pismo z Nadleśnictwa Sucha z dnia 
8.04.2013 r. 

Wyniki inwentaryzacji zwierzyny 
koła łowieckiego „Skalniak” 

Średnia Nadleśnictwo Sucha 
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Lp. Typ informacji  Dane referencyjne Zakres informacji  Wartość informacji  Źródło dostępu do danych 
26 Karta inwentaryzacji zwierzyny łownej z 

Nadleśnictwa Myślenice 
Wyniki inwentaryzacji zwierzyny Duża Nadleśnictwo Myślenice 

27 Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 22 marca 
2013  

Uwagi dotyczące zagrożeń, działań 
ochronnych i stanu siedlisk  

Bardzo duża Różne osoby z ZLW 

28 Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 10 maja 
2013 r. 

j.w. Bardzo duża  

29 Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 j.w. Bardzo duża Klub przyrodników 
30 Uwagi ze spotkania ZLW z dnia  

20 listopada 2013 r. 
j.w. Bardzo duża Różne osoby z ZLW 

31 Pismo Gminy Zawoja z dnia Zestawienie potencjalnych 
konfliktów społecznych z 

założeniami powiększenia obszaru 
Natura 2000 

Orientacyjna Urząd Gminy Zawoja 

32 Uwagi z pisma z dnia 29.01.2014 Uwagi do dotychczasowych zapisów 
PZO 

Duża Klub Przyrodników 

33 Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 
31.01.2014 r. 

Uwagi do dotychczasowych zapisów 
PZO 

Bardzo duża Różne osoby z ZLW 

34 Informacje 
ustne 

Stanisław Szafraniec Informacje o stwierdzeniu sichrawy i 
biegacza urozmaiconego po 

północnej stronie Policy 

Bardzo duża Babiogórski Park Narodowy 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
 

Opis ogólny 
Obszar Natura 2000 Na Policy PLH120012 obejmuje północne stoki masywu Policy w Beskidzie Żywieckim. Prawie cały obszar porośnięty jest 

zbiorowiskami leśnymi: w części przyszczytowej zwartym borem górnoreglowym Plagiothecio-Piceetum, w niższych partiach terenu pojawiają się płaty 
przejściowe w kierunku dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego Abieti-Piceetum, żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum oraz buczyn 
kwaśnych Luzulo luzuloidis-Fagetum. Jednym z najcenniejszych zbiorowisk zidentyfikowanych na obszarze Policy są ziołorośla subalpejskie i reglowe ze 
związku Adenostylion. Bardzo cenne są także płaty zbiorowisk źródliskowych z klasy Montio-Cardaminetea, w obrębie których występują jedne z największych i 
najlepiej zachowanych w Polsce populacji zarzyczki górskiej Cortusa mathioli. Tereny bezleśne są stosunkowo nieliczne i obejmują strefę wierzchołkową góry. 
Wzdłuż południowej granicy obszaru biegnie granica dwóch rezerwatów przyrody, które wchodzą w obręb Natury 2000. 
Obszar Natura 2000 Na Policy PLH120012 położony jest w woj. małopolskim w obrębie 2 gmin Bystra-Sidzina i Zawoja oraz na terenie 2 Nadleśnictw: Sucha 
(leśnictwa Skawica i Juszczyn) i Myślenice (leśnictwa Sidzina). 
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej wg Kondrackiego (1994) sklasyfikowany jako: Megaregion – Region Karpacki, Prowincja – Karpaty 
Zachodnie, Podprowincja - Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, Makroregion – Beskidy Zachodnie, Mezoregion – Beskid Żywiecki (513.51). 
Na tle geobotanicznej regionalizacji Polski wg J.M. Matuszkiewicza (1993) obszar położony jest w: Dziale Zachodniokarpackim, krainie Karpat Zachodnich, 
Okręg Beskidzko-Żywiecki. Natomiast regionizacja przyjęta na poczet biogeograficznego podziału Polski w kontekście ochrony w obszarach Natura 2000 
klasyfikuje obszar Na Policy PLH120012 do regionu alpejskiego. 

Geologia i gleby 
Pod względem geologicznym obszar stanowi fragment jednostki strukturalnej pasma Beskidu Żywieckiego, obejmującego m.in. Pasmo Babiogórskie. Częścią 
Pasma Babiogórskiego jest Pasmo Policy – ciągnie się ono od Krowiarek (986 m n.p.m.) poprzez Halę Śmietanową (1298 m n.p.m.), Policę (1369 m n.p.m.), 
Okrąglicę, (1239 m n.p.m.), Urwanicę (1106 m n.p.m.), Naroże (1063 m n.p.m.) po dolinę Skawy. Obszar Natura 2000 Na Policy PLH120012 obejmuje obszar od 
Hali Śmietanowej do Okrąglicy. 
Utwory geologiczne budujące Pasmo Policy należą do płaszczowiny magurskiej. W przeważającej części płaszczowina magurska zbudowana jest 
trzeciorzędowych eoceńskich piaskowców magurskich, budujących najwyższe wzniesienia i wypełniających synkliny. W dolinach i partiach niższych wzgórz 
odsłaniają się starsze warstwy złożone z drobnorytmicznie przekładanych fliszów lub też czerwonych tzw. pstrych łupków ilastych. 
Podstawowymi gatunkami gleb są gleby gliniaste, ilaste i pyłowe. Na gliniasto–ilastych pokrywach i zwietrzelinach skał fliszowych wytworzyły się gleby 
brunatne kwaśne. Wykazują one kwaśny odczyn w całym profilu glebowym (pH poniżej 5,0). W obszarach leśnych stanowią one siedliska dla zbiorowisk lasów 
mieszanych lub borowych. W kotlinach śródgórskich, gdzie występują głębokie pokrywy pyłowych utworów lessopodobnych, spotyka się gleby opadowo–
glejowe. Gleby bielicowe stanowią charakterystyczne siedliska dla kwaśnych zbiorowisk lasów sosnowych i świerkowych. Ze względu na kwaśny odczyn tych 
gleb oraz niewielką zawartość składników biogennych, rolnicze ich wykorzystanie należy do mało produktywnych. W partiach podszczytowych gór występują 
gleby silnie zakwaszone i z natury ubogie w składniki pokarmowe. Gleby gliniaste niższych położeń odznaczają się nie tylko większą zasobnością w składniki 
pokarmowe i mniejszym zakwaszeniem, lecz także - z uwagi na bardziej zwięzły skład mechaniczny - mniejszą podatnością na wymywanie łatwiej 
rozpuszczalnych związków chemicznych. Wzdłuż potoków występują mady górskie słabo wykształcone. Są to gleby aluwialne wytworzone z osadów akumulacji 
wodnej. 
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Hydrologia i klimat 
Grzbietem Policy przebiega główny Europejski Dział Wodny, który oddziela zlewisko Morza Bałtyckiego od zlewiska Morza Czarnego. W efekcie potoki na 
północnych zboczach (Potok Suchogórski, Głęboki Potok, Skawica Sołtysia, Skawica Górna, Czarnotowy) zasilają wody Skawicy, Skawy i Wisły, 
współstanowiąc zlewnię Morza Bałtyckiego. Klimat ma charakter górski o stosunkowo wysokiej sumie rocznych opadów. Wysokie sumy opadów i budowa 
geologiczna powodują, że na terenie Policy znajdują się liczne bogate źródła wody. Średnia temperatura roczna w strefie przyszczytowej Policy wynosi około 
+2ºC.   

Struktura krajobrazu 
Krajobraz Policy charakteryzują strome zbocza i ostro wcięte doliny. Dominuje las iglasty, w wyższych partiach – górnoreglowy bór świerkowy, w dolnej części 
przechodzący w buczyny. Teren urozmaicają niewielkie polany, które podnoszą walory krajobrazowe jak i zróżnicowanie przyrodnicze obszaru. W 
przyszczytowej części obszaru znajdują się stosunkowo niewielki liniowe płaty zarośli kosodrzewiny – prawdopodobnie pochodzenia antropogenicznego.  
Znaczna część pokrywy roślinnej w obrębię obszaru posiada charakter naturalny lub półnaturalny. 

Korytarze ekologiczne 
Obszary Natura 2000 Na Policy, Pasmo Policy wraz z Babiogórskim Parkiem Narodowym współtworzy istotny element południowego (karpackiego) korytarza 
ekologicznego przebiegającego równolegle do pasma Karpat. Korytarz ten posiada rangę krajowego i współstanowi istotny szlak migracji wilka, niedźwiedzia, 
rysia oraz licznych kopytnych. Równocześnie pasmo to jest elementem węzłowym sieci Econet na terenie Polski a także, jedną z ostoi Corine. Lokalnie istotną 
rolę korytarzy ekologicznych pełnią strumienie i inne cieki wodne. 

Istniejące formy ochrony przyrody 
Na terenie obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012 znajdują się dwa leśne rezerwaty: Rezerwat przyrody „Na Policy” (13,21 ha) oraz „Rezerwat na Policy 
im. Prof. Zenona Klemensiewicza” (58,73 ha). Obejmują one płaty wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w stanie naturalnym oraz stanowiska 
rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Obszar Natura 2000 Na Policy PLH120012 nakłada się częściowo z obszarem Natura 2000 Pasmo Policy 
PLB120006 oraz Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Obszar Na Policy PLH120012 od południowo-zachodniej strony styka się z 
obszarem Natura 2000 Babia Góra PLB120011 oraz znajduje się w bliskim sąsiedztwie z obszarem Ostoja Babiogórska PLH120001 i Babiogórskim Parkiem 
Narodowym. 

Inne zagadnienia - uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe  
Przez obszar Na Policy PLH120012 przechodzą szlaki turystyczne, z których część przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotów ochrony. Lokalnie 
zagrożeniem jest ruch pojazdów silnikowych (kłady, motory krosowe, skutery śnieżne) mogących powodować płoszenie zwierząt, jak i trwałe uszkodzenia 
siedlisk przyrodniczych. W pierwszej połowie minionej dekady doszło do znacznego uszkodzenia drzewostanu i wiatrołomów zwłaszcza w części przyszczytowej 
Policy, powodując znaczne doświetlenie runa i zwiększenie udziału roślin zielnych, z czasem również podrostu drzew. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

 
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  
 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty,  
działania/priorytetu/programu,  

     
Lasy 754,54 ha Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 

Lasy komunalne   
Lasy prywatne   

Sady     
Trwałe użytki zielone     

Wody    
Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

Inne 
Murawy i pastwiska naturalne 

8,52 ha 

   

 

Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Nadleśnictwo Sucha 415 54,19 %  

Nadleśnictwo Myślenice 13,21  1,72% 

Wspólnota Zubrzyca Dolna   

Wspólnota Wsi Zawoja   

Inne   

Łąki trwałe Hala Krupowa – Własność prywatna 26 3,3% 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wd

rażanie projektu  

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

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dotyczące 
działań 

minimalizuj ących 
lub 

kompensujących 

1 
Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy na lata 
2005-2025 

Gmina Zawoja 

8.5 Turystyka i ochrona środowiska Cel strategiczny:”Budowa 
perspektyw dla rozwoju turystyki i poprawy środowiska 

naturalnego Gminy Zawoja” Kierunki działań: … IV Rekreacja 
5.Dążenie do rozwoju agroturystyki z możliwością organizacji tras 
konnych, ścieżek rowerowych, tras narciarskich i tras narciarstwa 

biegowego w terenach osadniczo-rolniczych na stokach pasma 
Jałowieckiego i Policy. … V Infrastruktura turystyczna 

3.Rozbudowa istniejących i budowa nowych zespołów wyciągów 
narciarskich w rejonie Czatoży, Pod Ryzowanem, Świniarki, 

Mosornego, Zawoi-Centrum i Skawicy-Oblice, Podpolice, Skawica 
-Sucha Góra 4.Budowa systemów wyciągów Kolisty Groń – 

Barankowa – Wełczoń, Policzne – Mosorny Groń -Hala 
Śmietanowa – Pólko i Morgi –Zimna Dziura – Mosorny Groń, 

6.Budowa kolejki Sucha Góra – Pasmo Policy,  
14.Zagospodarowanie Policy od strony Podpolic i Suchej Góry. 

-Górskie bory 
świerkowe 
-Ziołorośla 

górskie 
-Kwaśne buczyny 
-Żyzne buczyny 

- Jaworzyny 
-Wilk  

-Niedźwiedź 
-Ryś 

-Sichrawa 
karpacka 
-Biegacz 

urozmaicony 
- Tojad morawski  

brak 

2 
Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 
Zawoja 

Gmina Zawoja brak ustaleń - - 

3 

Studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego Gmina 

Zawoja 

Gmina Zawoja 

…we wszystkich strefach wyznaczonych w obszarze gminy 
Zawoja (urbanizacji, terenów rolnych i otwartych oraz terenów 

lasów i zalesień) dopuszcza się na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych: …- możliwość wytyczenia i 

przeprowadzenie szlaków turystycznych, rowerowych, ciągów 
pieszych, tras historycznych, kulturowych i innych (także wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych), niewyznaczonych na rysunku studium. 
1. „Program ochrony i kształtowania walorów przestrzeni 

-Górskie bory 
świerkowe 
-Ziołorośla 

górskie 
-Kwaśne buczyny 
-Żyzne buczyny 

- Jaworzyny 
-Wilk  

brak 
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wypoczynkowej”…4. Rozbudowa istniejących i budowa nowych 
zespołów wyciągów narciarskich w rejonie Czatoży, Pod 

Ryzowanem, Świniarki, Mosornego, Zawoi-Centrum i Skawicy-
Oblice, Podpolice, 5. Budowa systemów wyciągów Kolisty Groń – 

Barankowa – Wełczoń, Policzne – Mosorny Groń -Hala 
Śmietanowa – Pólko i Morgi –Zimna Dziura – Mosorny Groń, 7. 

Budowa kolejki oraz stacji narciarskiej Sucha Góra – Pasmo 
Policy, 8. Budowa stacji narciarskiej Zawoja Podpolice – Polica – 

Hala Śmietanowa 

-Niedźwiedź 
-Ryś 

-Sichrawa 
karpacka 
-Biegacz 

urozmaicony 
- Tojad morawski  

4 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Zawoja 

Gmina Zawoja Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

5 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Bystra-Sidzina 

Gmina Bystra-Sidzina Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

6 
Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 
Bystra-Sidzina 

Gmina Bystra-Sidzina Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

7 

Studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Bystra-Sidzina 

Gmina Bystra-Sidzina Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

8 Opracowanie 
ekofizjograficzne 

Gmina Bystra-
Sidzina 

Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

9 

Aktualizacja Programu 
Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Suskiego na lata 

2012-2015 z perspektywą na 
lata 2016-2019 

Starostwo Powiatowe 
w Suchej Beskidzkiej Brak ustaleń Nie dotyczy Brak 

10 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Sucha, Obręb: 

Sucha Opis ogólny lasów 
Nadleśnictwa 

Nadleśnictwo  
Sucha 

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

-Górskie bory 
świerkowe 
-Ziołorośla 

górskie 

Brak 
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upraw, młodników i zabiegi agrotechniczne -Kwaśne buczyny 
-Żyzne buczyny 

- Jaworzyny 
-Wilk  

-Niedźwiedź 
-Ryś 

-Sichrawa 
karpacka 
-Biegacz 

urozmaicony 
- Tojad morawski 

11 

Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Sucha, Obręb: 

Sucha Program Ochrony 
Przyrody 

Nadleśnictwo  
Sucha 

Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji 
użytkowania zasobów oraz wykonywania prac leśnych m.in. 

preferowanie odnowienia naturalnego, prowadzenie zrywki drewna 
po ustalonych szlakach, pozostawianie niektórych starych drzew do 

ich fizjologicznej starości, a nawet biologicznej śmierci 

Brak 

12 

Prognoza oddziaływania na 
środowisko planu urządzenia 
lasu dla Nadleśnictwa Sucha 
według stanu na 1.01.2010r. 

Nadleśnictwo  
Sucha 

- Do zadań gospodarczych, które mogą mieć znaczący wpływ na 
środowisko zaliczamy między innymi: odnowienia, pielęgnację 

upraw i młodników, trzebieże, rębnie – II, III, IV i V 
- Częściowa zgodność GTD z przyrodniczym typem lasu w 

odniesieniu do siedlisk przyrodniczych 
- Projektowanie cięć rębnych w obrębie siedlisk gatunków 

chronionych 

- Brak 
- należy 

zmodyfikować skład 
odnowień 

doprowadzając do 
zgodności z 

naturalnym składem 
gatunkowym siedlisk 
- Stosować zasadę 

wyznaczania biogrup 
(otulin o szerokości 
co najmniej 50 m) w 

miejscach 
występowania 

gatunków 
chronionych. 
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Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Myślenice, 
Obręb: Myślenice. Opis 

ogólny lasów Nadleśnictwa 

Nadleśnictwo 
Myślenice 

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

upraw, młodników i zabiegi agrotechniczne 

-Górskie bory 
świerkowe 
-Ziołorośla 

górskie 
-Wilk  

-Niedźwiedź 
-Ryś 

Brak 
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Plan urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Myślenice, 

Obręb: Myślenice  
Program Ochrony Przyrody 

Nadleśnictwo 
Myślenice 

Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji 
użytkowania zasobów oraz wykonywania prac leśnych m.in. 

preferowanie odnowienia naturalnego, prowadzenie zrywki drewna 
po ustalonych szlakach, pozostawianie niektórych starych drzew do 

ich fizjologicznej starości, a nawet biologicznej śmierci 

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

L.p. Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
(ha) / 

liczebność 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie 
w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 
Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
 Siedliska przyrodnicze  

1 4070 Zarośla kosodrzewiny D 0,12 9 
Zgodnie z 

załącznikiem nr 
Dobry 

uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu, 
ocena stanu ochrony, zagrożenia; termin prac 

VII-IX 2012r,; 2 stanowiska pomiarowe 

2 
6430 Ziołorośla górskie 
 i ziołorośla nadrzeczne 

C 3,23 >7 Jw. Dobry jw. 

3 
9410 Górskie bory 

świerkowe 
C 286,03 

płd. część 
obszaru 

Jw. Dobry jw.; 4 stanowiska pomiarowe 

4 9110 Kwaśne buczyny C 23,45 1 Jw. Dobry 
uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu, 

ocena stanu ochrony, zagrożenia; termin prac 
VII-IX 2013r, 

5 9130 Żyzne buczyny C 324,98 
płn. część 
obszaru 

Jw. Dobry jw. 

6 
9180 Jaworzyny 

i lasy klonowo-lipowe na 
stromych stokach i zboczach 

B 8,99 14 Jw. Słaby jw. 

 Gatunki roślin  

7 4109 Tojad morawski B 200-250 i 2 Jw. Dobry 

uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu i 
liczebności, ocena stanu ochrony, 

zagrożenia; termin prac VII-IX 2012r;  
2 stanowiska pomiarowe 

 Gatunki zwierząt  
8 1352 Wilk C 2 - 4 i 

Cały obszar 
Jw. Średni 

uzupełnienie wiedzy o liczebności, ocena 
stanu ochrony, termin prac I-IV 2013r 9 1354 Niedźwiedź C 1 - 2 i Jw. Średni 

10 1361 Ryś B 2 - 4 i Jw. Średni 

11 4024 Sichrawa karpacka B C >15 Jw. Dobry 
uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu, 

ocena stanu ochrony, zagrożenia; termin prac 
VII-IX 2012 i 2013 r, 

12 4014 Biegacz urozmaicony C V XX -  Słaby jw.; 2 stanowiska pomiarowe 
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Siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt występujące w granicach obszaru, ale nie będące przedmiotami ochrony 
 

L.p. 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 1193 Kumak górski D P Cały obszar Jw. Słaby 
uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu; 

ocena stanu ochrony, zagrożenia 

2 2001 Traszka karpacka D P Cały obszar Jw. Słaby Jw. 

 
 
 
2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych  

4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) 

Charakterystyka: Najbardziej typowa formacja roślinna piętra subalpejskiego Karpat. Typowe zarośla kosodrzewiny tworzą wyraźnie wyodrębniony pas zarośli ponad 
górną granicą lasu (tworzonej przez rozrzedzający się bór świerkowy). Najwyższą warstwę zbiorowiska tworzy kosodrzewina Pinus mugo. Inne krzewy występują na 
ogół w niewielkiej domieszce. Podłoże może posiadać charakter krystaliczny, jak i wapienny.  
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
Stan zachowania większości płatów zarośli kosodrzewiny na terenie polski w alpejskim biogeograficznym U1. Dwa stanowiska monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ 
ocenione na U1 i U2. 
Ranga w obszarze: mała ze względu na niedużą powierzchnię płatów i zły stan zachowania. Niezależnie od powyższego jest to jedna z czterech lokalizacji 
kosodrzewiny w Polskiej części Karpat! 
Stan zachowania w obszarze: Siedlisko wykształcone w obszarze w sposób nietypowy, w niewielkich izolowanych płatach i niepełnym składzie florystycznym. Ze 
względu na niską reprezentatywność siedlisko ocenioniono na D. Zasięg występowania siedliska ograniczony jest głównie do szlaków turystycznych. Zakłada się, że 
zarośla kosodrzewiny na terenie Policy mają charakter antropogeniczny (zostały nasadzone), tym nie mniej w archiwalnym piśmiennictwie można znaleźć informacje 
o stanowisku z roślinami zielnymi mogącymi świadczyć o naturalnym, choć mocno przekształconym charakterze siedliska zarośli kosodrzewiny - możliwe jest 
naturalne pochodzenie części krzewów. Zauważalne jest bardzo szybkie zanikanie stanowisk kosodrzewiny. Spowodowane to jest naturalną ekspansją świerka 
powodującego nadmierne zacienienie płatów oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Spora część krzewów jest już martwa. Na niektórych stanowiskach wyraźna jest 
presja turystyczna – niszczenie mechaniczne. 
Zagrożenia: nadmierne zacienienie siedlisk, niszczenie krzewów zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaków turystycznych.  
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Fot. 1 i 2 Zarośla kosodrzewiny przy czerwonym szlaku turystycznym (fot. Agnieszka Homan) 

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, 
tworzacy tzw. łopuszyny oraz zespół lepiężnika białego. Ziołorośla rozwijają się szczególnie dobrze w dolinach węższych, chłodniejszych i silnie zacienionych. 
Struktura fitocenoz jest wyraźnie dwuwarstwowa. Lepiężniki tworzą na wysokości 0,5-1 m zwartą warstwę rozłożystych liści. W niższej warstwie mogą rozwijać się 
tylko gatunki cieniolubne.  
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ  
W alpejskim rejonie biogeograficznym FV. Brak szczegółowego monitoringu siedliska Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: wysoka – jeden z największych obszarów źródliskowych z udziałem roślinnych zbiorowisk mszarnikowych i ziołoroślowych w Polskich Karpatach. 
Występuje tu jedna z największych i najlepiej zachowanych w Polsce populacji rzadkiego gatunku zarzyczki górskiej Cortusa matthioli. 
Stan zachowania siedliska w obszarze: Ziołorośla w obszarze Na Policy PLH120012 obejmują dobrze zachowane dwa duże płaty siedliska: pod szczytem Policy w 
źródlisku Skawicy Górnej (tzw mszar źródliskowy) oraz w dolinie Głębokiego Potoku. Liczne są także mniejsze płaty rozmieszczone kadłubowo wzdłuż potoków i 
przy źródliskach. Większość płatów wykształcona jest typowo ich stan zachowania jest właściwy. 
Zagrożenia: nasadzenia i sukcesja naturalna w obrębie siedlisk, niszczenie mechaniczne poprzez wydeptywanie i rozjeżdżanie, prowadzenie szlaków zrywkowych w 
obrębie siedlisk. 
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Ziołorośla górskie Fot. 3 Głęboki Potok; Fot. 4 Mszarnik podszczytowy (fot. Agnieszka Homan) 
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9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) 

Charakterystyka: Górskie bory świerkowe zajmują znaczne powierzchnie w górnej części regla dolnego oraz prawie wszystkie powierzchnie leśne w piętrze regla 
górnego. Górna granica występowania borów świerkowych jest zarazem górną granicą lasu. Rozwijają się one zarówno na podłożu wapiennym jak i zbudowanym ze 
skał krystalicznych ubogich w węglan wapnia oraz na glebach o różnej wilgotności. W obszarze występuje górnoreglowa acydofilna świerczyna karpacka 
Plagiothecio-Piceetum. Gatunkiem panującym jest tu świerk pospolity Picea abies. 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ  
W alpejskim rejonie biogeograficznym FV. Brak szczegółowego monitoringu siedliska Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: wysoka – bory stanowią siedlisko płazów, ssaków i ptaków (m.in. głuszca) 
Stan zachowania w obszarze: W obszarze występuje górnoreglowa acydofilna świerczyna karpacka Plagiothecio-Piceetum przechodząca w niższych partiach  
dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy Abieti-Piceetum. Górnoreglowa świerczyna występująca w obszarze ma w większości naturalny charakter. Zajmuje prawie całą 
szczytową powierzchnię obszaru. Warstwę drzew o zwarciu 40-80% tworzy świerk z domieszką jarzębiny. Warstwa krzewów jest dość zróżnicowana. Niekiedy brak 
jej zupełnie, natomiast w górnych partiach, w miejscach pokrytych rumoszem skalnym osiąga do 60% zwarcia. W skład warstwy krzewów oprócz podrostów świerka i 
jarzębiny wchodzi również wiciokrzew czarny, porzeczka skalna oraz wierzba śląska. W warstwie runa o pokryciu 50-100% najczęściej dominuje paproć wietlica 
alpejska, jedynie na niewielkich powierzchniach w partiach grzbietowych Policy zaznacza się większy udział borówki czarnej. Starodrzew i duże ilości martwego 
drewna występują na terenie rezerwatów i na obszarze lasów ochronnych. Duże ilości martwego drewna zostały także stwierdzone w dolinach potoków rzecznych. 
Poza tymi obszarami drzewostan jest młodszy i bardziej jednorodny. Spora część drzewostanu u szczytu Policy została zniszczona na skutek wiatrołomu. Na terenie 
rezerwatów regeneracja lasu jest samoczynna w kierunku lasków jarzębinowych lub młodników sosnowych. Poza rezerwatami w razie konieczności prowadzone są 
także nasadzenia świerka. Cały drzewostan znajduje się pod wyraźną presją korników.  
Zagrożenia: nieodpowiednia gospodarka leśna, zanieczyszczenia atmosferyczne, gradacje owadów, pojazdy zmotoryzowane. 

   
Fot. 5 i 6 Górskie bory świerkowe (fot. Agnieszka Homan) 
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9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

Charakterystyka: Zwarty las bukowy z niewielką domieszką świerka, rzadziej jodły lub jaworu, 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 sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ  
W alpejskim rejonie biogeograficznym dobry FV. Brak szczegółowego monitoringu siedliska Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: średnia – stanowią siedlisko płazów, ssaków i ptaków 
Stan zachowania w obszarze: Największy płat kwaśnej buczyny górskiej stwierdzono w przygrzbietowej partii obszaru po północnej stronie Hali Krupowej, na terenie 
Wspólnoty Wsi Skawica. Obejmuje zwarty, jednowiekowy las bukowy z niewielką domieszką świerka, o stosunkowo prostej strukturze. Warstwa krzewów 
wykształcona jest słabo (tworzą ją gatunki drzewostanowe) lub brak jej zupełnie. Stosunkowo luźne runo, cechuje ubóstwo florystyczne. Wśród tworzących je 
gatunków znaczną rolę odgrywają: borówka czarna i wietlica samicza, a także: cienistka trójkątna, szczawik zajęczy, narecznica szerokolistna. Płaty siedliska nie są 
wykształcone typowo, lecz można zaliczyć je do zespołu Luzulo luzuloidis-Fagetum. Wykazywane w piśmiennictwie płaty kwaśnej buczyny w rejonie Lasu Podpolice 
(oddziały 357a,b,c oraz 373a,b - Nadl. Sucha) posiadają bardzo ubogi, mieszany skład runa. Stwierdzono tu występowanie gatunków charakterystycznych dla kwaśnej 
buczyny, ale także sporadycznie występujące gatunki charakterystyczne i reprezentatywne dla siedliska 9130: Dentaria glandulosa i Galium odoratum, co wskazuje na 
większą żyzność siedliska. Drzewostan jest młody, bardzo mało jest martwego drewna. 
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna - wycinka lasu, nadmierne usuwanie martwych i umierających drzew 

    
Fot. 7 i 8 Kwaśna buczyna (fot. Agnieszka Homan) 
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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 gatunki leśne, typowe dla siedlisk mezo- i eutroficznych. Znamienny jest udział w runie gatunków z rodzaju żywiec (Dentaria) a także 
innych gatunków górskich takich jak: paprotnik Brauna, żywokost sercowaty. Różne gatunki żywców związane są z odmiennymi podtypami żyznych buczyn. 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ  
W alpejskim rejonie biogeograficznym FV. Brak szczegółowego monitoringu siedliska Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: średnia – stanowią siedlisko płazów, ssaków i ptaków 
Stan zachowania w obszarze: Na terenie obszaru Na Policy PLH120012 występują lasy o drzewostanie bukowym lub bukowo-jodłowym z nieznaczną domieszką 
świerka i jaworu. Warstwa krzewów cechuje się słabym zwarciem, a tworzą ją gatunki z drzewostanu. Runo jest dość bogate gatunkowo, jednak zazwyczaj 
wykształcone jest niezbyt bujnie. Wyraźne jest zubożenie struktury siedliska. Występują tu m.in.: marzanka wonna, gajowiec żółty, żankiel zwyczajny oraz paprocie: 
paprotnik kolczysty, wietlica samicza i narecznica samcza. Stosunkowo rzadko występuje reprezentatywny dla siedliska żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa. 
Mimo to wykształcone w reglu dolnym siedlisko żyznych buczyn zaklasyfikowano, jako zespół Dentario glandulosae-Fagetum. Starowiekowe płaty dobrze 
wykształconych buczyn są nieliczne. Bardzo mało jest martwego drewna. Wiele potencjalnych siedlisk żyznych buczyn zajętych jest przez sztucznie nasadzone 
świerczyny. Żyzne buczyny na Policy znajdują się pod wyraźną presją gospodarki leśnej. 
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna - usuwanie martwych i umierających drzew, nasadzenia niezgodne z charakterystyką siedliskową.   

    
Fot. 9 Żyzna buczyna; Fot. 10 Żyzna buczyna z gatunkiem reprezentatywnym, Polystichum aculeatum (fot. Agnieszka Homan) 
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*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych 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. Charakterystycznymi elementami runa są paprocie i 
wysokie, nitrofilne byliny, m.in. języcznik zwyczajny, miesięcznica trwała. Jaworzyny tworzą zwykle niewielkie płaty otoczone większymi kompleksami buczyn. 
Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym: FV. Brak szczegółowego monitoringu siedliska Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: mała ze względu na niewielką powierzchnię siedliska w obszarze.  
Stan zachowania w obszarze: Niewielkie płaty jaworzyny karpackiej Sorbo aucupariae - Aceretum pseudoplatani oraz jaworzyny z miesiącznicą trwałą Lunario - 
Aceretum stwierdzono na północnych stokach Policy. Największe stanowisko odnaleziono na zachód od szczytu Policy, a najlepiej wykształcone na stromym urwisku 
Łysicy pod Halą Krupową. Występowanie siedliska ograniczone jest głównie do stromych, skalistych zboczy o nachyleniu 30-50º. Warstwę drzew, o przeciętnym 
pokryciu 95, tworzą jawor, jarząb, buk i świerk, a stałą domieszkę stanowi też jodła. W większości płatów drzewostan jest jednopiętrowy. W płatach jaworzyny 
karpackiej warstwę krzewów cechuje średnie zwarcie, a tworzy ją głównie jarzębina i porzeczka skalna. Runo rozwinięte jest bujnie i pokrywa znaczną powierzchnię, 
a dominuje w nim miesięcznica trwała wraz z marzanką wonną oraz szczyrem trwałym - w płatach jaworzyny z miesięcznicą trwałą, względnie zachyłka 
oszczepowata, cienistka trójkątna, gwiazdnica gajowa i szczawik zajęczy – w płatach jaworzyny karpackiej. 
Zagrożenia: niewłaściwa gospodarka leśna – wycinanie lasu, erozja 

 
Fot. 11 Jaworzyna z miesięcznicą trwałą (fot. Agnieszka Homan) 
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2.6.2. Gatunki ro ślin i ich siedliska występujące na obszarze 

4109 Tojad morawski Aconitum firmum ssp. moravicum  

Charakterystyka: Podgatunek tojadu mocnego powstałym w wyniku hybrydyzacji tojadu mocnego typowego Aconitum firmum subsp. firmum i tojadu sudeckiego typowego 
Aconitum plicatum subsp. plicatum. Jest to takson wysokogórski uważany za endemit zachodniokarpacki. Zasięg tojadu morawskiego ogranicza się do Karpat, a w przypadku 
kraju Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego oraz w Tatr. Roślina o pokroju zbliżonym do tojadu mocnego typowego Aconitum firmum ssp. firmum wyróżniająca się 
omszeniem części elementów kwiatostanu. W warunkach naturalnych rozmnaża się głównie generatywnie, sporadycznie również w wyniku oddziałania się bulw. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym: FV. Dwa stanowiska monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ ocenione na FV i U2 (Głęboki Potok). 
Ranga w obszarze: wysoka - populacja tojadu morawskiego znajduje się tu na kresie zasięgu gatunku, obejmuje dużą populację gatunku w regionie. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Na obszarze Policy tojad mocny morawski współwystępuje w zbiorowiskach ziołorośli z tojadem mocnym 
typowym. Dwa stanowiska tojadu zlokalizowane są wzdłuż Głębokiego Potoku i w źródlisku Skawicy Górnej (tzw. mszarniku podszczytowym) – jest to jedno z największych 
stanowisk tojadu w Karpatach. Stan zachowania siedlisk jest obecnie właściwy. Najistotniejsze stanowisko tego gatunku - źródlisko Skawicy Górnej jest już częściowo 
zarośnięte młodnikiem świerkowym i w najbliższym czasie może ulec zakrzaczeniu i zadrzewieniu na skutek odnowy drzewostanu po wiatrołomach. Stanowisko w Głębokim 
Potoku mimo niewielkiej powierzchni (ocena U2) jest stabilne. Wskazany jest regularny monitoring stanu populacji i siedlisk gatunku. Wyraźne zwiększenie liczby okazów na 
stanowiskach w porównaniu z wynikami monitoringu z 2009 r. wynika prawdopodobnie z różnic w dokładności analiz terenowych (dla źródliska Skawicy Górnej szacowana 
liczba okazów zwiększyła się z 50 do 225, dla Głębokiego Potoku z 4 do 20). Siedliska tojadu są trudne do eksploracji - liczne są tu powalone świerki i wykroty. Stan populacji 
jest obecnie stabilny. 
Zagrożenia: Sukcesja, turystyka – wydeptywanie, zrywanie roślin i kwiatostanów, gospodarka leśna (w przypadku ingerencji w siedliska) 

        
Tojad morawski Fot. 12 Kwiatostan, Fot. 13 Kwiaty i łodyga pokryte drobnymi włoskami; Fot. 14 Źródlisko Skawicy Górnej (tzw. mszarnik podszczytowy) – siedlisko tojadu 

morawskiego (fot. Agnieszka Homan) 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na obszarze  

4014 Biegacz urozmaicony Carabus variolosus  

Charakterystyka: Wybitnie higrofilny gatunek, zasiedlający wilgotne zarośla nadrzeczne, pobrzeża drobnych zbiorników wodnych w lasach, bagna i torfowiska, a także 
kamieniste pobrzeża górskich potoków. Cykl rozwojowy u tego gatunku jest bardzo krótki. Wiosną po kopulacji, samice składają jaja do gleby. Ze złożonych w 
czerwcu jaj już po 10 dniach wylegają się larwy pierwszego stadium. Larwy żerują w pobliżu wody, pod kamieniami, w próchnie leżących na brzegach fragmentów 
pni, a także w wodzie, na roślinności porastającej zbiorniki. Przepoczwarzenie ma miejsce w glebie blisko wody lub w leżących tam próchniejących pniach. 
Chrząszcze wylęgają się w sierpniu, ale aż do kwietnia – maja następnego roku nie opuszczają kolebek poczwarkowych. Dorosłe chrząszcze przebywają w tych 
samych miejscach co larwy, polując pod kamieniami na brzegach zbiorników wodnych i pod powierzchnią wody. Zarówno larwy, jak i imago są drapieżnikami. W 
skład ich pokarmu wchodzą imago i larwy chruścików, larwy chrząszczy pływakowatych i innych owadów wodnych, kijanki, drobne ryby, kiełże, dżdżownice i wodne 
mięczaki. 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niepewny „FV”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: średnia - w Polsce biegacz ten ma stosunkowo sporo stanowisk, w Karpatach obserwowany jest regularnie  
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Siedliska odpowiednie dla tego gatunku znajdują się w niższych partiach obszaru (w obrębie buczyn). W 
przyszczytowej części Pasma Policy potoki są zbyt strome i kamieniste. Poszukiwania gatunku w 2012 r „na upatrzonego” wzdłuż różnych potoków i przy pomocy 
pułapek Barbera na 2 stanowiskach nie wykazały obecności gatunku. Gatunek obserwowany był jednak w latach poprzednich w rejonach porośniętych buczynami. 
Wskazana jest szczegółowa weryfikacja terenowa w celu zlokalizowania siedlisk gatunku. 
Zagrożenia: Przekształcenia siedlisk, regulacja potoków, likwidacja młak i oczek wodnych, nielegalne pozyskiwanie dla celów kolekcjonerskich. 

  
Fot. 15, Fot. 16 Potencjalne siedliska biegacza urozmaiconego (fot. Agnieszka Homan) 
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4024 Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens 

Charakterystyka: Stosunkowo niewielkich rozmiarów przedstawiciel chrząszczy z rodziny kózkowatych osiągających około 1,7 cm. Subendemit karpacki stwierdzony 
z terenu Polski wykazany z rejonu Babiej Góry, Policy, Tatr, Ostoi Popradzkiej, Beskidu Sądeckiego oraz Pienin – gdzie ostatnio nie był notowany. 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, nie obserwowany jest fakt i ewentualny sposób żerowania stadium imaginalnego. Kolebka poczwarkowa otoczona jest 
długimi wiórkami z drewna. Imago pojawiają się od czerwca do sierpnia, najczęściej można je spotkać w lipcu. Pod względem siedliskowym gatunek związany jest z 
dolnoreglowym borem mieszanym, żyzną buczyną karpacką, acydofilną karpacką świerczyną górnoreglową oraz zaroślami kosodrzewiny. 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niepewny „U1”. Jedno stanowisko monitorowane w ramach PMŚ GIOŚ w 2007 r. ocenione na FV, w 2013 r. na U1. 
Stanowisko to należy do grona najważniejszych miejsc występowania sichrawy karpackiej w Polsce. 

Ranga w obszarze: wysoka – na obszarze Policy znajduje się prawdopodobnie największa populacja tego gatunku w Polsce. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: gatunek obserwowany regularnie od wielu lat, w okresie analiz terenowych potwierdzono obecność 
licznych, czynnych i opuszczonych żerowisk a także dużą bazę pokarmową (w większości krzewów młodych i średniowiekowych – o średnicy 2-4 cm). Na podstawie 
dużej liczby stwierdzonych starych i czynnych żerowisk można stwierdzić, że populacja sichrawy w obszarze jest stabilna. Aktualny wzrost liczby stanowisk wynika z 
dokładności i intensywności poszukiwań gatunku w ostatnich latach i nie musi świadczyć o wzroście liczebności populacji tego gatunku. Niezbędne są dalsze badania. 
Ocienienie stanowisk jest zróżnicowane - na niektórych stanowiskach wskazana byłaby wycinka wybranych drzew. Znaczna część stanowisk zidentyfikowana została 
na terenach przyległych do granic poprzedniego obszaru, co było główną przyczyną powiększenia obszaru do obecnej wielkości. Ze względu na duży potencjalny 
wpływ gospodarki leśnej na siedliska sichrawy (przypadkowe zniszczenie zasiedlonych krzewów w trakcie prac leśnych) oraz brak pełnych danych o miejscach 
występowania gatunku, wskazana jest szczegółowa inwentaryzacja terenu w celu zlokalizowania możliwie wszystkich czynnych żerowisk. Osobniki sichrawy 
karpackiej rozproszone na stanowiskach w obrębie obszaru należy uznać za przedstawicieli jednej populacji zbudowanej z kilku metapopulacji o  

 
Fot. 17, 18, 19 i 20 Opuszczone kolebki żerowiskowe sichrawy karpackiej (fot. Agnieszka Homan) 
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Fot. 21 Sichrawa karpacka - samiec (fot. Stanisław Szaraniec) 
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zróżnicowanych, jednak realnych możliwościach kontaktowania się i przepływu informacji genetycznej. W praktyce można założyć, że zgrupowanie sichrawy 
występujące w obszarze Na Policy powiązane jest również z populacją istniejącą w obrębie obszaru Natura 2000 Ostoja Babiogórska.  
Zagrożenia: Zmiany naświetlenia siedlisk (poprzez wiatrołomy, wycinkę, zbyt gęste nasadzenia), kolekcjonerstwo, usuwanie podszytu. 

 
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. 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 gatunkuw sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym dobry „FV”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w obszarze Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: średnia – gatunek migrujący przez obszar pasma Policy 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: dobry - teren pasma Policy stanowi obszar żerowiskowy wilka i współstanowi istotny dla zachowania 
gatunku element szlaku migracyjnego. W obszarze Na Policy PLH120012 regularnie notowane są ślady bytowania wilków, zlokalizowane na szlakach i drogach 
leśnych (tropy, odchody, miejsca znakowania terytorium). Populacja w regionie jest stabilna. 
Zagrożenia: Kłusownictwo, polowania zorganizowane na terenie Słowacji, (gdy odbywają się w zasięgu terytorialnym osobników bytujących na obszarze); 
ograniczenie funkcjonalności korytarzy ekologicznych np. poprzez niekontrolowaną zabudowę. 

   
Fot. 2 i 23 Odchody wilka (fot. Agnieszka Homan) 
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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 miejsc zimowania i rozrodu 
(jaskinie, sztolnie, wykroty z możliwości podkopania nor). 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 niepewny „U1”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w obszarze Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: średnia – gatunek migrujący przez obszar pasma Policy  
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: dobry - teren Pasma Policy wykorzystywany jest, jako teren żerowiskowy, obszar współstanowi istotny dla 
zachowania gatunku element szlaku migracyjnego. Na terenie Policy regularnie notowane są ślady obecności pojedynczych osobników. 
Zagrożenia: Kłusownictwo, polowania zorganizowane na terenie Słowacji (gdy odbywają się w zasięgu terytorialnym osobników bytujących na obszarze); 
ograniczenie funkcjonalności korytarzy ekologicznych np. poprzez niekontrolowaną zabudowę w tym zabudowa rozproszona. 
 

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 niepewny „U1”. Brak szczegółowego monitoringu gatunku w obszarze Na Policy PLH120012 w ramach PMŚ GIOŚ. 
Ranga w obszarze: wysoka – gatunek stale występujący na terenie pasma Policy 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: dobry – w rejonie Okrąglicy i południowo-wschodniej stronie pasma Policy regularnie widywane są tropy, 
legowiska oraz znajdowane są zabite przez rysie zwierzęta. Obszar Na Policy PLH120012 stanowi stałe miejsce występowania co najmniej 2 osobników. Obszar 
współstanowi istotny dla zachowania gatunku element szlaku migracyjnego. Teren Policy w większości zalesiony i dość słabo eksplorowany, stanowi dogodne dla rysi 
siedlisko. Populacja w regionie jest stabilna. 
Zagrożenia: Kłusownictwo, polowania, ograniczenie funkcjonalności korytarzy ekologicznych, np. poprzez niekontrolowaną zabudowę – gatunek szczególnie 
wrażliwy wymagający ciągłości siedlisk leśnych. 
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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 > 50% jego powierzchni. Kumak górski jest ciepłolubnym gatunkiem związanym w Polsce przede wszystkim z Karpatami i ich pogórzem. 
Zasiedla różnorodne, niewielkie, okresowe zbiorniki wodne, nierzadko całkowicie pozbawione roślinności, których poziom wody jest w dużym stopniu zależny od 
wiosenno-letnich deszczy. W okresach suszy chroni się w leśnych podmokłościach, jak 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”. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Kumak spotykany jest sporadycznie na całym terenie Policy. Gatunek obecny w obszarze na poziomie 
populacji nie mającej znaczenia - ocena populacji D. Duża część obszaru nie stanowi dogodnego siedliska ze względu na strome zbocza, małą mozaikowatość siedlisk 
i niewielką ilość małych zbiorników. Zasiedla drobne zbiorniki wodne, często pochodzenia antropogenicznego, jak kałuże i koleiny (będące aktualnymi i 
potencjalnymi miejscami rozrodu). Poza okresem godowym większość czasu spędza poza zbiornikami wodnymi, stąd też określenie liczebności jest trudne. Obszar Na 
Policy PLH120012 jest zwarty (brak asfaltowych dróg).  
Zagrożenia: Osuszanie zalewisk i młak, zasypywanie niewielkich oczek i zbiorników, intensyfikacja ruchu samochodowego w rejonach występowania 
 
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 gliniasto-oliwkowo-brązowy. Na tym tle występuje skomplikowany wzorzec barwny, którego najbardziej 
stałym elementem jest szeroka jasna wstęga grzbietowa. Ubarwienie brzucha żółto-pomarańczowe lub pomarańczowe, bez plam. Dymorfizm płciowy jest szczególnie 
wyraźnie zaznaczony w czasie pory godowej – w fazie wodnej. Traszka karpacka jest gatunkiem górskim, szczególnie licznym na średnich wysokościach (500–1200 
m n.p.m.). Wydaje się być związana 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, w spękaniach ziemi i innych ukryciach. 
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 gliniasto-oliwkowo-brązowy. Na tym tle występuje skomplikowany wzorzec barwny, którego najbardziej 
stałym elementem jest szeroka jasna wstęga grzbietowa. Ubarwienie brzucha żółto-pomarańczowe lub pomarańczowe, bez plam. Dymorfizm płciowy jest szczególnie 
wyraźnie zaznaczony w czasie pory godowej – w fazie wodnej. Traszka karpacka jest gatunkiem górskim, szczególnie licznym na średnich wysokościach (500–1200 
m n.p.m.). Wydaje się być związana 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, w spękaniach ziemi i innych ukryciach. 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ 
W alpejskim rejonie biogeograficznym niepewny „FV/U1”. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: Występuje nielicznie na całym terenie pasma Policy.Gatunek obecny w obszarze na poziomie populacji nie 
mającej znaczenia - ocena populacji D. Duża część obszaru nie stanowi dogodnego siedliska ze względu na strome zbocza, małą mozaikowatość siedlisk i niewielką 
ilość małych zbiorników. Zasiedla drobne zbiorniki wodne, często pochodzenia antropogenicznego, jak kałuże i koleiny (będące aktualnymi i potencjalnymi miejscami 
rozrodu). Poza okresem godowym większość czasu spędza poza zbiornikami wodnymi, stąd też określenie liczebności jest trudne. Obszar Na Policy PLH120012 jest 
zwarty (brak asfaltowych dróg). 
Zagrożenia: Osuszanie zalewisk i młak, zasypywanie niewielkich oczek i zbiorników, intensyfikacja ruchu samochodowego w rejonach występowania 
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Moduł B 

 3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

1 Ziołorośla 
górskie 

i ziołorośla 
nadrzeczne 

6430 801b, 10cc, 
915a 

b1a8, 3990 

Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 
XX 

FV 

FV 

FV 

- 
Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki ekspansywne FV 
Bogactwo gatunkowe FV 
Obce gatunki inwazyjne FV 
Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

FV 

Naturalny kompleks siedlisk FV 
Perspektywy ochrony FV 

583e, da09 Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 
XX 

FV 

FV - 
Struktura i 
funkcje 

Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki ekspansywne FV 
Bogactwo gatunkowe U1 
Obce gatunki inwazyjne FV 
Naturalność koryta rzecznego (brak 
regulacji) 

FV 

Naturalny kompleks siedlisk FV 
Perspektywy ochrony FV 

2 Górskie bory 
świerkowe 

9410 bdfa,  
5cf3 
ad0b 
b15d 

 

Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 
XX 

FV 

U2 
U1 

Ocena U2 
wynika z 

bardzo małej 
ilości 

martwego 
drewna – 
wskaźnik 

kardynalny 

Struktura i 
funkcje 

Typowe gatunki roślin FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

U1 

Gatunki obce w drzewostanie FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptanie, zaśmiecenie) 

FV/U1 

Martwe drewno U1 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 
długości i >50 cm grubość 

U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 
Obecność kornika - posusz czynny U1 

Perspektywy ochrony FV 
88eb, 4994 Powierzchnia siedliska Brak FV U2 Ocena U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

Struktura i 
funkcje 

Typowe gatunki roślin wystarczających 
danych 

XX 

FV wynika z 
bardzo małej 

ilości 
martwego 
drewna – 
wskaźnik 

kardynalny 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

FV 

Gatunki obce w drzewostanie FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptanie, zaśmiecenie) 

FV 

Martwe drewno U1 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 
długości i >50 cm grubość 

U2 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 
Obecność kornika- posusz czynny U1 

Perspektywy ochrony FV 
3304, 7d35 Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 
XX 

U1 

FV - 
Struktura i 
funkcje 

Typowe gatunki roślin FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

FV 

Gatunki obce w drzewostanie FV 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptanie, zaśmiecenie) 

FV 

Martwe drewno FV 
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m 
długości i >50 cm grubość 

FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu FV 
Obecność kornika - posusz czynny FV/U1 

Perspektywy ochrony FV 
3 Kwaśne 

buczyny 
9110 528d Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 
XX 

FV 

U2 U1 

W analizie 
oceny stanu 

ochrony 
buczyn 

wykorzystan
o wskaźniki 
opisane dla 
siedliska  

9160 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa  

U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych 
warstwach fitocenozy  

U1 

Udział w drzewostanie gatunków 
liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 

FV 

Udział w drzewostanie gatunków 
wczesnosukcesyjnych 

U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

Gatunki obce ekologicznie w 
drzewostanie  

FV 
 

Ocena U2 
wynika z 

bardzo małej 
ilości 

martwego 
drewna – 
wskaźnik 

kardynalny 

Gatunki obce geograficznie w 
drzewostanie 

FV 

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  
U2 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 
runie  

FV 

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

tym trzcinnik piaskowy, jeżyny  
U1 

Zniszczenie runa i gleby związane z 
pozyskiwaniem drewna 

FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

FV 

Perspektywy ochrony FV 
4 Żyzne buczyny 9130 b9b3 Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 
XX 

FV 

U2 U1 

W analizie 
oceny stanu 

ochrony 
buczyn 

wykorzystan
o wskaźniki 
opisane dla 
siedliska  

9160 
 

Ocena U2 
wynika z 

bardzo małej 
ilości 

martwego 
drewna – 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa 

U1 

Gatunki dominujące w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

U1 

Udział w drzewostanie gatunków 
liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 

FV 

Udział w drzewostanie gatunków 
wczesnosukcesyjnych 

U1 

Gatunki obce ekologicznie w d-nie  FV 
Gatunki obce geograficznie w d-nie FV 

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

długości i >50 cm grubości  
U2 

Wiek drzewostanu  
(obecność starodrzewu)  

U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

Naturalne odnowienie drzewostanu U1 wskaźnik 
kardynalny 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 

Zniszczenie runa i gleby związane z 
pozyskiwaniem drewna 

FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

FV 

Perspektywy ochrony FV 
110f; 7ddc Powierzchnia siedliska Brak 

wystarczających 
danych 

XX 

FV 

U2 

W analizie 
oceny stanu 

ochrony 
buczyn 

wykorzystan
o 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  

U1 

Udział w drzewostanie gatunków 
liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 

FV 

Udział w drzewostanie gatunków 
wczesnosukcesyjnych 

U1 

Gatunki obce ekologicznie w d-nie  FV 
Gatunki obce geograficznie w d-nie FV 

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/U2 

Inwazyjne gatunki obce w podszycie i 
runie  

FV 

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

tym trzcinnik piaskowy, jeżyny  
U1 

Zniszczenie runa i gleby związane z FV/U1 



 

46 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

pozyskiwaniem drewna 
Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 

wydeptywanie, zaśmiecanie) 
U1 

Perspektywy ochrony FV 
b392; ce6d; 

e75e 
Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 
XX 

FV 

U2 

W analizie 
oceny stanu 

ochrony 
buczyn 

wykorzystan
o wskaźniki 
opisane dla 
siedliska  

9160 
 

Ocena U2 
wynika z 

bardzo małej 
ilości 

martwego 
drewna – 
wskaźnik 

kardynalny 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 
florystyczna runa  

U2 

Gatunki dominujące w poszczególnych 
warstwach fitocenozy  

U1 

Udział w drzewostanie gatunków 
liściastych (bez wczesnosukcesyjnych) 

FV 

Udział w drzewostanie gatunków 
wczesnosukcesyjnych 

U1 

Gatunki obce ekologicznie w d-nie  FV 
Gatunki obce geograficznie w d-nie FV 

Martwe drewno (łączne zasoby)  U1 
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 

Zniszczenie runa i gleby związane z 
pozyskiwaniem drewna 

U1/FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

U2 

Perspektywy ochrony FV 
5 Jaworzyny 

i lasy klonowo-
lipowe na 
stromych 
stokach i 

9180 71fa, edef, 
61c8, 0b24, 
334f, 419d, 
c037, 159e, 
e251, 5437, 

Powierzchnia siedliska 
Brak 

wystarczających 
danych 

XX 

FV 

FV FV - 
 

Udział procentowy siedliska na 
transekcie 

FV/U1 

Gatunki charakterystyczne FV 
Gatunki dominujące FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

zboczach fa8d, b87c, 
01fe, 983a 

Obce gatunki inwazyjne FV 
Rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
FV/U1 

Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne FV/U1 
Struktura drzewostanu FV/U1 

Gatunki obce w drzewostanie FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu FV/U1 

Pionowa struktura roślinności FV/U1 
Przekształcenia związane z 

użytkowaniem 
FV 

Perspektywy ochrony FV 
Gatunki 

6 Wilk  1352 Cały obszar Parametry 
populacji 

Zagęszczenie populacji 

Brak danych 
XX 

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 
7 Niedźwiedź 1354 Cały obszar 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

U2 
U2 

U2 FV 

Ocena U2 
wynika z 
niskiej 

liczebności 
jest docelowa 

z uwagi na 
uwarunkowa

nia w 
obszarze – 

obszar 
stanowi teren 

migracji 
niedźwiedzia 

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 

8 Ryś 1361 Cały obszar 
Parametry 
populacji 

Zagęszczenie populacji 

Brak danych 
XX 

FV 

FV FV - 
Liczba samic prowadzących młode FV 
Średnia liczba młodych na samicę FV 

Parametry 
siedliska 

Lesistość FV 
FV 

Fragmentacja siedliska FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

gatunku Dostępność bazy pokarmowej FV 
Zagęszczenie dróg FV 
Stopień izolacji siedlisk FV 

Szanse zachowania gatunku FV FV 
9 Sichrawa 

karpacka 
4024 680d 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

U1 

FV 

przy potoku,  
pow. 0,10 ha 
kształt 
zbliżony do 
koła 

Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja FV 
Warunki świetlne FV 
Dostępność miejsc rozrodu U1 
Baza pokarmowa U1 

Szanse zachowania gatunku FV 
7b9c 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

FV 

wzdłuż 
potoku po 
obu stronach,  

od 950-
1200m 

Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne FV 
Dostępność miejsc rozrodu FV 
Baza pokarmowa FV 

Szanse zachowania gatunku FV 
5390 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

U1 

zbliżone do 
koła 
ok. 0,3 ha (3 
płaty) 

Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska U1 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne U1 
Dostępność miejsc rozrodu  U1 
Baza pokarmowa U1 

Szanse zachowania gatunku U1 
7841 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XXX 

U1 
pow. ok. 0,15 
ha,  35x40m 

Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja FV 
Warunki świetlne FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

Dostępność miejsc rozrodu  U1 
Baza pokarmowa U2 

Szanse zachowania gatunku 
 

FV 

2bac 
Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

U1 

U1  

Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne U1 
Dostępność miejsc rozrodu  U2 
Baza pokarmowa U2 

Szanse zachowania gatunku FV 
5931 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

FV 
0,20 ha, 
zbliżony do 
koła 

Zasiedlone krzewy FV 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja FV 
Warunki świetlne FV 
Dostępność miejsc rozrodu  U1 
Baza pokarmowa U1 

Szanse zachowania gatunku FV 
c737 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

U1 

pas szeroki 10-
15 m wzdłuż 

potoku po 
stronie 

wschodniej, 
długość 140 
m, pow. 0,20 

ha 

Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja U2 
Warunki świetlne U1 
Dostępność miejsc rozrodu  U1 
Baza pokarmowa U1 

Szanse zachowania gatunku FV 
b71e 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

U2 

U1 

 

zbliżone do 
koła 
pow. 0,20 ha  

Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne U1 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

Dostępność miejsc rozrodu  FV 
Baza pokarmowa FV 

Szanse zachowania gatunku 
 

FV 

fe63 
Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U2 

FV 
2007 

FV 
2013 

FV 

Stanowisko 
monitorowane 
w ramach PMŚ 
GIOŚ w 2007 i 
2013 r. Ocena 
U1 wynika z 
małej liczby 
zasiedlonych 

krzewów 
(wskaźnik 

kardynalny) 

Zasiedlone krzewy U1 FV U1 
Żerowiska czynne U1 FV U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV FV FV 
Konkurencja U1 U1 U1 
Warunki świetlne U1 FV U1 
Dostępność miejsc rozrodu FV FV FV 
Baza pokarmowa FV FV FV 

Szanse zachowania gatunku FV FV FV 

 

 

ac85 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

FV 

 
Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne U1 
Dostępność miejsc rozrodu FV 
Baza pokarmowa U1 

Szanse zachowania gatunku FV 

7e99 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

U1 

 
Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne U1 
Dostępność miejsc rozrodu U1 
Baza pokarmowa U1 

Szanse zachowania gatunku FV 

8e49, 5f88  

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

U1 

 
Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja FV 
Warunki świetlne FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

Dostępność miejsc rozrodu  U1 
Baza pokarmowa U2/U1 

Szanse zachowania gatunku 
 

U1 

5938 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

U1 

 
Zasiedlone krzewy FV 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska U2 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne U1 
Dostępność miejsc rozrodu  U2 
Baza pokarmowa U2 

Szanse zachowania gatunku U1 

5648 

Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

U2 

U1 

 
Zasiedlone krzewy U1 
Żerowiska czynne U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Spójność siedliska FV 
Konkurencja U1 
Warunki świetlne U1 
Dostępność miejsc rozrodu  U2 
Baza pokarmowa U2 

Szanse zachowania gatunku FV 
10 Biegacz 

urozmaicony 
4014 

 
brak 

lokalizacji 
Parametry 
populacji 

Liczebność 

Brak danych 
XX 

XX 

XX XX 

Ze względu 
na brak 

lokalizacji 
gatunku 

niemożliwa 
jest ocena 
stanu jego 
ochrony 

Stałość występowania XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Pokrycie roślinnością zielną XX 
Zwarcie roślinności zielnej XX 
Dominujący typ podłoża XX 
Obecność martwego drewna XX 

Szanse zachowania gatunku XX 

11 Tojad 
morawski 

4109 6d49 Parametry 
populacji 

Liczebność  FV FV 

FV FV 

Stanowisko 
monitorowan
e w ramach 
PMŚ GIOŚ 

w 2009 

Stan zdrowotny  FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia potencjalnego siedliska  FV FV 
Powierzchnia zajętego siedliska  FV FV 
Fragmentacja siedliska  U2 U1 
Ocienienie przez drzewa i krzewy  U1 FV 
Wysokie, ekspansywne byliny  FV FV 
Wysokość runi  FV FV 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natur

a 
Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun

ku wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Uwagi 

Wojłok (martwa materia organiczna)  FV FV 
Zwarcie drzew i krzewów  FV FV 
Wysokość drzew i krzewów  FV FV 
Zwarcie runa/runi  FV FV 

Szanse zachowania gatunku U1 U1 
72d2 Parametry 

populacji 
Liczebność  U2 U2 U2 

U2 

Stanowisko 
monitorowan
e w ramach 
PMŚ GIOŚ 

w 2009 
 

Ocena U2 
wynika z 
niskiej 

liczebności 
gatunku na 

stanowisku – 
wskaźnik 

kardynalny 

Stan zdrowotny  FV FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Powierzchnia potencjalnego siedliska  FV U2 U2 
Powierzchnia zajętego siedliska  FV U2 U2 
Fragmentacja siedliska  FV U1 U1 
Ocienienie przez drzewa i krzewy  FV FV FV 
Wysokie, ekspansywne byliny  FV - FV 
Wysokość runi  FV FV FV 
Wojłok (martwa materia organiczna)  FV FV FV 
Zwarcie drzew i krzewów  FV FV U1 
Wysokość drzew i krzewów  FV FV FV 
Zwarcie runa/runi FV FV FV 

Szanse zachowania gatunku FV U1 FV 
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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. W stosunku do ssaków, jako „stanowisko” przyjęto całość obszaru chronionego. Minimalna liczba punktów pomiarowych określana 
była indywidualnie dla każdego siedliska/gatunku tak, aby była reprezentatywna dla całego obszaru. 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 
Stan zachowania i ochrony ziołorośli jest właściwy FV. Na nielicznych stanowiskach skład gatunkowy jest zubożały, bądź też wkraczają gatunki ekspansywne, co nie 
wpływa jednak na ogólną ocenę siedliska w obszarze. 

9410 Górskie bory świerkowe  
Ogólna ocena stanu ochrony siedliska w obszarze jest niezadowalająca - U1. Jedynie na obszarze rezerwatów i lasów ochronnych – w partiach przyszczytowych stan 
ochrony górnoreglowych borów świerkowych jest właściwy (FV), natomiast poza nim, m.in. ze względu na niewielką ilość pozostawionego w lesie drewna 
wielkogabarytowgo (oceniona wskaźnika martwego drewna U1 lub U2) oceniona jest na U1. Ze względu na rozpad drzewostanu spowodowany głównie przez wiatr, 
okiść i szkodniki wtórne można by wnioskować, iż stan górnoreglowych borów świerkowych ulega pogorszaniu. Zaznaczyć należ jednak, że wielkopowierzchniowy i 
lokalny rozpad drzewostanu jest zjawiskiem naturalnym i dość częstym w świerczynach górnoreglowych a las odtwarza się wówczas w zasadzie samoczynnie.  

9110 Kwaśne buczyny 
Ze względu na zaburzony skład ilościowy i gatunkowy runa ogólna ocena stanu zachowania siedliska w obszarze jest niezadowalająca – U1. Niska ocena stanu 
zachowania siedliska wynika również ze zbyt małych ilości martwego drewna pozostawionego w lesie (ocena wskaźników martwego drewna U2). 

9130 Żyzne buczyny 
Ze względu na zaburzony skład ilościowy i gatunkowy runa w większości płatów ogólna ocena stanu zachowania siedliska w obszarze jest niezadowalająca – U1. 
Niska ocena stanu zachowania buczyn wynika również ze zbyt małych ilości martwego drewna pozostawionego w lesie (ocena wskaźników martwego drewna U1 lub 
U2). 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach 
Stan zachowania i ochrony odnalezionych w terenie jaworzyn jest właściwy FV. Niezbędna jest jednak pełna inwentaryzacja siedliska w obszarze.  

4014 Biegacz urozmaicony 
Stan ochrony biegacza urozmaiconego należy uznać obecnie za nieznany (XX) ze względu na brak potwierdzenia występowania w trakcie badań terenowych a tym 
samym brak możliwości oceny stanu zachowania siedlisk występowania gatunku.  

4024 Sichrawa karpacka 
Ocena stanu ochrony sichrawy jest zróżnicowana w zależności od stanowiska występowania. 30% FV, 90% U1. Oceny U1 i U2 wynikają najczęściej z niewłaściwych 
warunków świetlnych i konkurencji innych gatunków roślin. Na podstawie dużej liczby stwierdzonych starych i czynnych żerowisk można przypuszczać, że populacja 
sichrawy Na Policy jest stabilna. Ogólny stan zachowania i ochrony sichrawy w obszarze można ocenić na FV. 
Właściwa ocena stanu zachowania gatunku w obszarze Na Policy w 2007 r. wynika głównie z tego, że w obszarze wytypowano do badań monitoringowych tylko jedno 
stanowisko, gdzie stwierdzono bardzo dobrą jakość bazy pokarmowej oraz dużą populację sichrawy. Stanowisko to na obszarze Natura 2000 Na Policy można 
potraktować jako przykład modelowego biotopu. Zmiana ocen dla tego stanowiska w 2013 r wynika z przyjęcia odmiennej waloryzacji wskaźników. 
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1352 Wilk 
Stan ochrony wilka w obszarze jest właściwy (FV). Obszar stanowi fragment łowiska 1 watahy. 

1354 Niedźwiedź  
Zła ocena stanu ochrony niedźwiedzia w obszarze (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 pasma Policy.  

1361 Ryś 
Stan ochrony rysia w obszarze jest właściwy (FV). Obszar stanowi fragment rewiru co najmniej 2 osobników. 

4109 Tojad morawski 
Stan ochrony tojadu morawskiego w obszarze jest zróżnicowany na 2 stanowiskach: FV i U2. Różnice w ocenach stanowiska z Głębokiego Potoku (72d2) w 2009 i 
2013 roku wynikają z przyjęcia odmiennej waloryzacji wskaźników. W 2009 r powierzchnia stanowiska została oceniona na FV ze względu na ogólnie właściwy stan 
siedliska, jak na występujące tam warunki. Po analizie stanu innych stanowisk w Karpatach w podręczniku metodycznym GIOŚ określony został zakres oceny 
poszczególnych wskaźników stanu populacji i stanu siedliska. Stąd też w 2013 roku zgodnie z nowo przyjętą metodyką PMŚ GIOŚ oceny powierzchnia potencjalnego 
i zajętego siedliska, ocienienie i fragmentacja siedliska zostały ocenione na U1 i U2. Nie świadczy to jednak o pogorszeniu stanu siedliska, a wynika z przyjęcia 
odmiennej waloryzacji wskaźników. Ze względu na układ koryta Głębokiego Potoku parametry siedliska tego stanowiska raczej nie ulegną poprawie. Ze względu na 
niewielką liczebność gatunku stanowisko to posiada ocenę U2. Obydwie populacje są jednak stabilne i tutejszych warunkach stan ochrony gatunku jest właściwy (FV).  
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Ze względu na prowadzony przez GIOŚ monitoring tego siedliska oraz dużą wartość przyrodniczą zarośli kosodrzewiny w rejonie przeprowadzono także ocenę siedliska, które nie jest 
przedmiotem ochrony obszaru. 
 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze / 
Gatunki 

Kod 
Natura Stanowisko Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych wg skali 
FV, UI, U2, XX 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji  
wg skali FV, 
UI, U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska 
wg skali FV, 
U1, U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 
siedliska/gatun
ku wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uwagi 

1 Zarośla 
kosodrzewiny 

4070 ad3a, 2c45, 
a8e1 

 
9034, 

b952, 711b 

Powierzchnia siedliska U2 U2 

U2 

U2 

Stanowiska 
monitorowane 

w ramach 
PMŚ GIOŚ w 

2008; 
Ocena U2 jest 

docelowa z 
uwagi na 

uwarunkowani
a w obszarze 

Struktura i 
funkcje 

Udział procentowy siedliska w transekcie U2 U2 
Gatunki typowe  U1 U1 
Gatunki dominujące U2 U2 
Naturalny kompleks siedlisk 
subalpejskich subalpejskich 

U2 U2 

Zniszczenia mechaniczne FV U1 
Obumieranie igieł kosodrzewiny U2/FV U2 
Bogactwo porostów epifitycznych U2 U2 

Perspektywy ochrony FV U1 
78ae, 4a53 Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 

U2 

U2 

Ocena U2 jest 
docelowa z 
uwagi na 

uwarunkowani
a w obszarze 

Struktura i 
funkcje 

Udział procentowy siedliska w transekcie U2 
Gatunki typowe  U1 
Gatunki dominujące U2 
Naturalny kompleks siedlisk 
subalpejskich subalpejskich 

U2 

Zniszczenia mechaniczne U1 
Obumieranie igieł kosodrzewiny U1/U2 
Bogactwo porostów epifitycznych U2 

Perspektywy ochrony U1 
1596 Powierzchnia siedliska 

Brak 
wystarczających 

danych 

U1 

U2 

Ocena U2 jest 
docelowa z 
uwagi na 

uwarunkowani
a w obszarze 

Struktura i 
funkcje 

Udział procentowy siedliska w transekcie U2 
Gatunki typowe  U1 
Gatunki dominujące U2 
Naturalny kompleks siedlisk 
subalpejskich subalpejskich 

U2 

Zniszczenia mechaniczne FV 
Obumieranie igieł kosodrzewiny FV 
Bogactwo porostów epifitycznych U2 

Perspektywy ochrony FV 
 
4070 Zarośla kosodrzewiny 
Zły stan zachowania i ochrony (U2) wszystkich płatów kosodrzewiny wynika z niewłaściwej (niepełnej) struktury gatunkowej siedliska, niewielkiej powierzchni poszczególnych 
stanowisk oraz nadmiernego zacienienia krzewów kosodrzewiny przez świerki. W niektórych miejscach zły stan zachowania wynika również ze zniszczeń mechanicznych 
spowodowanych przez turystów. Ochrona, ograniczona do ochrony biernej przedmiotowego siedliska nie rokuje jego zachowania w obrębie pasma Policy. 
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4. Analiza zagrożeń 

L.p. Przedmiot 
ochrony 

Numer 
stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 

6430 Ziołorośla 
górskie 

 i ziołorośla 
nadrzeczne 

801b, 10cc, 
915a, b1a8, 
3990, 583e, 

da09 

- 

B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów 
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na 
pojazdach niezmotoryzowanych 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Opis zagrożeń 
pod tabelą 

2. 
9410 Górskie 

bory świerkowe 

88eb, 4994, 
bdfa, 5cf3, 
ad0b,b15d 

 

F04.02 Zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 
H04 Zanieczyszczenie powietrza 
I02 Problematyczne gatunki rodzime 

B02.01 Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) 
B02.02 Wycinka lasu 
B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 
L10 Inne naturalne katastrofy 

Opis zagrożeń 
pod tabelą 

7d35, 3304 H04 Zanieczyszczenie powietrza 
I02 Problematyczne gatunki rodzime L10 Inne naturalne katastrofy 

3. 
9110 Kwaśne 

buczyny 
528d 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 
 

B02.01 Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) 
B02.02 Wycinka lasu 
B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

Opis zagrożeń 
pod tabelą 

4. 
9130 Żyzne 

buczyny 

b9b3; 110f; 
7ddc; b392; 
ce6d; e75e 

- 

5. 

9180 Jaworzyny i 
lasy klonowo-

lipowe na 
stromych stokach 

i zboczach 

71fa, edef, 61c8, 
0b24, 334f, 419d, 
c037, 159e, e251, 
5437, fa8d, b87c, 

01fe, 983a 

- B02.02 Wycinka lasu 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

Opis zagrożeń 
pod tabelą 

6. 1352 Wilk 

Cały obszar - 

F03 Polowanie 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na 
pojazdach niezmotoryzowanych 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

Opis zagrożeń 
pod tabelą 7. 1354 Niedźwiedź 

8. 1361 Ryś 
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9. 
4024 Sichrawa 

karpacka 

ac85, 7e99, 
5938, fe63, 
5648, 5390, 
c737, 7b9c, 

b71e,  

F03.02.01 Kolekcjonowanie  
K03.01 Konkurencja roślinna 

B02 Gospodarka leśna – ogólnie 
B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew 

Opis zagrożeń 
pod tabelą 

5390, 7841, 
c737, 680d,  
b71e, 5931, 

8e49 

F03.02.01 Kolekcjonowanie  
B02 Gospodarka leśna – ogólnie 

B02.02 Wycinka lasu 
K03.01 Konkurencja roślinna 

7841, c737, 
7b9c, b71e, 
5931, 5f88 

F03.02.01 Kolekcjonowanie  B02 Gospodarka leśna – ogólnie 
B02.02 Wycinka lasu 
K03.01 Konkurencja roślinna 

10. 
4014 Biegacz 
urozmaicony 

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

11. 
4109 Tojad 
morawski 

6d49, 72d2 

F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
K04.01 Konkurencja 

B02.01 Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) 
B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew 
K03.02 Pasożytnictwo 

Opis zagrożeń 
pod tabelą 

 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna i użytkowanie lasów - przypadkowe zniszczenie w trakcie prac leśnych 
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych – niszczenie siedliska poprzez rozdeptywanie 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja – nadmierne zarastanie i wzrost zacienienia siedlisk  

9410 Górskie bory świerkowe 
Zagrożenia istniejące: 
F04.02 Zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp. – zbyt intensywne zbieractwo powoduje niszczenie krzaków borówek  
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane – rozjeżdżanie i niszczenie runa quadami i motorami 
H04 Zanieczyszczenie powietrza – zanieczyszczenia powietrza 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) – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu (np. nasadzenia drzew niezgodnych z siedliskiem) 
B02.02 Wycinka lasu – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, tworzenie kolejnych szlaków 
zrywkowych  
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B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu (usuwanie drzew przestojowych i martwego drzewna w 
stopniu wykraczającym poza właściwy dla siedliska) 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna - rozbudowa infrastruktury może doprowadzić do fragmentacji i zniszczenia drzewostanu 
L10 Inne naturalne katastrofy – np. silne wiatry powodujące wiatrołomy, okiść 

9110 Kwaśne buczyny i 9130 Żyzne buczyny 
Zagrożenia istniejące: 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane – rozjeżdżanie i niszczenie runa quadami i motorami 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.01 Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu np. nasadzenia drzew niezgodnych z siedliskiem 
B02.02 Wycinka lasu – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu, tworzenie kolejnych szlaków 
zrywkowych  
B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu (usuwanie drzew przestojowych i martwego drzewna w 
stopniu wykraczającym poza właściwy dla siedliska)  
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – rozbudowa infrastruktury może doprowadzić do fragmentacji i zniszczenia drzewostanu 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.02 Wycinka lasu – gospodarka leśna niezgodna z Planem Urządzenia Lasu: niekontrolowana / zbyt intensywna wycinka lasu 
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – rozbudowa infrastruktury może doprowadzić do fragmentacji i zniszczenia drzewostanu 

1352 Wilk; 1354 Niedźwiedź; 1361 Ryś 
Zagrożenia potencjalne: 
F03 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 
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych – możliwość niepokojenia zwierząt w trakcie chodzenia ludzi po terenie. 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane – możliwość niepokojenia zwierząt. 

4024 Sichrawa karpacka 
Zagrożenia istniejące: 
B02 Gospodarka leśna – ogólnie - przypadkowe zniszczenie krzewów wiciokrzewu w trakcie prac leśnych  
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów.....) – gatunek ceniony przez kolekcjonerów - handlarzy o wysokich walorach estetycznych, część stanowisk 
ulokowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków turystycznych, co zwiększa ryzyko zbierania ich, również do amatoskich (tymczasowych kolekcji) 
K03.01 Konkurencja roślinna – występowanie w bliskim sąsiedztwie wiciokrzewów innych drzew i krzewów może powodować nadmierne zacienianie krzewów 
wiciokrzewu i doprowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowotnego i obumierania  
Zagrożenia potencjalne: 
B02 Gospodarka leśna – ogólnie - przypadkowe zniszczenie krzewów wiciokrzewu w trakcie prac leśnych (także na nierozpoznanych jak dotąd stanowiskach). 
Lokalizacja trasy wywózki drewna, wycinka drzew, usuwanie podszytu, zmiana składu drzewostanu może powodować bezpośrednie niszczenie krzewów 
wiciokrzewu, jak i negatywne zmiany siedliskowe. 
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B02.02 Wycinka lasu – zbyt duże naświetlenia krzewów wiciokrzewu może doprowadzić do ich osłabienia i obumarcia 

4014 Biegacz urozmaicony  
Zagrożenia istniejące: 
F03.02.01 Kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów.....) - 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 w trakcie prac 
leśnych (zwłaszcza w trakcie prowadzenia zabiegów gospodarczych, wycinki i zwózka drewna wzdłuż koryt potoków) 

4109 Tojad morawski 
Zagrożenia istniejące: 
F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin – pozyskiwanie roślin ze względu na wysokie walory estetyczne - próby przenoszenia do ogródków, zrywanie kwiatostanów. 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – pojedyncze okazy tojadu zlokalizowane przy zielonym szlaku mogą zostać zdeptane przez przechodzących turystów 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja - nadmierne zacienienie siedliska może doprowadzić do zmiany warunków siedliskowych, niekorzystnych dla populacji 
tojadów. 
K04.01 Konkurencja – tojad morawski współwystępuje na siedlisku z tojadem mocnym 
Zagrożenia potencjalne: 
B02.01 Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) - ewentualne nasadzenia na obszarze mszarnika źródliskowego (poza rezerwatem) spowodują przyspieszenie 
naturalnej sukcesji, która może okazać się niekorzystna poprzez zmianę obecnie panujących, korzystnych warunków siedliskowych (pełne nasłonecznienie) 
B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew – ściąganie martwych drzew (z obszaru poniżej rezerwatu) zwłaszcza z użyciem sprzętu zmechanizowanego, może 
doprowadzić do zniszczenia części siedliska. 
K03.02 Pasożytnictwo – u znacznej części populacji tojadu mocnego (około 20%) na stanowisku w Głębokim Potoku stwierdzono obecność zmian chorobowych 
wywołanych przez niezidentyfikowany patogen. W czasie badań terenowych w 2012 r. nie zaobserwowano patologicznych zmian na tojadzie morawskim. Potencjalne 
porażenie tojadu morawskiego przez patogen może spowodować znaczące zmniejszenie liczebności populacji. 
 
Poniżej przedstawiono zagrożenia dla zarośli kosodrzewiny, pomimo, iż nie są one przedmiotem ochrony obszaru. 

4070 Zarośla kosodrzewiny 
Zagrożenia istniejące: 
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych – pieszczenie siedliska poprzez rozdeptywanie i łamanie krzewów zlokalizowanych 

przy czerwonym szlaku turystycznym   

L.p. - Numer 
stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 
4070 Zarośla 
kosodrzewiny 

ad3a, 2c45, 
a8e1, 9034, 
b952, 711b 
78ae, 4a53 

G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na 
pojazdach niezmotoryzowanych 
G05.04 Wandalizm 
K04.01 Konkurencja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
Opis zagrożeń 

pod tabelą 

1596 
G05.04 Wandalizm 
K04.01 Konkurencja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
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G05.04 Wandalizm – zrywanie fragmentów krzewów zlokalizowanych bezpośrednio przy szlaku turystycznym, łamanie w celu przejścia  
K04.01 Konkurencja - zacienianie zarośli kosodrzewiny przez przyległe do stanowisk kosodrzewiny świerki 
Zagrożenia potencjalne: 
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja – zarastanie zarośli kosodrzewiny przez drzewa i krzewy 

5. Cele działań ochronnych  

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony 

1 
6430 Ziołorośla górskie i 

ziołorośla nadrzeczne 
FV 

Utrzymanie warunków do rozwoju siedliska - utrzymanie 
parametrów siedliska ocenionych na FV poprzez zachowanie 

koryt cieków w stanie naturalnym - utrzymanie lub 
modyfikację dotychczasowej formy i intensywności 

użytkowania lasu 

- 

2 9410 Górskie bory świerkowe FV/U2 

Utrzymanie stanu parametrów siedliska ocenionych na FV 
poprzez zachowanie dotychczasowej formy i intensywności 

użytkowania lasu oraz poprawa parametrów siedliska 
ocenionych na U1 i U2 poprzez modyfikację sposobów 

gospodarowania – zwiększenie zasobów martwego drzewna 

Nie do określenia 

3 9110 Kwaśne buczyny U2 

Poprawa parametrów siedliska ocenionych na U1 i U2 
poprzez zachowanie formy i intensywności użytkowania lasu 

na dotychczasowym poziomie oraz poprzez modyfikację 
sposobów gospodarowania lasem – m.in. zwiększenie 

zasobów martwego drzewna 

Nie do określenia 

4 9130 Żyzne buczyny U1/U2 

Poprawa parametrów siedliska ocenionych na U1 i U2 
poprzez zachowanie formy i intensywności użytkowania lasu 

na dotychczasowym poziomie oraz poprzez modyfikację 
sposobów gospodarowania lasem – m.in. zwiększenie 

zasobów martwego drzewna 

Nie do określenia 

5 
9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stromych 
stokach i zboczach 

FV 

Zachowanie siedliska wolnego od presji antropogenicznej -
zachowanie parametrów siedliska ocenionych na FV poprzez 

utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy i 
intensywności użytkowania lasu 

- 

 
6 1352 Wilk FV Zachowanie dotychczasowego zalesienia obszaru (jako 

elementu korytarza migracyjnego ssaków) oraz utrzymanie 
penetracji obszaru przez ludzi na dotychczasowym poziomie 

- utrzymanie parametrów siedliska ocenionych na FV 

Nie do określenia 7 1354 Niedźwiedź U2 

8 1361 Ryś FV 
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poprzez zachowanie dotychczasowej formy i intensywności 
użytkowania lasu 

9 4014 Biegacz urozmaicony XX 
Określenie stanu zachowania gatunku w obszarze, 

uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku 
10 lat 

10 4024 Sichrawa karpacka FV/U1 

Poprawa warunków siedliskowych - ograniczenie zacienienia 
- poprawa parametrów siedliska ocenionych na U1 i U2 

poprzez modyfikację dotychczasowej formy i intensywności 
użytkowania lasu oraz przeprowadzenie selektywnych cięć. 
Ograniczenie ryzyka presji kolekcjonerskiej poprzez patrole 

10 lat 

11 2114 Tojad morawski   FV/U2 

Utrzymanie dotychczasowego stanu siedliska tojadu - 
utrzymanie parametrów siedliska ocenionych na FV lub 
poprawa parametrów ocenionych na U1 i U2 poprzez 

zachowanie źródlisk i koryt cieków w stanie naturalnym - 
utrzymanie lub modyfikację dotychczasowej formy i 

intensywności użytkowania lasu 

10 1at 

W celu utrzymania struktury i funkcji lasów poza granicami rezerwatów niezbędne jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z Planem Urządzenia Lasu i zasadami 
hodowli lasu przy 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 zapewnia zachowanie aktualnej spójności siedliska z perspektywą jego poprawy. Przy braku 
wielkopowierzchniowych wylesień dla celów rekreacyjnych obszar pozostanie ważnym korytarzem ekologicznym i siedliskiem życia dużych ssaków. 



 

62 

Moduł C 
6. Ustalenie działań ochronnych – lokalizację działań ochronnych przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr xx 

 
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 

6430 
Ziołorośla 
górskie i 
ziołorośla 

nadrzeczne 

 Nr Działania związane utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B1 

Modyfikacja 
dotychczasow

ej formy i 
intensywności 
użytkowania 

Ograniczenie prowadzenia prac 
leśnych w sąsiedztwie siedliska - 

zachowanie koryt potoków w stanie 
naturalnym. Prowadzenie gospodarki 

leśnej zgodnie z PUL tak, aby w 
trakcie prac w jak najmniejszym 
stopni uszkodzić płaty siedlisk  

915a, b1a8, 3990, 
583e, da09, 801b, 10cc 

i inne kadłubowo 
rozmieszczone płaty 

siedliska 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 Nadleśnictwa 

2 
9410  

Górskie bory 
świerkowe 

Nr Działania związane utrzymaniem lub modyfikacja metod gospodarowania 

B2 

Utrzymanie 
dotychczasow

ej formy i 
intensywności 
użytkowania 

Prowadzenie gospodarki leśnej 
zgodnie z Planem Urządzenia Lasu 

(w dotychczasowej formie i 
intensywności, utrzymanie obszarów 
ochronnych i szlaków zrywkowych 

na dotychczasowym poziomie) 

7d35, 3304, 88eb, 
4994, bdfa,5cf3, 

ad0b,b15d 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 Nadleśnictwa 

B3 

Zwiększenie 
udziału 

martwego 
drewna 

Pozostawianie drzew 
biocenotycznych do naturalnego 

rozkładu - dążenie do zwiększenia 
udziału martwego drewna (leżącego i 

stojącego) do 10-20 m3/ha 

88eb, 4994, bdfa; 5cf3, 
ad0b,b15d cały obszar 

zgodnie z PUL i 
zasadami hodowli lasu 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 Nadleśnictwa 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C1 
Nadzór 

przyrodniczy 
Nadzór nad zwiększaniem ilości 

martwego drewna, wpływem wycinki 
Cały obszar 

3 x w trakcie 
obowiązywania 

5 tys. zł / rok   
RDOŚ  w 
Krakowie 
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drzew na parametry siedliska oraz 
nad wpływem antropopresji (może 

być połączony z monitoringiem stanu 
siedlisk w ramach GIOŚ) 

PZO 

3 

9110 
Kwaśne 
buczyny 

9130 
Żyzne 

buczyny 

Nr Działania związane utrzymaniem lub modyfikacja metod gospodarowania 

B4 

Utrzymanie 
dotychczasow

ej formy i 
intensywności 
użytkowania 

Prowadzenie gospodarki leśnej 
zgodnie z Planem Urządzenia Lasu; 

(w dotychczasowej formie i 
intensywności, utrzymanie obszarów 
ochronnych i szlaków zrywkowych 

na dotychczasowym poziomie) 

528d; b9b3; 110f; 
7ddc; b392; ce6d; e75e 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 

Nadleśnictwo 
Sucha 

B5 

Zwiększenie 
udziału 

martwego 
drewna 

Pozostawianie drzew 
biocenotycznych do naturalnego 

rozkładu - dążenie do zwiększenia 
udziału martwego drewna (leżącego i 

stojącego) do 10-20 m3/ha 

Cały obszar zgodnie z 
PUL i zasadami 
hodowli lasu  w 

zasięgu siedliska w 
obszarze 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 

Nadleśnictwo 
Sucha 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych  

C2 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór nad zwiększaniem ilości 
martwego drewna, wpływem wycinki 

drzew na parametry siedliska oraz 
nad wpływem antropopresji (może 

być połączony z monitoringiem stanu 
siedlisk w ramach GIOŚ) 

W zasięgu siedliska w 
obszarze 

3 x w trakcie 
obowiązywania 

PZO 
5 tys. zł / rok   

RDOŚ  w 
Krakowie 

4 

9180 
Jaworzyny  

i lasy klonowo-
lipowe na 
stromych 
stokach  

i zboczach 

Nr  Działania związane utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B6 
Wyłączenie z 
użytkowania 

Nie prowadzenie prac leśnych w 
obrębie siedliska. 

Wskazane jest bieżące znakowanie w 
terenie granic poszczególnych płatów 

zbiorowiska, aby były dobrze 
widoczne dla wykonawców prac 
leśnych (PUL), w celu uniknięcia 

71fa, edef, 61c8, 0b24, 
334f, 419d, c037, 
159e, e251, 5437, 

fa8d, b87c, 01fe, 983a 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 

Nadleśnictwo 
Sucha 
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poprowadzenia np. przez to siedlisko 
szlaku zrywkowego 

Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

C3 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór nad przestrzeganiem zakazu 
prowadzenia prac leśnych w obrębie 

siedliska oraz nad wpływem 
ewentualnych prac leśnych leśnych i 
antropopresji (może być połączony z 

monitoringiem stanu siedlisk w 
ramach GIOŚ) 

W zasięgu siedliska w 
obszarze 

3 x w trakcie 
obowiązywania 

PZO 
5 tys. zł / rok   

RDOŚ  w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony  

D1 
Inwentaryzacj

a płatów 
siedliska 

Szczegółowa weryfikacja 
występowania siedliska w obszarze 

Cały obszar 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO, Termin 

wykonania VI–VIII 

4 tys. zł 
RDOŚ w 
Krakowie 

5 

1352 Wilk 
 

1354 
Niedźwiedź 

 
1361 Ryś 

Nr Działania związane utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B7 

Utrzymanie 
aktualnej 
spójności 
siedliska 
gatunków 

drapieżników i 
ograniczonej 

presji turystyki 

Prowadzenie gospodarki leśnej 
zgodnie z Planem Urządzenia Lasu 

(w dotychczasowej formie i 
intensywności, utrzymanie obszarów 
ochronnych i szlaków zrywkowych 

na dotychczasowym poziomie). 
Zaniechanie wielkopowierzchnio-

wych zmian w drzewostanie i 
rozbudowy turystycznej (tras 

narciarskich, wyciągów), która 
doprowadziłyby do fragmentacji 
siedlisk drapieżników oraz do 

zwiększenia antropopresji  

Cały obszar 
Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

0 
Właściciele/ 

zarządcy 
gruntów 
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6 
4014 

Biegacz 
urozmaicony 

Nr Działania związane utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B8 

Modyfikacja 
dotychczasowej 

formy i 
intensywności 
użytkowania 

Ograniczenie prowadzenia prac 
leśnych na siedliskach gatunku 

(wykazanych w ramach działania D2) 
- zachowanie koryt potoków w stanie 
naturalnym. Prowadzenie gospodarki 

leśnej zgodnie z PUL tak, aby w 
trakcie prac w jak najmniejszym stopni 

uszkodzić siedliska gatunku. 
Pozostawianie leżących martwych 
drzew w miejscach dość płaskich i 
wilgotnych, wzdłuż koryt potoków.   

Cały obszar 
Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

0 Nadleśnictwa 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D2 
Inwentaryzacja 

gatunku 

Szczegółowa weryfikacja terenu pod 
kontem obecności gatunku w 

potencjalnych siedliskach (zgodnie z 
metodyką stosowaną w ramach PMŚ)  

Potencjalne siedliska 
gatunku na całym 

obszarze 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO; Termin 
wykonania  

V-VI, VIII-X  

6 tys. zł / rok RDOŚ w 
Krakowie 

7 
4024 

Sichrawa 
karpacka 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Wycinka 
wybranych 

drzew i 
krzewów 

Wycięcie części drzew i krzewów 
znajdujących się w sąsiedztwie 
wiciokrzewu – pod nadzorem 

entomologa 

ac85, 7e99, 5938, fe63, 
5648 oraz inne 

stanowiska wykazane 
w ramach działania C4 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania X-II  

3 tys. zł / ha 
Nadleśnictwo 
Sucha, RDOŚ 
w Krakowie 

A2 
Patrole 

terenowe 

Patrole w okresie pojawu imago - 
częstsza kontrola stanowisk zwłaszcza 
tych zlokalizowanych przy szlakach, 

w celu zminimalizowania 
ewentualnych zagrożeń, jakie niesie 
wandalizm i kolekcjonerstwo (mogą 

być przeprowadzane w ramach 

fe63, ac85, 8e49, 5648 
680d, 7b9c, 5390,  
7841, 2bac, 5931, 

c737, b71e 

Cały okres 
obowiązywania 
PZO; Termin 

wykonania: cały 
rok, zwłaszcza  

VI-VI 

0,5 
RDOŚ w 
Krakowie 
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nadzoru przyrodniczego, 
uzupełniająco przez pracowników 

Nadleśnictwa Sucha) 

Nr Działania związane utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B9 

Modyfikacja 
dotychczasowej 

formy i 
intensywności 
użytkowania 

Zachowanie ostrożności w trakcie 
prac leśnych – prowadzenie wycinki 

i wywozu drewna tak, aby nie 
uszkodzić żadnych krzewów 

wiciokrzewu 

Cały obszar 
Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

0 
Nadleśnictwo 

Sucha 

B10 
Ochrona 
siedliska 
gatunku 

Ograniczenie prowadzenia prac 
leśnych na siedliskach gatunku lub w 
razie konieczności prowadzenia prac 

w wydzieleniach, w których 
występuje - prowadzenie gospodarki 
leśnej zgodnie z Planem Urządzenia 

Lasu w sposób niepowodujący 
pogorszenia stanu siedlisk sichrawy 
(obowiązuje całorocznie) Wskazane 
jest bieżące znakowanie stanowisk w 
terenie w trakcie prowadzenia prac 

leśnych. 

Wszystkie stanowiska: 
fe63, ac85, 8e49, 5648 

680d, 7b9c, 5390,  
7841, 2bac, 5931, 
c737, b71e, 7e99, 

5938, 5f88 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO 
0 

Nadleśnictwo 
Sucha 

Nr. Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C4 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (entomologa) nad 
przebiegiem prac z zakresu czynnych 
działań ochronnych - wycinką drzew 

i krzewów; kontrolą sposobu 
prowadzenia prac leśnych w 

sąsiedztwie siedlisk sichrawy oraz 
presją kolekcjonerską. Nadzór 

polegać będzie na min 3 kontrolach 
w ciągu roku, zwłaszcza w czasie 

Wszystkie stanowiska:  
fe63, ac85, 8e49, 5648 

680d, 7b9c, 5390,  
7841, 2bac, 5931, 
c737, b71e, 7e99, 

5938, 5f88 

Cały okres 
obowiązywania 

PZO  
Termin 

wykonania VI-
VII 

7 tys. zł / rok 
RDOŚ w 
Krakowie 
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rójki (VI-VII). Lokalizacja czynnych 
żerowisk powinna być aktualizowana 

/ potwierdzana, co roku. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D3 
Akcja 

informacyjna - 
szkolenia 

Przeprowadzenie szkolenia dla 
leśników i pracowników leśnych z 
zakresu rozpoznawania krzaków 
wiciokrzewu, imago i kolebek 
poczwarkowych sichrawy oraz 

biologii tego gatunku, przedstawienie 
zagrożeń i sposobu prowadzenia prac 
leśnych niezagrażających siedliskom 

sichrawy 

Obszar gmin 

Pierwsze lata 
obowiązywania 
PZO ( min 3 x w 

trakcie 
obowiązywania 

PZO) 

1,5 tys zł / 
szkolenie 

BPN / RDOŚ 

8 4109 
Tojad mocny 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A3 

Wycinka 
wybranych 

drzew i 
krzewów 

Wycinka wybranych drzew i 
krzewów (zwłaszcza wierzb) 

znajdujących się w obrębie siedlisk 
(w razie potrzeby wskazanej przez 
monitoring prowadzony w ramach 
PMŚ i/lub nadzór przyrodniczy) 

6d49, 72d2 

W razie potrzeby 
wg wskazań z 
monitoringu i 

nadzoru 3 tys. zł / ha 
Nadleśnictwo 
Sucha, RDOŚ 
w Krakowie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B11 

Utrzymanie 
dotychczasow

ej formy i 
intensywności 
użytkowania  

Ograniczenie prowadzenia prac 
leśnych na siedliskach gatunku (poza 

rezerwatem) - zachowanie koryt 
potoków w stanie naturalnym. 

Ewentualnie prowadzenie gospodarki 
leśnej zgodnie z PUL tak, aby w 
trakcie prac w jak najmniejszym 

stopni uszkodzić siedliska gatunku. 

6d49, 72d2  
Cały okres 

obowiązywania 
PZO 

0 
Nadleśnictwo 

Sucha 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Wskazane jest jak najszybsze opracowanie planu ochrony dla Rezerwatów: „Na Policy” i „Rezerwatu na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza” w celu 
wprowadzenia odpowiednich zapisów, umożliwiających prowadzenie działań w ramach czynnej ochrony sichrawy karpackiej i tojadu morawskiego na ich terenie. Plan 
ochrony rezerwatów utworzony powinien być w pierwszych latach obowiązywania PZO i powinien obejmować połączenie rezerwatów i utworzenie 1 Planu ochrony 
rezerwatu - opracowanie szczegółowego zakresu działań czynnej ochrony dla siedlisk i gatunków występujących w granicach rezerwatu w tym także zaplanowanie 
działań czynnej ochrony dla siedliska 4070 - zarośli kosodrzewiny m.in. zaplanowanie wycinki wybranych drzew i krzewów zacieniających płaty kosodrzewiny; 
ograniczenie presji turystycznej poprzez zabezpieczanie błotnistych odcinków szlaku przed rozdeptywaniem; przesuwanie powalonych drzew ze szlaku w celu 
wyeliminowania zbaczania turystów ze szlaku (na bieżąco, w razie potrzeby). Nie podjęcie działań ochronnych w stosunku do zarośli kosodrzewiny z pewnością 
doprowadzi do zupełnego zaniku tego siedliska z obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012. Zaznaczyć należy, iż jest to jedna z czterech lokalizacji kosodrzewiny w 
Polskiej części Karpat i niewątpliwie jej obecność podnosi walory krajobrazowe obszaru Policy. 

C5 
Nadzór 

przyrodniczy 

Nadzór specjalisty (botanika) nad 
stanem siedliska tojadu (zarastaniem 

przez drzewa i krzewy oraz 
liczebnością populacji, w razie 

zaleceń, nad wycinką i przebiegiem 
wszystkich prac z zakresu czynnych 

działań ochronnych. Nadzór 
odbywać się będzie co 3 lata, (VIII-
IX).  Nadzór obejmować powinien 

także stan zdrowotny tojadu 
morawskiego ze względu na 

możliwość zarażenia patogenem, 
który zaatakował tojad mocny. 
Nadzór może być połączony z 
monitoringiem stanu siedlisk w 

ramach PMŚ GIOŚ 

6d49, 72d2 

Co 3 lata w 
okresie 

obowiązywania 
PZO. 

4 tys. zł / rok 
RDOŚ w 
Krakowie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D4 

Analiza i 
monitoring 
patogenu 

atakującego 
tojad mocny 

Określenie przynależności 
systematycznej atakującej 

podgatunek typowy tojadu mocnego 
( A. f. subsp. firmum,), oraz 

monitoring pod kontem 
ewentualnego przejścia patogenu na 

osobniki tojadu morawskiego 
(obecnie nie stwierdzono). 

72d2  
Pierwsze lata 

obowiązywania 
PZO 

2 

Możliwe 
zainteresowani

e instytucji 
badawczych w 
ramach prac 

własnych 
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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 
monitoringow

ych 

Terminy/ 
częstotliwość Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialn

y 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1 

6430 Ziołorośla 
górskie i 
ziołorośla 
nadrzeczne 

Utrzymanie 
warunków do 

rozwoju siedliska - 
utrzymanie 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na FV 

poprzez 
zachowanie koryt 
cieków w stanie 

naturalnym 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

19°37'28,50E 49°37'36,90N 
19°37'27,90E 49°37'39,50N 
19°37'27,50E 49°37'41,90N 

19°37'05,30E 49°37'36,80N 
19°37'04,60E 49°37'37,30N 
19°37'03,60E 49°37'37,80N RDOŚ 5 tys. zł / rok 

2 
9410 Górskie 

bory świerkowe 

Utrzymanie stanu 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na FV 

poprzez 
zachowanie 

dotychczasowej 
formy i 

intensywności 
użytkowania lasu 

oraz poprawa 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na U1 

i U2 poprzez 
modyfikację 
sposobów 

gospodarowania – 
zwiększenie 

zasobów 
martwego drzewna

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

19°37'17,60E 49°37'29,90N 
19°37'24,60E 49°37'31,80N 
19°37'30,30E 49°37'33,20N 

19°35'37,50E 49°37'41,60N 
19°35'36,70E 49°37'38,90N 
19°35'37,40E 49°37'35,80N 

19°39'11,50E 49°37'39,80N 
19°39'16,20E 49°37'42,60N 
19°39'20,00E 49°37'44,60N 

19°36'49,10E 49°37'33,20N 
19°36'44,20E 49°37'34,20N 
19°36'38,90E 49°37'34,80N 

RDOŚ 5 tys. zł / rok 
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3 
9110 

Kwaśne 
buczyny 

Poprawa 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na U1 

i U2 poprzez 
zachowanie formy 

i intensywności 
użytkowania lasu 

na 
dotychczasowym 

poziomie oraz 
poprzez 

modyfikację 
sposobów 

gospodarowania 
lasem 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

N49°37’47.3  E19°38’49.5 
N49°37’49.1 E19°38’44.8 
N49°37’51.6 E19°38’42.9 

RDOŚ 5 tys. zł / rok 

4 
9130 

Żyzne buczyny 

Poprawa 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na U1 

i U2 poprzez 
zachowanie formy 

i intensywności 
użytkowania lasu 

na 
dotychczasowym 

poziomie oraz 
poprzez 

modyfikację 
sposobów 

gospodarowania 
lasem 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

N49°38’10.4  E19°37’44.9 
N49°38’10.8  E19°37’39.9 
N49°38’13.0  E19°37’33.2 

N49°37’51.2  E19°37’45.5 
N49°37’53.5  E19°37’48.8 
N49°37’56.0  E19°37’51.6 

N49°37’58.9  E19°36’54.0 
N49°38’02.3  E19°36’53.8 
N49°38’06.3  E19°36’54.0 

RDOŚ 5 tys. zł / rok 
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5 

9180 Jaworzyny 
i lasy klonowo-

lipowe na 
stromych 
stokach i 
zboczach 

Zachowanie 
siedliska 

wolnego od 
presji 

antropogeniczne
j -zachowanie 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na 

FV poprzez 
utrzymanie lub 
modyfikację 

dotychczasowej 
formy i 

intensywności 
użytkowania 

lasu 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

N49°38’14.2 E19°37’10.4 
 

N49°38’09.1 E19°36’57.9 
RDOŚ 5 tys. zł / rok 

6 1352 Wilk 

Zachowanie 
dotychczasoweg

o zalesienia 
obszaru (jako 

elementu 
korytarza 

migracyjnego 
ssaków) oraz 
utrzymanie 
penetracji 

obszaru przez 
ludzi na 

dotychczasowy
m poziomie - 
utrzymanie 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na 

FV  

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

cały obszar RDOŚ 4 tys. zł / rok 

7 
1354 

Niedźwiedź 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

cały obszar RDOŚ 4 tys. zł / rok 

8 1361 Ryś 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

cały obszar RDOŚ 4 tys. zł / rok 
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9 
4014  Biegacz 
urozmaicony 

brak 
Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 
Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Stanowiska będą 
wyznaczone po ich 

odnalezieniu   
RDOŚ 6 tys. zł / rok 

10 
4024 Sichrawa 

karpacka 

Poprawa 
warunków 

siedliskowych - 
ograniczenie 
zacienienia - 

poprawa 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na 

U1 i U2 poprzez 
modyfikację 

dotychczasowej 
formy i 

intensywności 
użytkowania 

lasu oraz 
przeprowadzeni
e selektywnych 

cięć. 
Ograniczenie 
ryzyka presji 

kolekcjonerskiej 
poprzez patrole 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

Zgodnie z danymi GIS RDOŚ 7 tys. zł / rok 
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11 
4109 Tojad 
morawski 

Utrzymanie 
dotychczasoweg
o stanu siedliska 

tojadu - 
utrzymanie 
parametrów 

siedliska 
ocenionych na 

FV lub poprawa 
parametrów 

ocenionych na 
U1 i U2 poprzez 

zachowanie 
źródlisk i koryt 
cieków w stanie 

naturalnym - 
utrzymanie lub 
modyfikację 

dotychczasowej 
formy i 

intensywności 
użytkowania 

lasu 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z PMŚ 
GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ od 
drugiego roku 
obowiązywani

a PZO 

Zgodnie z danymi GIS RDOŚ 4 tys. zł / rok 

 
Dla wszystkich przedmiotów ochrony wystarczający jest monitoring zgodny z metodyką stosowaną w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

L.p. Dokumentacja planistyczna 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do 
utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie 

przyrody) 

1 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 

na lata 2005-2025 
konieczność uwzględnienia zapisów PZO przy sporządzaniu aktualizacji  - m.in. 
uzupełnienie informacji o obszarach Natura 2000 i przedmiotach ochrony  

2 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawoja konieczność uwzględnienia zapisów PZO przy sporządzaniu aktualizacji 

3 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gmina Zawoja 
konieczność uwzględnienia zapisów PZO przy sporządzaniu aktualizacji  
 

4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja konieczność uwzględnienia zapisów PZO przy sporządzaniu aktualizacji  

5 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra-

Sidzina 
- 

6 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bystra-Sidzina - 

7 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bystra-Sidzina 
 
- 

8 Opracowanie ekofizjograficzne gminy Bystra-Sidzina - 

9 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego 

na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 
Przy aktualizacji wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO, m.in. aktualizacja 
gatunków chronionych 

10 
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sucha, Obręb: Sucha  

Opis ogólny lasów Nadleśnictwa 
Przy aktualizacji PUL wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO 
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk 

11 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sucha, Obręb: Sucha  
Program Ochrony Przyrody 

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

12 Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa Sucha według stanu na 1 stycznia 2010r. 

Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO, zaktualizować przedmioty ochrony 
obszaru, uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk 

13 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Myślenice, Obręb: 
Myślenice Opis ogólny lasów Nadleśnictwa 

Przy aktualizacji PUL wskazane jest uwzględnienie zapisów PZO 
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk 

14 Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Myślenice, Obręb: 
Myślenice Program Ochrony Przyrody 

Przy aktualizacji uwzględnić zapisy PZO,  
uzupełnić zagrożenia oraz lokalizację stanowisk gatunków i siedlisk 
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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 Na Policy PLH120006 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. 

 10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 

2.1 POŁOŻENIE CENTRALNEGO PUNKTU 
OBSZARU 
DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA  E 19 37 90 
SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA N 49 37 29 

2.1 POŁOŻENIE CENTRALNEGO PUNKTU 
OBSZARU 
Długość geograficzna E19° 37' 9,178 
Szerokość geograficzna N 49° 37' 54,218  

W wyniku powiększenia 
granic obszaru zmianie 
uległa lokalizacja punktu 
centralnego.  

2 

2.5 REGION ADMINISTRACYJNY (NUTS) 
Kod           Nazwa regionu         % 
PL215        Nowosądecki           0 
PL216        Oświęcimski          100 

2.5 REGION ADMINISTRACYJNY  
Kod poziomu NUTS 2           Nazwa regionu 
               PL21                           Małopolska 

Aktualizacja danych 

3 

3.1 Typy SIEDLISK znajduj ące się na terenie obszaru 
Natura 2000 oraz ocena znaczenia 
Kod        Nazwa siedliska          % pokrycia 
4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) 0,36 D 
6430 Ziołorośla górskie i ziołor nadrzeczne   0,24    B C B C 
9110 Kwaśne buczyny  22,70 D 
9130 Żyzne buczyny  9,33 D 
9410 Górskie bory świerkowe  20,13 B C B C 

3.1 TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH 
WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE OBSZARU I 
OCENA ZNACZENIA OBSZARU DLA TYCH 
SIEDLISK  
Kod     Pokrycie [ha]                  Jakość danych 
4070            0,12                   G               D 
6430            3,23                   M               B C B C 
9110           23,45                  M              C C C C 
9130    324,98                M              C C C C 
9180           8.99                    M               B C B B 
9410          286,03                 M               B C B C 

Uzupełnienie i weryfikacja 
danych w oparciu o 
piśmiennictwo i prace 
terenowe 

4 

3.2 GATUNKI, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy 
Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG  
3.2.a. PTAKI  
   A104    Bonasa bonasia         D 
   A108    Tetrao urogallus        D 
   A236    Dryocopus martius    D 
   A241    Picoides tridactylus   D 
   A409    Tetrao tetrix tetrix      D 

3.2 Gatunki objęte art. 4  Dyrektywy 2009/147/WE i 
gatunki wymienione w załączniku II do Dyrektywy 
92/43/EWG  
Grupa Kod     Nazwa naukowa 
    A     1193    Bombina variegata    P        D 
    A     2001  Triturus montandoni   P        D 
    B     A091 Aquila chrysaetos        V       D 
    B     A104 Bonasa bonasia       14-28 p   D 
    B     A108 Tetrao urogallus      30–63 i    D 

Uzupełnienie i weryfikacja 
danych w oparciu o 
piśmiennictwo i prace 
terenowe  
Obszar Na Policy 
PLH120012 stanowi 
siedlisko (miejsce rozrodu) 
dla 10 gatunków ptaków 
objętych art. 4 Dyrektywy 
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3.2.c. SSAKI  
   1352     Canis lupus        P       D 
   1354     Ursus arctos       P        D 
   1361     Lynx lynx           P        D 
3.2.d. PŁAZY i GADY  
   1193 Bombina variegata                R        C B C B 
   2001 Triturus montandoni              R        C B C B 
3.2.f. BEZKRĘGOWCE 
   4014 Carabus variolosus                R       C B C C 
   4024 Pseudogaurotina excellens >200     A B A B 
3.2.g. ROŚLINY 
  4109 Aconitum firmum ssp.moravicum 50-70 C B B B 

     B     A215 Bubo bubo                    P          D 
    B     A217 Glaucidium passerinum 3–5 p D 
    B     A220 Strix uralensis             2p         D 
    B     A223 Aegolius funereus     4–8 p     D 
    B     A234 Picus canus                1-2 p     D 
    B     A236 Dryocopus martius    4–5 p    D 
    B     A239 Dendrocopos leucotos  3-5 p  D 
    B     A241 Picoides tridactylus   16-18 p D 
    B     A282 Turdus torquatus       14-20 p D     
    I      4014   Carabus variolosus      V      C B C C 
    I      4024 Pseudogaurotina excellens C  B B A B 
    M    1352       Canis lupus       2-4          C A C C 
    M    1354       Ursus arctos      1-2          C A C C 
    M    1361       Lynx lynx         2-4           C A C B 
    P     4109   Aconitum firmum  200-250  B B B B 
                       ssp. moravicum 

2009/147/WE   

5 

3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin 
SSAKI 
Sciurus vulgaris P C 
Sorex alpinus P C 
Sorex araneus P C 
PŁAZY 
Rana temporaria P C 
Salamandra salamandra P C 
GADY 
Lacerta vivipara P C 
ROŚLINY  
Aruncus dioicus P D 
Cortusa matthioli P A 
Daphne mezereum P D 
Gentiana asclepiadea P D 
Huperzia selago P D 
Lycopodium annotinum P C 
Pinus cembra P D 
Pinus mugo P D 
Primula elatior P D 
Streptopus amplexifolius P D 

3.3 POZOSTAŁE ważne gatunki ROŚLIN I ZWIERZ ĄT 
Grupa  Kod   Nazwa 
   M   2616    Glis glis 
   P     5104   Lycopodium annotinum 
   P     5105   Lycopodium clavatum 
   P     5189   Huperzia selago 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 
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6 

4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU  
Klasy siedlisk                                        % pokrycia 
Lasy iglaste                                                 92% 
Lasy mieszane                                             6% 
Wysokogórskie murawy i górskie łąki        2% 
                              Suma pokrycia siedlisk 100 % 
Opis obszaru 
Obszar obejmuje północne stoki góry Polica w Beskidzie 
Żywieckim. Obejmuje dwa rezerwaty przyrody. Masyw 
Policy zbudowany jest z piaskowców magurskich. Są to 
grubo i średnioławicowe piaskowce glaukonitowe lub 
mikowe, ilaste, miejscami wapniste lub krzemionkowe. 
Piaskowce przewarstwione są ciemnoszarymi łupkami. 
Prawie cały obszar porośnięty jest zwartym borem 
górnoreglowym. Pokryty jest niemal w całości różnymi 
zbiorowiskami leśnymi, z których dominującym jest Piceion 
abietis (górskie bory świerkowe). W bardzo dobrze 
rozwiniętej warstwie mszystej o pokryciu osiągającym 80% 
dominują Politrichum formosum i Plagiothecium undulatum. 
Górnoreglowa świerczyna występująca na Policy ma w 
większości naturalny charakter. Dotyczy to zwłaszcza 
drzewostanów w oddziałach 61d, f, g, 62 a, c, 63 a, 63 b 
gdzie drzewa osiągają wiek od 150 do prawie 200 lat. W 
oddziałach 61a i 61b oraz w otoczeniu rezerwatu mamy do 
czynienia z borem świerkowym znacznie młodszym (do 60 
lat). W niższych partiach terenu pojawiają się płaty 
przejściowe w kierunku buczyny karpackiej Dentario 
glandulosae-Fagetum oraz w kilku płatach żyzna buczyna 
karpacka (siedlisko 9130). Tereny bezleśne są stosunkowo 
nieliczne i obejmują strefę przywierzchołkową oraz podnóża 
góry. 

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru 
Kod Rodzaj pokrycia Pokrycie [%] 
N17  Lasy iglaste                                                         90 
N19 Lasy mieszane                                                      6 
N11 Wysokogórskie murawy i łąki górskie                 2 
N07      Torfowiska … roślinność granicząca z wodami   1 
N06 Wody śródlądowe                                                    <1 
N23      Pozostałe tereny                                                  <1 
                                                Całkowite pokrycie 100 % 
Dodatkowa charakterystyka obszaru 
Obszar natura 2000 Na Policy PLH120012 obejmuje 
północne stoki masywu Policy w Beskidzie Żywieckim. 
Obejmuje dwa rezerwaty przyrody. Prawie cały obszar 
porośnięty jest zbiorowiskami leśnymi: w części 
przyszczytowej zwartym borem górnoreglowym 
Plagiothecio-Piceetum, w niższych partiach terenu pojawiają 
się płaty przejściowe w kierunku dolnoreglowego boru 
jodłowo-świerkowego Abieti-Piceetum, żyznej buczyny 
karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum oraz buczyn 
kwaśnych Luzulo luzuloidis-Fagetum. Górnoreglowa 
świerczyna występująca na Policy ma w większości 
naturalny charakter. Jednym z najcenniejszych zbiorowisk 
zidentyfikowanych na obszarze Policy są ziołorośla 
subalpejskie i reglowe ze związku Adenostylion (siedlisko 
6430). Bardzo cenne są także płaty zbiorowisk 
źródliskowych z klasy Montio-Cardaminetea, w obrębie 
których występują jedne z największych i najlepiej 
zachowanych w Polsce populacji zarzyczki górskiej Cortusa 
mathioli oraz duża populacja tojadu morawskiego. Obszar 
Na Policy PLH120012 jest także miejscem występowania 
licznej populacji sichrawy karpackiej. 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 

7 

4.2 WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE  
Występuje tu stosunkowo dobrze wykształcone i zachowane 
zbiorowisko górnoreglowego boru - rodzaju siedliska z 
Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywającego 
ok. 95% powierzchni ostoi. Spotyka się tu często pojedyncze 
osobniki dużych drapieżników - 3 gatunki z Załącznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Znajdują się tu też stanowiska 

4.2 WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Obszar utworzony został w celu ochrony naturalnie 
wykształconej świerczyny górnoreglowej oraz rozległych 
płatów ziołorośli. Teren obszaru stanowi ważny korytarz 
migracyjny dużych drapieżników (wilka, rysia, 
niedźwiedzia). Obszar Na Policy PLH120012 jest jednym z 
nielicznych miejsc w Polsce, gdzie licznie występuje 

Uzupełnienie i aktualizacja 
danych 
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gatunków roślin naczyniowych chronionych prawnie oraz 
zagrożonych w Polsce. Obszar ma również duże znaczenie 
dla ochrony ptaków. 

sichrawa karpacka. Obszar jest także ważną ostoją dla 
gatunków z załącznika I Dyrektywy ptasiej: głuszca, 
sóweczki, puszczyka uralskiego, dzięcioła trójpalczastego i 
dzięcioła białogrzbietego. 
4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) 
Siedliska 4070-1 otrzymało ocenę „D” w zakresie 
reprezentatywności ze względu na to, iż zarośla 
kosodrzewiny najprawdopodobniej nie są tu pochodzenia 
naturalnego i wykształcone są w formie niewielkich 
izolowanych płatów o zubożałym składzie gatunkowym. 
Siedlisko nie ma większego znaczenia dla obszaru. 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  
Siedlisko rozmieszczone na całym obszarze, kadłubowo 
wzdłuż koryt rzek. Dwa duże płaty siedliska znajdują się pod 
szczytem Policy w źródlisku Skawicy Górnej (tzw. mszar 
źródliskowy) oraz w dolinie Głębokiego Potoku. Siedlisko 
6430-1 i 6430-2 zajmuje w obszarze powierzchnie około 
3,32 ha. 
Reprezentatywność: ocena B (dobra), Siedlisko posiada 
typowy, charakterystyczny skład gatunkowy i wykształcone 
jest w typowych dla siedliska warunkach. 
Powierzchnia względna: ocena C, dokonana na podstawie 
szacunkowego określenia wartości. 
Stan zachowania: ocena B, w tym: Stopień zachowania 
struktury: II – dobrze zachowana, z uwagi na typowość 
wykształcenia fitocenoz stanowiących geobotaniczne 
identyfikatory siedliska oraz zachowany kontakt z wodą; 
Stopień zachowania funkcji: II (dobre perspektywy), 
wynikające z funkcjonującego w obszarze naturalnego 
reżimu hydrologicznego 
Ocena ogólna C 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  
Siedlisko 9110-2 zajmuje 23,45ha, co stanowi mniej niż 2 % 
powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w 
całej Polsce (powierzchnia względna – C).  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony, jako 
znaczący (C). Płaty siedliska nie są wykształcone typowo. 
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Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania 
struktury – III – średnio zachowana. Struktura drzewostanu 
jest typowa i charakterystyczna dla siedliska jednak runo w 
przeważającej części płatów jest ubogie pod względem 
gatunków charakterystycznych; Stopień zachowania funkcji: 
przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – 
II (dobre perspektywy).  
Ocena ogólna C 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) 
Siedlisko 9130-3 zajmuje 319,52ha, co stanowi mniej niż 2 
% powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego 
w całej Polsce (powierzchnia względna – C).  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony, jako 
znaczący (C). Płaty siedliska nie są wykształcone typowo. 
Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania 
struktury – III – średnio zachowana. Struktura drzewostanu 
jest typowa i charakterystyczna dla siedliska. Runo jest dość 
bogate gatunkowo, jednak zwykle wykształcone niezbyt 
bujnie - brak niektórych charakterystycznych gatunków lub 
też gatunki charakterystyczne występują w bardzo małym 
pokryciu; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu 
prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – II (dobre 
perspektywy). Buczyny znajdują się tu pod wyraźną presją 
gospodarki leśnej.  
Ocena ogólna C 
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych 
stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 
pseudoplatani) 
Siedlisko 9180-3 i 9180-5 zajmuje 8,99 ha, co stanowi mniej 
niż 2 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego 
występującego w całej Polsce (powierzchnia względna – C).  
Reprezentatywność: ocena B (dobra) Siedlisko posiada 
typowy, charakterystyczny skład gatunkowy i wykształcone 
jest w typowych dla siedliska warunkach. 
Stan zachowania: ocena B, w tym: Stopień zachowania 
struktury: II – dobrze zachowana, z uwagi na typowość 
wykształcenia fitocenoz stanowiących geobotaniczne 
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identyfikatory siedliska; Stopień zachowania funkcji: przy 
założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej 
I – doskonałe perspektywy;  
Ocena ogólna B 
9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - 
zbiorowiska górskie)  
Zajmują prawie całą szczytową powierzchnię obszaru 
(148,66 ha). Stanowi to 1,44% powierzchni tego siedliska 
przyrodniczego występującego w całej Polsce (powierzchnia 
względna – C).  
Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako 
dobry (B). Siedlisko posiada typowy, charakterystyczny 
skład gatunkowy. Starodrzew i duże ilości martwego drewna 
występują niemalże tylko na terenie rezerwatów. Poza 
rezerwatem drzewostan jest młodszy i bardziej jednorodny. 
Ponadto na szczególną uwagę zasługują występujące w 
rezerwatach pojedyncze, stare drzewa przestojowe. Spora 
część drzewostanu u szczytu Policy została zniszczona na 
skutek wiatrołomu. Cały drzewostan znajduje się pod 
wyraźną presją korników (Zalewska-Gałosz 2009). 
Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania 
struktury – II – dobrze zachowana. struktura drzewostanów 
typowa i charakterystyczna dla siedliska jednak w niektórych 
miejscach zbyt jednorodna pozbawiona warstwy krzewów i 
podrostu drzew; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu 
prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – II (dobre 
perspektywy). Obserwowany lokalnie rozpad drzewostanu 
jest zjawiskiem częstym w świerczynach górnoreglowych a 
las na terenie rezerwatu odtwarza się w zasadzie 
samoczynnie. 
Ocena ogólna C 
4109 Tojad morawski Aconitum firmum ssp. moravicum  
Populacja na Policy szacowana jest na 200-250 osobników, 
co stanowi ok. 6,6% krajowej populacji (wg badań 
terenowych z 2012 r.) – ocena B;  
Stan zachowania: ocena B, w tym:  
- stopień zachowania siedliska: II – elementy dobrze 
zachowane; Tojady występują na rozległym mszarniku 
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źródliskowym i w dolinie potoku w typowych dla siebie 
siedliskach wspólnie z tojadem mocnym typowym z którym 
konkurują. 
- możliwość odtworzenia: nie oceniano;  
Populacje jest rozproszona w obszarze, przemieszana z 
tojadem mocnym, izolowana ale w granicach swojego 
naturalnego występowania - ocena B. Najbliższe populacje 
występują  na Babiej Górze, Pilsku, pod Rysianką oraz na 
Baraniej Górze. 
Ocena ogólna B 
4014 Biegacz urozmaicony Carabus variolosus   
Populacja – ocena C. Brak danych na temat liczebności 
populacji na Policy jak i w Polsce. Gatunek notowany w 
obszarze sporadycznie (informacje ustne)   
Stan zachowania: ocena B, w tym:  
- stopień zachowania siedliska: II – elementy dobrze 
zachowane; W północnej części obszaru znajdują się 
potencjalne siedliska odpowiednie dla biegacza   
Izolacja - ocena C. Gatunek występujący niemalże w całych 
Karpatach i Sudetach oraz na ich pogórzach 
Ocena ogólna C 
4024 Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens  
Sichrawa występuje na terenie całego obszaru – ocena 
ogólna B, w tym:  
Populacja na Policy szacowana jest na 200-300 osobników 
(Rossa 2008) – ocena B;  
Stan zachowania: ocena B, w tym:  
- stopień zachowania siedliska: II – elementy dobrze 
zachowane; Mając na uwadze ilość i jakość bazy 
pokarmowej (wiek i grubość krzaków wiciokrzewu 
czarnego) występującej na tym obszarze należy przyjąć, że 
jakość siedliska jest właściwa. Przy czym stan zachowania 
poszczególnych stanowisk jest zróżnicowany (część jest zbyt 
mocno ocieniona). 
- możliwość odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie 
środków;  
Izolacja - ocena A. Stopień izolacji w obrębie rejonu Babiej 
Góry i Pasma Policy jest niewielki. Lokalne pojedyncze 
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populacje, należy traktować tutaj jako jedną dużą populację, 
którą można nawet łączyć z populacją występującą w paśmie 
Babiej Góry. Rozpatrując jednaj rozmieszczenie sichrawy na 
terenie Polski należy stwierdzić iż populacje z rejonu Policy i 
Babiej Góry są silnie izolowane od populacji Tatrzańskiej 
(Rossa 2008). 
1352 Wilk Canis lupus  
Ocena populacji C; W obszarze regularnie notowane są ślady 
bytowania wilków. 
Stan zachowania: ocena A, w tym:  
- stan zachowania siedliska: I – elementy w doskonałym 
stanie. Obszar stanowi zwarty kompleks leśny. 
Izolacja: ocena C; teren pasma Policy 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 A, w tym:  
- stan zachowania siedliska: I – elementy w doskonałym 
stanie. Obszar stanowi zwarty kompleks leśny. 
Izolacja: ocena C; teren pasma Policy stanowi obszar 
żerowiskowy i współstanowi istotny dla zachowania gatunku 
element szlaku migracyjnego. 
Ocena ogólna: C   
1361 Ryś Lynx lynx  
Ocena populacji C; Obszar Na Policy PLH120012 stanowi 
stałe miejsce występowania co najmniej 2 osobników co 
stanowi 1% populacji krajowej. 
Stan zachowania: ocena A, w tym:  
- stan zachowania siedliska: I – elementy w doskonałym 
stanie. Obszar stanowi zwarty kompleks leśny. 
Izolacja: ocena C; teren pasma Policy stanowi obszar 
żerowiskowy i współstanowi istotny dla zachowania gatunku 
element szlaku migracyjnego. 
Ocena ogólna: B   
1193 Kumak górski Bombina variegata i 2001 Traszka 



 

83 

karpacka Triturus montandoni  
Gatunki obecne w obszarze na poziomie populacji nie 
mających znaczenia. Propozycja zmiany ocen populacji na D 
ze względu na brak szczegółowych danych uzasadniających 
nadanie populacjom oceny B. Na obszarze notowane są 
jedynie pojedyncze osobniki. Duża część obszaru nie 
stanowi dogodnego dla płazów siedliska ze względu na 
strome zbocza, małą mozaikowatość siedlisk i niewielką 
ilość małych zbiorników. 

8 

4.3. ZAGROŻENIA  
Siedlisko boru górnoreglowego zagrożone jest przede 
wszytskim zaawansowaną gradację kornika drukarza, która 
dotknęła świerczyny w całym Paśmie Polic. Stosowne 
zabiegi ochronne polegające na usuwaniu chorych drzew i 
posuszu świerkowego są już prowadzone przez służby leśne. 
W inwentaryzowanych płatach zaobserwowano bardzo dobre 
odnawianie się świerka w miejscach usunięcia chorych 
drzew. 
Wśród dotychczas rozpoznanych zagrożeń, które 
niewątpliwie wpływają na populacje sichrawy karpackiej, 
najgroźniejszym czynnikiem jest konkurencja roślinna. 
Czynnikiem negatywnie wpływającym na populacje 
sichrawy karpackiej może być turystyka prowadzona poza 
wyznaczonymi do tego celu szlakami, szczególnie w 
miejscach gdzie może dojść do niszczenia krzewów rośliny 
żywicielskiej - suchokrzewu czarnego. Odrębnym 
zagadnieniem jest kolekcjonerstwo. Dla gatunków owadów 
wymienionych w SDF prawidłowo prowadzona gospodarka 
leśna nie powinna mieć negatywnego wpływu. 
Dla tojadu morawskiego zagrożeniem mogą być: turystyka 
(wydeptywanie, zrywanie okazów). Zagrożeniem 
wewnętrznym jest niewątpliwie krzyżowanie pomiędzy 
podgatunkami. Jest to jednak proces naturalny, jako taki 
powinien być monitorowany nie można jednak go w żadnym 
stopniu hamować. 
Obecnie nasilającym się zagrożeniem dla większości siedlisk 
i gatunków są nielegalne przejazdy crossowe quadami, 
motorami i samochodami terenowymi. 

4.3 ZAGROŻENIA, PRESJE I DZIAŁANIA MAJ ĄCE 
WPŁYW NA OBSZAR  
Istotne oddziaływania negatywne  
H  I02          b 
H  K04.01    i 
H  L10         o 
Oddziaływania negatywne o mniejszym znaczeniu 
M G01.02     b 
M F04.02      b 
M G05.04     b 
M F03.02.01 b 
L G01.03      b 
L H04           o 
L G02           o 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 
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L.p. Proponowany przebieg granicy 
na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany 

1 
Plik PDF mapy i wektorowa 
warstwa informacyjna GIS 

Wskazana jest korekta południowych granic rezerwatów w celu ujednolicenia przebiegu granic obszaru Natura 2000 i 
granic oddziałów leśnictwa. Korekta granic obszaru na terenie leśnictwa Sidzina wynika z błędów rysowniczych. 
Zmiana granicy nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony Obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012. 

 

9 

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

5.1. ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY na poziomie 
krajowym i regionalnym:  Pokrycie % 
PL02 9 
PL04 1 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 

10 

5.2. POWIĄZANIA OPISANEGO OBSZARU Z 
INNYMI TERENAMI:  
- desygnowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym  
PL02  Na Policy + 1,7 
PL02 Rezerwat na Policy im. prof. Zenona 
Klemensiewicza  + 7,7 
- desygnowanymi na poziomie międzynarodowym 

5.2. Powiązanie OPISANEGO obszaru z innymi formami 
ochrony: 
- na poziomie krajowym lub regionalnym: 
PL02 Na Policy + 2 
PL02 Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza
 + 7 
PL04 Południowomałopolski Obszar Chronionego 
Krajobrazu * 1 
- na poziomie międzynarodowym: 
Pasmo Policy PLB120006 * 55 
Babia Góra PLB120011 / 0 

Weryfikacja i aktualizacja 
danych 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 Etap wstępny 

1 

Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 r. 
W dokumentacji dla obszaru siedliskowego proszę opisać historię 
obszaru, w tym zgłoszenia do KE jego powiększenia z 2012 r. Czy 
prawidłowo rozumiemy, że pracami nad PZO objęty jest obszar w 
granicach uwzględniających to powiększenie? 

Klub Przyrodników 

W treści dokumentacji PZO nie jest przewidziane 
opisywanie historii powstawania obszaru. Podstawowe 
informacje o terenie badań zawarto w rozdziale 1.2. W 
2012 r. baniami objęto obszar 275,2 ha (obszar Natura 2000 
obejmujący 3 powierzchnie). W 2013 r. badania objęły 
powierzchnię 765,7 ha  

2 

Ujęcie z oceną „D” ptaków w SDF obszaru siedliskowego oraz 
siedlisk i gatunków nieopierzonych w SDF obszaru ptasiego nie 
jest błędem. Musza być ujęte w SDF bo występują w obszarze, a 
„D” oznacza, że nie są przedmiotami ochrony w danym obszarze. 

Klub Przyrodników Zapisy zmodyfikowano 

3 

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

Klub Przyrodników Zapisy zweryfikowano i poprawiono 

4 
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 10 maja 2013 r. 
W tabeli 1.2 należy poprawić powierzchnię form ochrony 
przyrody 

Nadleśnictwo Sucha Zapisy poprawiono 
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5 
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 20 listopada 2013 r. 
Prośba o uzupełnienie tabeli 1.2. – brak informacji o Planie 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Myślenice 

Nadleśnictwo Myślenice Uzupełniono 

6 
Pismo Gminy Zawoja z dnia 23 lipca 2013 r., znak: 
ZW.6120.1.2013.AK. 

Urząd Miasta i Gminy 
Zawoja 

Rozpatrzono przez RDOŚ w Krakowie 

7 
Uwagi z dnia 29.01.2014 r. 
Do pkt. 1.1 Uwzględnić zatwierdzenie powiększonego – dec. KE z 
t.11. 2013 

Klub Przyrodników Uwzględniono 

8 Do pkt. 1.2 Projekt nie jest planem. Nie powinno go tu być. Klub Przyrodników 

Pomimo iż Projekt Plan Ochrony Leśnego Rezerwatu 
Przyrody „Na Policy” nie został zatwierdzony znajduje się 
w nim wiele cennych informacji. Został tu wymieniony 
informacyjnie w celu podkreślenia, że nie zawiera zakresu 
odpowiadającego PZO 

9 
Do pkt. 1.5 Brak opinii. Tu należało wskazać, które siedliska i 
gatunki już na początku prac wydawały się w obszarze bardziej 
istotne, niż podawał SDF. 

Klub Przyrodników Uzupełniono 

10 

Do pkt. 1.7 SP Nowy Targ - Nie ma w obszarze dróg publicznych; 
RDLP - Sporządzanie planów urządzenia lasu! 
RDOŚ - ustanawianie planów ochrony lub zadań ochronnych dla 
rezerwatów przyrody 

Klub Przyrodników 

Podany zakres odpowiedzialności dotyczy ogólnie całej 
instytucji, jej najważniejszych obowiązków. Nie ma 
potrzeby w treści PZO podawać pełnego zakresu 
odpowiedzialności każdej instytucji – nie ma na to miejsca.  

11 
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 31 stycznia 2013 r. 
Nie zgadzamy się z powiększeniem granic obszaru Na Policy.  
Czy wiciokrzew rzeczywiście występuje na tak dużym obszarze? 

UG Zawoja 

Wiciokrzew czarny występuje na jeszcze większym 
obszarze, jednakże ani wykonawcy Planu ani RDOŚ nie 
może na dzień dzisiejszy zmienić granic obszaru. Nowe 
granice obszaru zostały zatwierdzone przez Komisję 
Europejską dnia 01.2013 r. na wniosek członków 
seminarium biogeograficznego, bez konsultacji z RDOŚ w 
Krakowie. Konsultacje społeczne były niestety 
przeprowadzone pobieżnie.  

12 Dlaczego oceniana jest Kosodrzewina z oceną D UG Zawoja 
Zarośla Kosodrzewiny omawiane i oceniane są w projekcie 
PZO informacyjnie. W końcowej dokumentacji nie będą 
uwzględniane. 
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 Moduł A  

13 

Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 r. 
Z przedstawionych map i opisów wynika, że siedliska 9110 i 9130 
mają w obszarze przynajmniej „rangę średnią” – czyli przyzwoitą 
reprezentatywność i znaczną powierzchnię – nie można wówczas 
utrzymać oceny D, a trzeba im nadać ocenę C i zaproponować taką 
zmianę do SDF. 

Klub Przyrodników 
Siedliska 9110 i 9130 po weryfikacji terenowej w 2013 r. 
uzyskały ocenę C 

14 

W założeniach ochrony wskazano „Lokalizacja i znaczny stopień 
zalesienia obszaru powoduje ze jest on istotnym elementem 
krajowych korytarzy ekologicznych szczególnie istotnych dla 
zachowania ciągłości sieci Natura 2000, a wykorzystywanych 
między innymi przez duże gatunki ssaków drapieżnych tzn. rysia, 
wilka i niedźwiedzia”; na takie znaczenie zwrócono też uwagę w 
opisie ogólnym obszaru  – konsekwentnie te gatunki powinny być 
przedmiotami ochrony, z założeniem zachowania „drożności 
obszaru” dla tych gatunków, nawet jeśli nie mają w nim 
autonomicznych populacji. 

Klub Przyrodników 
Ryś, wilk i niedźwiedź zostały uznane na przedmioty 
ochrony obszaru – ocena C 

15 
Czy w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego ujęto 
aktualne granice obszarów Natura 2000 (m. in. uwzględniające 
powiększenie obszaru siedliskowego z 2012 r.)? 

Klub Przyrodników 

w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego 
gmin analizowano nieaktualne obecnie granice obszaru 
dlatego też w tabeli 8 zalecono aktualizację danych w 
dokumentach planistycznych o zapisy PZO 

16 
Wydaje się konieczne, by do ZLW włączyć przedstawiciela 
Komitetu Ochrony Kuraków i OTOP, prosimy także o włączenie 
naszego przedstawiciela. 

Klub Przyrodników 

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

17 

W tab. 2.1 „oceny wartości informacji” z poszczególnych źródeł 
proszę rozwinąć i uzasadnić. Nadmieniamy, tu, że z większością z 
tych ocen trudno się zgodzić. W naszej opinii, dla planowania 
ochrony tego obszaru znacznie ważniejsze są lokalne, konkretne 
prace o migracjach flory wzdłuż potoków (potencjalnie dotyczy to 
też tojadu morawskiego; jest kluczowe dla kształtowania się 
kompozycji florystycznej nadpotokowych ziołorośli górskich – 
siedliska 6430!), niż ogólne publikacje o ochronie przyrody w 
lasach, koncentrujące się w dodatku na terenach nizinnych. 

Klub Przyrodników 

Ocena wartości informacji zawsze będzie subiektywna.  
Za pozycje o bardzo dużej i dużej wartości uznano takie, 
które zawierają szczegółowe dane na temat występowania, 
zagrożeń czy stanu zachowania danego siedliska/gatunku w 
obszarze. 
Oceny wartości informacji zweryfikowano. 
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18 

„Wielkopowierzchniowy rozpad drzewostanu” w górnoreglowych 
borach świerkowych należałoby przyjąć jako naturalny proces, 
element naturalnej dynamiki siedliska przyrodniczego 9410, nie 
obniżający oceny jego ochrony. Proszę w dodatku zważyć, że 
procesy te kreują doskonałe siedlisko dla ptasich przedmiotów 
ochrony – w szczególności głuszca i dzięcioła trójpalczastego. 
Oddziaływania kornika proponujemy nie uznawać za zagrożenie. 

Klub Przyrodników 

Rozpadu drzewostanu nie traktowano w PZO jako 
obniżającego ocenę stanu zachowania czy ochrony 
siedliska. Ogólna ocena stanu ochrony siedliska 9410 (U1) 
wynika głównie z małych ilości martwego drewna (opisy 
ocen pod tabelą 3). Działalność korników w stosunku do 
borów należy uznać za zagrożenie, ponieważ ich 
nadmierna, niekontrolowana gradacja może doprowadzić 
do rozpadu całego drzewostanu. Oddziaływanie korników 
na populacje ptaków w PZO Na Policy nie jest 
analizowane.  

19 

Proszę wyjaśnić, co konkretnie rośnie w źródlisku Skawicy Górnej. 
Napisano, że jest to „tzw. mszar źródliskowy”, a w innym miejscu 
„tzw. mszarnik podszczytowy”, co sugerowałoby siedlisko 7230? 
7240? ale nie ziołorośla 6430. 

Klub Przyrodników 

“mszar źródliskowy” i “mszarnik podszczytowy” to nazwy 
zaczerpnięte z piśmiennictwa dot. obszaru. W źródlisku 
Skawicy występuje siedlisko 6430 w niektórych miejscach 
z dużą ilością mszaków. 

20 

Uwagi ze spotkania z dnia 25 września 2013 r. 
Siedliska płazów są w obszarze okazjonalne. Nie obserwuje się 
dużej ilości osobników traszki karpackiej i kumaka górskiego. 
Propozycja zmiany oceny gatunków na D 

Nadleśnictwo Sucha 

W trakcie badań terenowych w 2012 r. nie stwierdzono 
obecności płazów. Ze względu na brak danych na 
podstawie, których nadano płazom oceny B i bardzo małą 
liczebność płazów w obszarze ocenę obniżono do D. 

21 Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 20 listopada 2013 r. 
Zwrócenie uwagi na niewłaściwe uzupełnienie tabeli 2.3.  

Nadleśnictwo Myślenice Poprawiono 

22 

Nieprawidłowy jest zapis, że duże ilości martwego drewna 
występują niemalże tylko na terenie rezerwatów. Poza obszarem 
rezerwatów na terenie lasów referencyjnych (obszarów 
ochronnych) również znajdują się duże ilości martwego drewna. 

Nadleśnictwo Sucha i 
Myślenice 

Zapisy zmodyfikowano 

23 
Prośba o uwzględnienie w opracowaniu PZO pisma dotyczącego 
protestu Gminy Zawoja 

Joanna Zalewska-Gałosz Uwzględniono 

24 

Uwagi z dnia 29.01.2014 r. 
Proszę oprócz wyników monitoringu z 2009 r. uwzględnić wyniki 
ponownego monitoringu GIOŚ z 2013 r., wpisane do bazy danych 
GIOŚ. 

Klub Przyrodników 
Treść PZO uzupełniono o wyniki monitoringów GIOŚ z 
2013 r 

25 
Czy nie ma “strategii” dla tego obszaru? Jeśli jest, to powinna być 
zacytowana. 

Klub Przyrodników Dla obszaru Natura 2000 Na Policy nie ma Strategii 

26 
(Do tab 2.1 pkt. 18 i 19 Zakres informacji Projektu i Planu 
Ochrony Rezerwatów) Chyba także sposobów ochrony terenu 
rezerwatów! 

Klub Przyrodników Uzupełniono 
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27 

Do pkt. 2.2 (Ogólna charakterystyka obszaru) Tu wydaje się 
konieczny syntetyczny opis aktualnej gospodarki w obszarze.  
Jak obecnie są chronione rezerwaty przyrody? Biernie, czy też są 
w nich wykonywane jakieś działania ochronne? 
Z rozpatrzenia wniosków wynika, że w obszarze są lasy 
referencyjne, ile i gdzie. To jest istotna informacja dla planowania 
ochrony. Czy lasy referencyjne wyznaczono także w buczynach, 
czy też tylko w górnoreglowych borach świerkowych? 
Jakimi metodami i w jaki sposób jest prowadzona gospodarka 
leśna wg PUL? Jakie rębnie? 

Klub Przyrodników 

Nie ma możliwości przedstawienia w treści opracowania 
gdzie i ile jest lasów ochronnych (referencyjnych) na terenie 
obszaru oraz w jaki sposób prowadzona jest gospodarka 
leśna. PUL jest bardzo rozbudowanym opracowaniem. Nie 
jest to też celem opracowania PZO. Takie szczegółowe 
informacje można uzyskać w Nadleśnictwie.  
Lasy ochronne wyznaczono tylko w borach świerkowych. 
Na terenie Rezerwatów i lasów ochronnych nie jest obecnie 
prowadzona gospodarka leśna ani żadne działania ochronne. 

28 

Koniecznie trzeba w opisie obszaru wspomnieć o pokrywaniu się z 
OSO ptasim. To jest istotne uwarunkowanie ochrony, bo musi być 
zaplanowana tak, by jednocześnie spełniać wymagania ptaków i 
siedlisk. Sugerowałbym tu zwięzłe omówienie sposobów ochrony 
przewidywanych w PZO ptasim. 

Klub Przyrodników 

Informacje takie podane są w ramach opisu istniejących 
form ochrony przyrody. Omówienie sposobów ochrony 
ptaków nie jest przedmiotem tego opracowania. Zagadnienie 
to opisane jest w PZO dla Pasma Policy. 

29 

(Do tab. 2.6 pkt. 7 Tojad morawski) Czy w obszarze ma tylko te 2 
stanowiska objęte monitrongiem GIOŚ? Czy też te 2 stanowiska są 
tylko próbką (wówczas absolutnie nie można podawać sumy liczby 
roślin na nich jako liczebności w obszarze). 

Klub Przyrodników 
Tojad morawski na obszarze Na Policy ma tylko 2 
stanowiska występowania (obydwa monitorowane w ramach 
PMŚ GIOŚ) 

30 
(2.6.1. Zarośla kosodrzewiny) Ocena D wymaga uzasadnienia! 
Sztuczne pochodzenie stanowiska kosodrzewiny może być takim 
uzasadnieniem. 

Klub Przyrodników 

Ocena D zarośli kosodrzewiny w obszarze wynika przede 
wszystkim z ocen U2 lub U1 dla wszystkich wskaźników 
stanu zachowania siedliska a tym samym niskiej oceny 
reprezentatywności siedliska-D 

31 
(2.6.1. Górskie bory świerkowe) Czy można by tu dodać zdanie, w 
jakim kierunku postępuje regeneracja? Czy jest faza lasków 
brzozowo-jarzębinowych, czy też odnowienie świerka? 

Klub Przyrodników 

Uzupełniono – na terenie rezerwatów regeneracja lasu jest 
samoczynna w kierunku lasków jarzębinowych lub 
młodników sosnowych. Poza rezerwatami w razie 
konieczności prowadzone są także nasadzenia świerka. 

32 
(2.6.1. Kwaśne i żyzne buczyny) Na zdjęciach jest widoczne 
znaczne uproszczenie struktury i brak martwego drewna, to cechy 
warte zasygnalizowania w opisie. 

Klub Przyrodników 
W opisie były zawarte informacje o ubóstwie florystycznym 
runa buczyn. Dodano informacje o małej ilości martwego 
drewna. 

33 
(2.6.2. Tojad morawski) Proszę uwzględnić monitoring z 2009 i z 
2013 r., w tym także zmiany w tym okresie, jeśli miały miejsce 

Klub Przyrodników Uwzględniono 

34 
Nie jest jasne, ile stanowisk w obszarze? Czy 2 stanowiska objęte 
monitoringiem GIOS to próbka, czy też cała populacja gatunku w 
obszarze? 

Klub Przyrodników 
Tojad morawski na obszarze Na Policy ma tylko 2 
stanowiska występowania (obydwa monitorowane w ramach 
PMŚ GIOŚ) 
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35 

Czy gatunek jest ‘zależny od zaburzeń’ – powstawania luk i 
wiatrołomów w świerczynie, wskutek wiatru, działalności kornika? 
Wówczas, pełne utrzymanie tych naturalnych procesów dynamiki 
boru świerkowego, wraz z okresowym rozpadem drzewostanu, 
byłoby także najwłaściwszym sposobem ochrony tojadu? 

Klub Przyrodników 

Ponieważ pierwsze badania tojadu na Policy rozpoczęto w 
2009 r (czyli po wiatrołomie) nie wiadomo jaki był stan 
populacji wcześniej. Rozpad drzewostanu w źródlisku 
Skawicy Górnej był prawdopodobnie korzystny dla rozwoju 
tamtejszej populacji. Nie można jednak stwierdzać, że każdy 
rozpad drzewostanu byłby najwłaściwszym sposobem 
ochrony tojadu! Głównym czynnikiem determinującym 
występowanie gatunku jest trwałe uwilgotnienie podłoża. 
Tojad jest rośliną siedlisk wilgotnych. Optimum ekologiczne 
znajduje na otwartych, źródliskach potoków i w sąsiedztwie 
lokalnych wysięków wodnych na stanowiskach 
umiarkowanie naświetlonych (Wskaźnik świetlny L-4). 
Rozpad drzewostanu poza źródliskami nie będzie miał 
znaczenia dla gatunku. 

36 
(2.6.3 Biegacz urozmaicony - …sporo stanowisk, w Karpatach 
obserwowany jest regularnie ) Ocena chyba przesadnie 
optymistyczna. 

Klub Przyrodników 

Informacje zaczerpnięto z Poradnika ochrony siedlisk i 
gatunków. Brak jest aktualnych danych dot. stanu populacji 
tego gatunku gdyż nie prowadzono dotąd dokładnych badań. 
W Karpatach spotykany jest rzadko (ze względu na 
specyficzny tryb życia), ale regularnie w niewielkiej liczbie 
okazów. 

37 

(2.6.3. sichrawa karpacka) Także Beskid Sądecki i ostoja 
Popradzka) – por. monitoring GIOŚ’ 2013 r.!  
Proszę uwzględnić monitoring z 2009 i z 2013 r., w tym także 
zmiany w tym okresie, jeśli miały miejsce 

Klub Przyrodników Uwzględniono 

38 
??? To nie jest wzrost liczebności populacji tylko wzrost liczby 
znanych stanowisk! 

Klub Przyrodników Zdanie zmodyfikowano 

39 

Czy naturalne procesy dynamiki lasu nie dostarczą sichrawie 
wystarczającej liczby miejsc odpowiednio naświetlonych? 
Ochrona przyrody to nie ogrodnictwo, nie każdy krzak 
wiciokrzewu musi być doświetlany. 

Klub Przyrodników 

Część stanowisk sichrawy nie jest optymalnie oświetlona za 
sprawą silnej konkurencji innych roślin. W ramach PZO 
zaplanowano wycinkę tylko pojedynczych drzew 
zagrażających cennym krzakom wiciokrzewu na wybranych 
stanowiskach. Nie planuje się ingerencji w każde stanowisko 
wiciokrzewów tylko ochronę zagrożonych zasiedlonych 
krzaków. 
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40 

(wycinka drzew) Czy na pewno jest konieczna? Czy nie lepiej 
przyjąć generalną regułę nie niszczenia krzewów 
wiciokrzewu/suchodrzewu podczas wszelkich prac? A jeszcze 
lepiej, zrezygnować z prac leśnych i objąć obszar ochroną 
rezerwatową? 

Klub Przyrodników 

Selektywna wycinka drzew, krzewów i bylin konkurujących 
z wiciokrzewem jest wskazana na niektórych stanowiskach. 
Oprócz wycinki zaplanowano również działania ochronne 
B9 i B10. 
Nie ma potrzeby obejmowania całości terenu ochroną 
Rezerwatową 

41 
(Zmiany naświetlenia siedlisk poprzez wiatrołomy Czy to na 
pewno zagrożenie, czy raczej naturalna dynamika, zapewniająca w 
sumie trwałość siedliska? 

Klub Przyrodników 

Wiciokrzew występuje na stanowiskach półcienistych, nie 
znosi pełnego oświetlenia. Nagłe zmiany siedliskowe mogą 
być więc dla niego niekorzystne (wiatrołom – pełne 
nasłonecznienie, następnie sukcesja w kierunku młodnika 
świerkowego – zbyt duże ocienienie) 

42 
(Kumak górski i Traszka karpacka) Ocena D, jeśli jest słuszna, 
wymaga uzasadnienia! 

Klub Przyrodników 

Gatunki obecne w obszarze na poziomie populacji nie 
mających znaczenia - ocen populacji D. Brak 
szczegółowych danych uzasadniających nadanie populacjom 
oceny B. Na obszarze notowane są jedynie pojedyncze 
osobniki. Duża część obszaru nie stanowi dogodnego dla 
płazów siedliska ze względu na strome zbocza, małą 
mozaikowatość siedlisk i niewielką ilość małych 
zbiorników. 

43 Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 31.01.2014 r. 
Proszę usunąć z treści PZO sformułowanie lasy referencyjne 

RDLP Usunięto 

44 Prośba o poprawę tabeli 2.3 
Nadleśnictwo 

Myślenice 
Poprawiono 
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 Moduł B 

45 
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 22.03.2013 r. 
Uwagi do zagrożeń: Nie używać sformułowania Gospodarka leśna 
– ogólnie, jako zagrożenia dla siedlisk i gatunków 

Nadleśnictwo Sucha 
W tekście PZO maksymalnie ograniczono używanie takiego 
określenia. W przypadku użycia pod tabelą nr 4 zawarto 
wyjaśnienia 

46 

Uwagi z pisma z dnia 9.05.2013 r. 
Cele ochrony wymagają zasadniczej i gruntownej poprawy. Proszę 
nie mylić działań z celami. cele powinny być 
mierzalne/weryfikowalne i opisywać stan obszaru, jaki ma być 
osiągnięty, by jak najlepiej przyczyniał się on do ochrony 
odpowiednich zasobów/siedlisk w Karpatach. 

Klub Przyrodników Zapisy zmodyfikowano 

47 

Uwagi ze spotkania z dnia 25 września 2013 r. 
Poprawić w zagrożeniach - w buczynach szlaki zrywkowe itp. nie 
są zagrożeniem. Dla samych buczyn nie ma to znaczenia. 
Potencjalnym zagrożeniem mogłoby być prowadzenie 
nieprawidłowej gospodarki leśnej. Zagrożeniem też nie są pojazdy 
zmotoryzowane – dla buczyn to też nie ma znaczenia. Pojazdy 
zmotoryzowane mogą negatywnie oddziaływać na poszczególne 
gatunki zwierząt lub rozjeżdżanych roślin, a nie buczyn, 
ewentualnie na odnowieniach bukowych. 

Nadleśnictwo Sucha 

Uwagi nie uwzględniono. Opisy zagrożeń zmodyfikowano. 
Szlaki zrywkowe nie są zagrożeniem dla siedliska w całym 
obszarze, jednakże lokalnie wycinka drzew i tworzenie 
ciągle nowych szlaków zrywkowych przyczynia się do 
niszczenia runa i fragmentacji siedliska. 
Pojazdy zmotoryzowane przyczyniają się do niszczenia 
runa buczyn. Oddziaływują więc na siedlisko 
przyrodnicze! 

48 
Uwagi z dnia 29.01.2014 r. 
Do pkt. 3 Ocena stanu ochrony gatunków i siedlisk ocenionych na 
D nie ma sensu i nie powinno tu jej być. 

Klub Przyrodników 

Z tabeli 3 usunięto ocenę zarośli kosodrzewiny. Ze względu 
na prowadzony przez GIOŚ monitoring tego siedliska oraz 
dużą wartość przyrodniczą dla obszaru ocenę siedliska 
przedstawiono osobno poniżej tabelki. 

49 

(do pkt. 3 górskie bory świerkowe) Jak to możliwe, że podkreśla 
się jednocześnie silną presję kornika, i deficyt martwego drewna?? 
To co się dzieje z drzewami zabijanymi przez kornika?? To jest 
zasadniczy problem, wymagający rozwiązania w planie. 

Klub Przyrodników 

Jedno i drugie się nie wyklucza. W celu zachowania w 
środowisku równowagi – odpowiedniego stanu borów a 
jednocześnie siedliska dla głuszca i dzięcioła 
trójpalczastego niezbędne jest prowadzenie działań w 
różnych kierunkach. Ok. 80-90% drzew zaatakowanych 
przez kornika jest usuwanych. Pozostawiany jest posusz 
jałowy (czyli opuszczony przez kornika) i drzewa martwe 
– nie zabite przez korniki. Na terenie rezerwatów nie są 
prowadzona żadne działania. 
Zaznaczyć należy, że poprawa wskaźnika „martwe drewno” 
wymaga długiego okresu czasu.   
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50 (do pkt. 3, tojadu morawskiego) A w 2013 r.? Klub Przyrodników 

W 2013 r. monitorowane było tylko stanowisko w 
Głębokim Potoku. Pomimo obniżenia ocen niektórych 
wskaźników stanu siedliska ogólna ocena siedliska dla 
stanowiska w Głębokim Potoku to FV. Ogólna ocena tego 
stanowiska jest zła- U2 ze względu na bardzo małą 
liczebność gatunku. Różnice w ocenach stanowiska z 
Głębokiego Potoku (72d2) w 2009 i 2013 r. wynikają z 
przyjęcia odmiennej waloryzacji wskaźników. W 2009 r 
powierzchnia stanowiska została oceniona na FV ze 
względu na ogólnie właściwy stan siedliska, jak na 
występujące tam warunki. Po analizie stanu innych 
stanowisk w Karpatach w podręczniku metodycznym 
GIOŚ określony został zakres ocen poszczególnych 
wskaźników stanu populacji i siedliska. Stąd też w 2013 r. 
zgodnie z przyjętą metodyką PMŚ GIOŚ oceny 
powierzchnia potencjalnego i zajętego siedliska, ocienienie 
i fragmentacja siedliska zostały ocenione na U1 i U2. Nie 
świadczy to jednak o pogorszeniu stanu siedliska a wynika 
z przyjęcia odmiennej waloryzacji wskaźników. Ze 
względu na układ koryta Głębokiego Potoku parametry 
siedliska tego stanowiska raczej nie ulegną poprawie. Ze 
względu na niewielką liczebność gatunku stanowisko to 
posiada ocenę U2. Obydwie populacje są stabilne i w 
tutejszych warunkach stan ochrony gatunku jest właściwy 
(FV). 

51 

(do pkt. 4, zagrożania dla górskich borów świerkowych - 
Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia) - Czy nie jest 
realizowane? Także zgodne z PUL nasadzenia świerka uznałbym 
za wątpliwe. Ale, czy to ma miejsce? 

Klub Przyrodników 

Odnawianie lasu po wycince lub wiatrołomach 
(nasadzenia) mają miejsce poza rezerwatami i lasami 
ochronnymi. Nasadzenia mogą stanowić zagrożenie dla 
borów w sytuacji pozaplanowych nasadzeń czy np. 
sadzenia drzew niezgodnych z siedliskiem. PUL ściśle 
określa miejsca i ilość nasadzeń. PUL zakłada 
wprowadzanie świerka tylko w konieczności – w 
miejscach gdzie nie następuje naturalna sukcesja lub gdzie 
naturalne odnowienie jest bardzo wolne  
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52 

Usuwanie martwych i zamierających drzew musi być zagrożeniem 
jak najbardziej rzeczywistym, jeżeli mimo sygnalizowanej w opisie 
presji kornika, mamy brak martwego drewna! Istniejące! 
Gospodarka zgodna z planem urządzenia lasu jest w tym zakresie 
ISTNIEJĄCYM zagrożeniem dla siedliska – o czym świadczy jego 
zły stan ochrony: ocena U2 dla zasobów martwego drewna! 

Klub Przyrodników 

Usuwanie martwych i umierających drzew zaatakowanych 
przez kornika jest niezbędnym elementem gospodarki 
leśnej aby zachować drzewostan. Nie można działań 
koniecznych - mających na celu ochronę drzewostanu 
traktować, jako zagrożenie istniejące! W lesie 
pozostawiane są martwe drzewa (m.in. posusz jałowy tj. 
drzewa opuszczone przez korniki oraz drzewa martwe, nie 
zabite przez korniki. Jedynie niezgodne z Planem 
Urządzenia Lasu usuwanie drzew przestojowych i 
martwego drzewna w stopniu wykraczającym poza 
właściwy dla siedliska można traktować jako zagrożenie. 
Zaznaczyć należy również, że ogólna ocena stanu 
zachowania borów na Policy to U1. Ocena U2 dotyczy 
tylko martwego drewna. Leśnicy obecnie dążą do 
zwiększenia ilości martwego drewna w lesie jednak nie jest 
to proces szybki.  

53 

(do pkt. 4, zagrożenia dla kwaśnych i  żyznych buczyn) istniejący 
deficyt martwego drewna wskazuje, że to zagrożenie jest jak 
najbardziej istniejące, a nie tylko potencjalne! 
(usuwanie drzew przestojowych i martwego drzewna) Stan płatów 
wskazuje, że to ma miejsce! 

Klub Przyrodników 

Obecny wyraźny brak martwego drewna w drzewostanie 
jest skutkiem prowadzenia niewłaściwej gospodarki leśnej 
w latach 90-tych. Obecnie PUL zakłada pozostawianie 
drzew przestojowych, biocenotycznych do naturalnego 
rozkładu i oraz pozostawianie martwego drzewna (np. 
posuszu jałowego)  

54 

(do pkt. 4, zagrożania dla wilka, niedźwiedzia, rysia - 
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna – rozbudowa infrastruktury 
może doprowadzić do przerwania korytarzy ekologicznych i 
fragmentacji obszaru) Także zwiększenie penetracji ludzkiej, 
będące pośrednim skutkiem tej rozbudowy infrastruktry! 

Klub Przyrodników 
Ewentualne zwiększenie penetracji ludzkiej było 
uwzględnione, jako zagrożenie nr G01.02  

55 

(do pkt. 4, zagrożania dla biegacza - Gospodarka leśna i 
użytkowanie lasów - wycinka i zwózka drewna, zabiegi 
gospodarcze) Podkreślić, że szczególnie w przypadku zrywki 
korytami potoków lub innego naruszania stref przypotokowych. 

Klub Przyrodników Zapis wprowadzono w zmodyfikowanej formie 
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56 

(do pkt. 4, zagrożania dla tojadu - Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja - nadmierne zacienienie siedliska) Zagrożeniem dla tojadu 
byłaby raczej eliminacja naturalnych zaburzeń, w tym kornika. 
Wydaje się, że gatunek jest zależny od zaburzeń w- lokalnego 
rozpadu drzewostanu; jest w obszarze dynamicznie trwały, pod 
warunkiem zachowania naturalnej dynamiki borów 
górnoreglowych, wśród których są rozproszone młaki i strefy 
przypotokowe, porastanie przez tojad. 

Klub Przyrodników 

Występowanie tojadu nie jest zależne od zaburzeń i 
lokalnego rozpadu drzewostanu! Patrz też odpowiedź nr 35 
Zachowanie naturalnej dynamiki borów górnoreglowych 
jest oczywiste – wiatrołomy czy okiść są naturalnymi 
procesami, których nie można narzucić – nie ma potrzeby 
wprowadzać takich zapisów do PZO 

57 

(do pkt. 4, zagrożania dla tojadu - Pasożytnictwo – u znacznej 
części populacji tojadu mocnego (około 20%) na stanowisku w 
Głębokim Potoku stwierdzono obecność zmian chorobowych 
wywołanych przez niezidentyfikowany patogen. W czasie badań 
terenowych w 2012 r. nie zaobserwowano patologicznych zmian 
na tojadzie morawskim) Te obserwacje sugerują, że to NIE jest 
zagrożenie, nawet potencjalne. A jak było w monitoringu 
GIOŚ’2013? 

Klub Przyrodników 

Monitoring GIOŚ w roku 2009 i 2013 nie stwierdził 
porażenia patogenem tojadu morawskiego, co nie eliminuje 
jednak potencjalnego zagrożenia, jakim jest duże 
rozprzestrzenienie choroby u gatunku blisko 
spokrewnionego – tojadu mocnego, który współwystępuje 
z tojadem morawskim. 

58 
(do pkt. 5, zarośla kosodrzewiny) Jeżeli pozostawiamy w SDF z 
oceną D, to nie ma celu ochrony. Jeżeli chcemy określić cel, to nie 
może zostać z D. 

Klub Przyrodników Zarośla kosodrzewiny usunięto z tab 4 

59 (do pkt. 5) Propozycje zmiany zapisów celów działań ochronnych Klub Przyrodników Propozycje uwzględniono w zmodyfikowanej formie 

60 

(do pkt. 5 – górskie bory świerkowe…utrzymanie i/lub 
modyfikację dotychczasowej formy i intensywności użytkowania 
lasu) ??? utrzymanie, czy modyfikację? Utrzymanie raczej nie 
wystarczy, wobec niekorzystnej oceny obecnego stanu ochrony. 
Zachowanie siedliska wraz z procesami naturalnej dynamiki 
górnoreglowych borów świerkowych, w tym procesów lokalnego 
rozpadu drzewostanu pod wpływem kornika i naturalnej 
regeneracji lasu. 

Klub Przyrodników 

Zapisy celu działań ochronnych zmodyfikowano. 
Prowadzenie gospodarki leśnej poza terenami rezerwatów 
wynika m.in. z obowiązującego PUL. Niezależnie od 
prowadzonej gospodarki leśnej oprawa ogólnego stanu 
siedliska z U1 na FV raczej nie jest możliwa ze względu na 
uwarunkowania środowiskowe.  
Bezcelowe są zapisy w PZO dot. zachowania procesów 
naturalnej dynamiki, lokalnego rozpadu drzewostanu, czy 
naturalnej regeneracji, ponieważ nie mamy na te procesy 
wpływu. Zachodzą one samoczynnie. W ramach prac 
leśnych ewentualnie powadzone są na tych obszarach rębnie 
wczesne i późne (poza rezerwatami) 

61 
(do pkt. 5 – kwaśne i żyzne buczyny - Poprawa parametrów 
siedliska..) Proponuję wyraźne wskazanie: Odtworzenie zasobów 
martwego drewna, w tym grubowymiarowego. 

Klub Przyrodników Propozycje uwzględniono w zmodyfikowanej formie 
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62 

(do pkt. 5 – kwaśne i żyzne buczyny …utrzymanie i/lub 
modyfikację dotychczasowej formy i intensywności użytkowania 
lasu) ??? utrzymanie, czy modyfikację? Utrzymanie raczej nie 
wystarczy, wobec niekorzytsnej oceny obecnego stanu ochrony. 

Klub Przyrodników 
Zapisy celu działań ochronnych zmodyfikowano. 
Patrz odp. pkt 60 

63 

(do pkt. 5 – sichrawa - Poprawa warunków siedliskowych - 
ograniczenie zacienienia) Czy na pewno jest to konieczne? raczej: 
utrzymanie naturalnych procesów dynamiki lasu, w tym 
powstawania luk i prześwietleń umożliwiających rozwój populacji 
wiciokrzewu. 

Klub Przyrodników 

Naturalna sukcesja uniemożliwia w wielu przypadkach 
prawidłowy rozwój krzaków wiciokrzewu. W celu ochrony 
tych zarośniętych i zacienionych przez inne rośliny okazów 
wiciokrzewu konieczne są działania polegające na wycince 
pojedynczych drzew i krzewów 

64 

(do pkt. 5 – Tojad) Celem powinno być nie tyle utrzymanie 2 
znanych stanowisk, co utrzymanie takiej dynamiki lasów 
górnoreglowych, która umożliwia dynamiczne powstawanie miejsc 
dogodnych dla tojadu (prześwietlenia obejmujące młaki i strefy 
przypotokowe) 

Klub Przyrodników 

Uwaga nieuwzględniona – sprzeczna z poprzednimi 
uwagami - proponowany był brak ingerencji w siedliska 
źródliskowe i przykorytowe. Nie można sztucznie 
stworzyć miejsc dogodnych dla tojadu. 

65 

(W celu utrzymania struktury i funkcji lasów niezbędne jest 
prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z Planem Urządzenia 
Lasu) Na pewno nie jest to niezbędne! W tym obszarze struktura i 
funkcje lasów poprawiłyby się w przypadku zaniechania 
gospodarki leśnej (np. ochrony rezerwatowej całego obszaru). Co 
najwyżej, prowadzenie gospodarki leśnej (z określonymi 
modyfikacjami i zastrzeżeniami) jest MOŻLIWE bez szkody dla 
przedmiotów ochrony. 

Klub Przyrodników Uwaga nieuwzględniona  

66 

(Obecna forma i intensywność eksploatacji drzewostanu zapewnia 
zachowanie aktualnej spójności siedliska z perspektywą jego 
poprawy)??? Styl Teza nie do końca prawdziwa – aktualna forma i 
intensywność gospodarki leśnej odpowiada za zły/niewłaściwy 
stan leśnych siedlisk przyrodniczych. Wymaga jakichś 
modyfikacji, a nie tylko utrzymywania obecnych form gospodarki! 

Klub Przyrodników 

Uwaga nieuwzględniona. Zły (U2) stan zachowania odnosi 
się tylko do wskaźnika dot. ilości martwego drewna. 
Ogólna ocena drzewostanów na Policy to U1. Zaznaczyć 
należy, że nie wszystkie wskaźniki stanu siedliska dla 
drzewostanów mogą ulec poprawie ze względu na 
uwarunkowanie środowiskowe. Proces regeneracji 
drzewostanu zachodzi też bardzo powoli. Zakłada się że na 
skutek prowadzenia gospodarki leśnej na dotychczasowym 
poziomie (z zachowaniem wskazań PZO) stan zachowania 
drzewostanu nie ulegnie pogorszeniu.  
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67 Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 31.01.2014 r. 
Prośba o wyjaśnienie zagrożeń zbieractwo grzybów 

UMiG Zawoja 

Zbieractwo grzybów i jagód zabronione jest na terenie 
rezerwatów (poza ich granicami również stanowi 
zagrożenie dla struktury runa) Zagrożenie to nie ma jednak 
znaczącego wpływu na gatunki i siedliska – nie planowano 
żadnych działań ochronnych w tym kierunku 

68 Prośba o wyjaśnienie zagrożenia wandalizm UMiG Zawoja 
Określenie wandalizm pochodzi z listy kodów zagrożeń – 
nie ma możliwości użycia innego słowa  

69 Prośba o zamieszczenie zdjęcia sichrawy karpackiej UMiG Zawoja Zamieszczono 

 Moduł C 

70 

Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 22 marca 2013 r. 
Uwagi do działań ochronnych dot. sichrawy: 
Nie wyznaczać stref ochronnych w promieniu 10 i 30 m od siedlisk 
sichrawy i nie wymagać składania dokumentacji do RDOŚ,  

Nadleśnictwo Sucha, 
członkowie ZLP 

 Zapisy zmodyfikowano  

71 

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

Klub Przyrodników 

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

72 

Jedną z dwóch pozycji w spisie literatury w dokumentacji obszaru 
ptasiego i siedliskowego (pkt. 12 dokumentacji) jest „Kuźniak S., 
Dombrowski A., Goławski A., Tryjanowski P. 1997. Stan i 
zagrożenia polskiej populacji ortolana Emberiza hortulana na tle 
sytuacji gatunku w Europie. Notatki ornitologiczne 38: 141-150. 
Proszę wyjaśnić, jakie ma znaczenie dla tego obszaru? 

Klub Przyrodników Pomyłkę usunięto 
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73 

Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 10 maja 2013 r. 
Aby nie zniszczyć siedlisk sichrawy niezbędna. jest znajomość 
lokalizacji wszystkich stanowisk oraz szkolenie dla pracowników 
leśnictw; nie chronić każdego krzaka wiciokrzewu 

Nadleśnictwo Sucha, 
członkowie ZLP 

Inwentaryzację siedlisk sichrawy i szkolenia zaplanowano, 
jako działania ochronne nr D3 i D4 

74 

Usunąć zapisy odnośnie pozostawiania wszystkich martwych i 
zamierających drzew – poprawić na mniej restrykcyjne zapisy, 
żeby pozostawiać martwe drewno zgodnie z IOL lub zgodnie z 
gospodarką leśną/PUL itp. 

Nadleśnictwo Sucha Zapisy zmodyfikowano 

75 Pismo z dn. 11.02.2013 r dot. korekty granic obszaru 
Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 
Krakowie 

Uwzględniono na mapach 

76 

Uwagi ze spotkania z dnia 25 września 2013 r. 
Nadleśnictwo popiera oznakowanie tablicami zakazów wjazdów 
dla quadów itp., rozkładanie rogatek, stawianie szlabanów, patrole. 
Największy proceder rozjeżdżania terenu znajduje się od strony 
hali Krupowej. 

Nadleśnictwo Sucha - 

77 
Proponowane granice powiększenia są zbyt daleko idące. Należy je 
wytyczyć zgodnie z inwentaryzacją. Nie obejmować każdego 
krzaka wiciokrzewu. 

Nadleśnictwo Sucha 

Nie każdy krzak wiciokrzewu będzie „chroniony”, 
ponieważ nie na każdym krzaku występuje sichrawa. 
Granice obszaru zostały zweryfikowane i uznane za 
właściwe.  

78 

Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 20 listopada 2013 r. 
Nadleśnictwo nie może ponosić wydatków związanych z 
patrolowaniem siedlisk sichrawy - nie może być wpisane jako 
podmiot odpowiedzialny w tab. 6 pkt..8 

Nadleśnictwo Sucha 
Zapisy dot. działań ochronnych dla sichrawy 
zmodyfikowano 

79 

Uwagi z dnia 29.01.2014 r. 
(do tab. 6 B1) Proponuję raczej: zachowanie w stanie naturalnym 
koryt wszystkich potoków w obszarze i stref przypotokowych na 
odległość 30m od cieków (w tym niewykonywanie zabiegów 
gospodarczo-leśnych w tych strefach, wykluczenie zrywki wzdłuż 
cieków). Na pewno strefy przypotokowo-ziołoroślowe powinny 
być wyłączone z zabiegów gospodarczo-leśnych 

Klub Przyrodników 

Opis zakresu prac poprawiono. Nie można jednak 
całkowicie zabronić prowadzenia prac leśnych przy 
korytach rzecznych bo czasami mogą okazać się 
konieczne. 

80 

(do tab. 6 B2) Proponujemy jednak wyłączenie borów 
górnoreglowych w całości z użytkowania i zabiegów gospodarczo-
leśnych. W odpowiedzi na uwagi napisano przecież, że i tak 
zabiegi tam nie są prowadzone? 

Klub Przyrodników 
Uwaga nieuwzględniona. Nie ma potrzeby wyłączenia 
borów górnoreglowych w całości z użytkowania 
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81 

(do tab. 6 B2 , B4 - Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
Planem Urządzenia Lasu) Akt prawa miejscowego nie powinien 
się odwoływać do planu urządzenia lasu, tym bardziej że PUL 
wyekspiruje w czasie obowiązywania PZO. Tu należy raczej 
określić warunki, jakie powinna spełnić gospodarka leśna w 
siedlisku, żeby realizowała cele ochrony siedliska. 

Klub Przyrodników 
Uwaga nieuwzględniona. PZO może odwoływać się do 
PUL.  

82 
(do tab. 6 B3, B5) “Dążenie do..” to nie działanie. Powinno być: 
konsekwentne pozostawianie martwych i zamierających drzew. Klub Przyrodników Propozycje uwzględniono w zmodyfikowanej formie 

83 

(do tab. 6 – Górskie bory świerkowe) Na pewno tu powinno być 
także: utrzymanie biernej ochrony siedliska w rezerwatach 
przyrody. Utrzymanie wyłączenia z zabiegów gospodarczych 
platów świerczyn górnoreglowych w Ndl. Sucha (w odpowiedzi na 
wnioski podano, że ma to miejsce! 

Klub Przyrodników 
Na terenie rezerwatów nie jest prowadzona gospodarka 
leśna – ochrona bierna na ich terenie jest oczywista. 
Propozycje uwzględniono w zmodyfikowanej formie 

84 

(do tab. 6 B6) Wystarczy nauczyć leśniczego, gdzie ma to 
siedlisko. Wykonawcy prac leśnych nie wpadają do lasu 
samodzielnie i chaotycznie wytyczając szlaki zrywkowe. 

Klub Przyrodników 

Granice poszczególnych siedlisk w terenie często nie są 
wyraźne – siedliska płynnie przechodzą jedno w drugie. W 
sytuacji wystąpienia jakiejś lokalnej klęski np. wiatrołomu 
lub gradacji owadów przebieg granicy siedlisk może ulec 
zmianie. Ważne jest, więc bieżące wyznaczanie granic 
siedliska przy podejmowaniu prac w jego regionie. 

85 

(do tab. 6 B7 Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z Planem 
Urządzenia Lasu.) ? Tym gatunkom jest to raczej obojętne, nie ma 
potrzebny ujmować jako działania. Klub Przyrodników 

Utrzymanie aktualnej spójności siedliska ma ścisły 
związek z prowadzoną na tym obszarze gospodarką leśną – 
nie można powiedzieć, że gospodarka leśna ma obojętny 
wpływ na strukturę lasu a tym samym na siedliska tych 
gatunków. 

86 
(do tab. 6 B7) Oraz do zwiększenia antropopresji wskutek 
zwiększonej penetracji obszaru przez ludzi. Klub Przyrodników Propozycję wprowadzono w zmodyfikowanej formie 

87 

(do tab. 6 B8 biegacz urozmaicony) Niezależnie od uzupełnienia 
rozpoznania, konieczna jest ochrona potencjalnych siedlisk . 
Proponuję tu: zachowanie w stanie naturalnym koryt wszystkich 
potoków w obszarze i stref przypotokowych na odległość 30m od 
cieków (w tym niewykonywanie zabiegów gospodarczo-lesnych w 
tych strefach). Wykluczenie zrywki drewna korytami cieków, 
nawet okresowych.  

Klub Przyrodników 

Propozycję wprowadzono w zmodyfikowanej formie. 
Nie można całkowicie zabronić prowadzenia prac leśnych 
przy korytach rzecznych. 
Nie prowadzi się zrywki drewna korytami potoków. 
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88 

(do tab. 6  tojad A3 - Wycinka wybranych drzew i krzewów..) ? 
Wątpię, czy to jest konieczne 

Klub Przyrodników 

Na dzień dzisiejszy nie można określić, jaki wpływ na 
populację tojadu będzie miał rozwój drzew i krzewów na 
terenie poklęskowym w źródlisku Skawicy Górnej. 
Obecnie można obserwować stopniowe wkraczanie wierzb 
i młodych świerków na teren źródliska. Działanie A3 
zaplanowano z wyprzedzeniem, z dopiskiem, że ma być 
wykonane w razie potrzeby wg wskazań monitoringu i 
nadzoru.  

89 

(do tab. 6  tojad B11 - Prowadzenie gospodarki leśnej) Czy on nie 
rośnie w rezerwacie?? W rezerwacie nie ma gospodarki leśnej. 
Proponuję raczej: Zachowanie naturalnej dynamiki lasu w 
kompleksach z młakami i strefami przypotokowymi, w tym 
naturalnych procesów tworzenia się i zarastania luk oraz 
prześwietleń. Konsekwentne pozostawianie zamierających i 
martwych drzew w miejscach wilgotnych, źródliskowych i 
przypotokowych. 

Klub Przyrodników 

Większa część siedliska tojadów znajduje się na terenie 
rezerwatu jednak fragmenty stanowisk znajdują się także 
poza rezerwatem. 
Propozycję wprowadzono w zmodyfikowanej formie 

90 
(do Zarośli kosodrzewiny) Proszę się zdecydować. Jeżeli jest 
wartościowe, to powinno dostać C i planujemy jego ochronę. jeżeli 
D, to znaczy że nie uważamy go za wartość! 

Klub Przyrodników 
Ze względu na bardzo małą reprezentatywność siedliska, 
zarośla kosodrzewiny otrzymały ocenę D. Siedlisko to 
usunięto je z tabeli 6 i tabeli 7. 

91 

(do tab. 7 – Górskie bory świerkowe, kwaśne i żyzne buczyny) 
Monitoring tego siedliska, aby był sensowny, powinien być 
realizowany na podstawie opisu taksacyjnego wszystkich płatów + 
na próbie losowej, losowanej każdorazowo do celów monitoringu, 
a w żadnym razie nie znanej wcześniej zarządzającemu 
siedliskiem. 

Klub Przyrodników 

Uwaga nieuwzględniona. Nie ma możliwości powadzenia 
monitoringu na obszarze wszystkich „płatów” siedliska – 
148 ha. To, że nadleśnictwo będzie wiedziało gdzie 
znajduje się stanowisko monitoringowe nie ma żadnego 
znaczenia, ponieważ PUL (sposób gospodarowania lasem 
w danym miejscu) jest zatwierdzany na określoną ilość lat. 

92 

(do tab. 7 – wilk, niedźwiedź, ryś) ? Metoda zupełnie 
nieadekwatna do tego obszaru! Tu monitoringiem powinny być 
raczej rejestracje tropów (powtarzalne tropienia), potwierdzające 
że gatunek wykorzystuje obszar. 

Klub Przyrodników 
Zgodnie z metodyką GIOŚ monitoring wilka obejmuje 
m.in. coroczne tropienia zimowe 

93 

(do tab. 7 – sichrawa karpacka) Monitoring nie powinien dotyczyć 
tylko wyznaczonych raz na 10 lat stanowisk, ale obrazować stan 
całej populacji i siedliska w obszarze. Monitoringiem powinno 
raczej być przeszukiwanie, co kilka lat, obszaru z rejestracją 
śladów bytności sichrawy, wskaźnikiem – np. liczba stanowisk na 
1 km przeszukania. 

Klub Przyrodników 

Uwaga nieuwzględniona. Monitoring to nie inwentaryzacja 
gatunku na całym obszarze! Monitoring ma na celu 
weryfikację stanu zachowania i ochrony gatunku na 
określonych powtarzalnych stanowiskach regularnie co 
kilka lat. 
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94 

(do tab. 7 –  tojad morawski) Komponentem monitoringu powinno 
być także przeszukiwanie obszaru, co najmniej raz na kilka lat, 
podkątem nowych stanowisk. Klub Przyrodników 

Uwaga nieuwzględniona. Monitoring to nie inwentaryzacja 
gatunku na całym obszarze! Monitoring ma na celu 
weryfikację stanu zachowania i ochrony gatunku na 
określonych powtarzalnych stanowiskach regularnie co 
kilka lat. 

95 

(do tab. 8 pkt. 1 i 3) Tu należy wskazać konieczność usunięcia 
zapisów o budowie kolei linowej i wyciągów na Policy! 

Klub Przyrodników 

Nie można (i nie trzeba) nakazać usunięcia takich zapisów. 
Każda inwestycja planowana na terenie obszaru Natura 
2000 musi przejść ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, co w wystarczający sposób zabezpiecza teren 
przed niepożądanymi inwestycjami.  

96 
(do tab. 8 pkt. 10) W tej tabeli są wskazania do zmian w 
istniejących planach. Nie wytyczne do opracowania planów na 
kolejny okres. 

Klub Przyrodników 
Uwagi nie uwzględniono. W tej tabeli są wskazania do 
zmian planów istniejących i przyszłych.  

97 

(do tab. 11 pkt. 6 i 23)  
Sprzeciw Gminy Zawoja przeciwko poszerzania obszaru Natura 
2000, gdyż wg UG obszar jest wystarczający do bytowania 
gatunków chronionych, oraz nie przesłania raportu z wniesionymi i 
uwzględnionymi poprawkami do projektu. 
 

Klub Przyrodników 

Pismo UMiG Zawoja nie dotyczyło bezpośrednio PZO – 
zaadresowane było do RDOŚ w Krakowie. Pismo 
dotyczyło sprzeciwu UG Zawoja, które nie wyraża zgody 
na powiększenie granic obszaru Natura 2000. 
Powiększenie granic obszaru zostało już zatwierdzone 
przez Komisję Europejską i opracowanie PZO obejmuje 
już powiększony obszar Natura 2000 „Na Policy”. 
Uwzględniono uwagę o przekazaniu raportów. Raporty w 
związku z opracowaniem projektu zostały przygotowane w 
późniejszym terminie po skonsultowaniu uwag z RDOŚ 

98 

(do tab. 11 pkt. 18 - Działalność korników w stosunku do borów 
należy uznać za zagrożenie, ponieważ ich nadmierna, 
niekontrolowana gradacja może doprowadzić do rozpadu całego 
drzewostanu) Wielkopowierzchniowe zaburzenia, w tym lokalny 
rozpad drzewostanu, to najprawdopodobniej naturalna dynamika 
górnoreglowych borów świerkowych. Obserwacje np. z Gorców 
wskazują, że po takim rozpadzie bór górnoreglowy dobrze i szybko 
się regeneruje, ew. z fazami zarośli brzozowo-jarzębinowych.  Ta 
naturalna dynamika nie powinna więc być w ogóle uznawana za 
zagrożenie. Tym bardziej, ze przy jej okazji powstają dogodne 
siedliska dla ziołorośli i tojadu. 

Klub Przyrodników 

W treści PZO zawarto już informacje, że 
wielkopowierzchniowy i lokalny rozpad drzewostanu jest 
zjawiskiem naturalnym. Jako zagrożenie traktowany jest 
nie rozpad drzewostanu a gradacja kornika, która jest 
następstwem rozpadu drzewostanu. W sytuacji 
nieopanowania rozwoju kornika na ternie np. wiatrołomu 
może on się przenieść na drzewostan zdrowy i 
doprowadzić do dalszego rozpadu drzewostanu. 
Nie każdy rozpadu drzewostanu będzie korzystny dla 
ziołorośli i tojadu - rozpad poza źródliskami i korytami 
potoków nie będzie miał znaczenia dla tego siedliska i 
gatunku. 
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99 

(do tab. 11 pkt. 19 „mszar źródliskowy” i “mszarnik 
podszczytowy” to nazwy zaczerpnięte z piśmiennictwa) Nadal 
jednak wymagają wyjaśnienia Klub Przyrodników 

Określenia „mszar źródliskowy” i “mszarnik 
podszczytowy” są to nazwy stanowiska tojadu z źródeł 
Skawicy Górnej utworzone przez wykonawcę monitoringu 
tojadu prowadzonego w ramach PMG GIOŚ. Stanowiska 
tojadu znajdują się w obrębie siedliska 6430. 

100 

(do tab. 11 pkt. 22) W charakterystyce obszaru wypadałoby 
napisać, że są w nim lasy referencyjne, ile i gdzie. To jest istotna 
informacja dla planowania ochrony. Czy lasy referencyjne 
wyznaczono także w buczynach, czy też tylko w górnoreglowych 
borach świerkowych? 

Klub Przyrodników Patrz odp. nr 27 

101 
(do tab. 11 pkt. 46 - Zapisy zmodyfikowano) Nie; uwaga jest nadal 
aktualna. 

Klub Przyrodników Zapisy poprawiono 

102 

(do tab. 11 pkt. 47 Pojazdy zmotoryzowane mogą negatywnie 
oddziaływać na poszczególne gatunki zwierząt lub rozjeżdżanych 
roślin, a nie buczyn). Siedlisko przyrodnicze to ekosystem, a nie 
drzewostan. Oddziaływanie na komponenty ekosystemu buczyny 
(np. runo) jest oddziaływaniem na siedlisko przyrodnicze! Uwaga 
nie powinna być uznana za zasadną. 

Klub Przyrodników 
Uwaga Nadleśnictwa nie była uznana – zagrożenie dla 
buczyn -Pojazdy zmotoryzowane zostało utrzymane. 
Zapisy w odpowiedzi 47 zmodyfikowano. 

103 

(do tab. 11 pkt. 71 Na obszarze „Na Policy” konieczne jest 
prowadzenie czynnych działań ochronnych. W naszej opinii nie 
jest konieczne (a ew. konieczne punktowe działania ochronne nie 
wymagają gospodarki leśnej, lecz z powodzeniem mogłyby być 
działaniami ochronnymi w rezerwacie). 

Klub Przyrodników Uwaga nieuwzględniona. 

104 

(do tab. 11 pkt. 71 Nadleśnictwo Sucha w najwyższych częściach 
obszaru (poza rezerwatami) także nie prowadzi gospodarki leśnej – 
wyznaczone są tam obszary ochronne). Więc proszę to uwzględnić, 
opisać w opisie obszaru (ile takich obszarów, gdzie?). A także 
utrzymanie tego podejścia zapisać jako działanie ochronne. 

Klub Przyrodników 
Patrz odp. nr 27 
W działaniu B2 uwzględniono zapis o utrzymaniu 
obszarów ochronnych 

105 

(do tab. 11 pkt. 73 Aby nie zniszczyć siedlisk sichrawy niezbędna. 
jest znajomość lokalizacji wszystkich stanowisk) Nie jest 
niezbędna. Poza tym, trzeba chronić tez siedlisko aktualnie nie 
zasiedlone, by miała co zasiedlić. Raczej należy nie niszczyć w 
ogóle wiciokrzewu 

Klub Przyrodników 

Ochronę wszystkich krzaków wiciokrzewu obejmuje 
działanie B9. Ochronę siedlisk sichrawy, czyli 
zasiedlonych krzaków wiciokrzewu działanie B10. Jedynie 
pełna znajomość przez leśników lokalizacji stanowisk 
sichrawy pozwoli na uniknięcie np przypadkowego 
zniszczenia zasiedlonych krzewów. 



 

103 

 

106 

(do tab. 11 pkt. 74 pozostawiać martwe drewno zgodnie z IOL lub 
zgodnie z gospodarką leśną/PUL itp.) Dotychczasowe 
pozostawianie martwego drewna spowodowało zły stan ochrony 
leśnych siedlisk przyrodniczych wg tego wskaźnika, więc jest 
niewystarczające. Aby uzyskać poprawę, należy wprowadzić 
procedury bardziej rygorystyczne, niż obecne. 

Klub Przyrodników 

W ramach poprawy wskaźnika dot. martwego drewna 
zaplanowano działania B3 i B5. Zauważyć należy, iż 
podany w metodyce zakres FV wskaźnika dla martwego 
drewna leżącego lub stojącego >3 m długości i >50 cm 
grubości, jest możliwy do osiągnięcia tylko w rezerwatach. 
Poza rezerwatami bardzo mało jest tak wielkich drzew co 
wynika m.in. z uwarunkowań środowiskowych obszaru. 
Ogólny stan ochrony buczyn i borów oceniono na U1. 

107 

(do tab. 11 pkt. 75 Pismo RDLP dot. korekty granic obszaru) 
Podać, o co chodziło merytorycznie. 
Korekta granic obszaru nie jest kompetencją Wykonawcy PZO? 

Klub Przyrodników 

RDLP przesłało do RDOŚ w Krakowie warstwę shp z 
aktualnymi przebiegiem granic leśnictwa w celu 
ujednolicenia przebiegu granic Nadleśnictwa z granicami 
obszaru Natura 2000 Na Policy. 
W ramach PZO można przedstawić propozycję korekty 
przebiegu granic obszaru – punkt 10 PZO. 

108 
Uwagi ze spotkania ZLW z dnia 31.01.2014 r. 
Jako działania ochronne dla siedlisk nie używać sformułowania: 
“strefa ochrona” 

RDLP Zapisy poprawiono 

109 
Prośba o modyfikację zapisów działań ochronnych dla siedliska 
9180 - Jaworzyny (działanie ochronne B7) RDLP, Nadleśnictwa 

Zapisy poprawiono – wyłączenie z użytkowania, bierzące 
znakowanie granic płatu 

110 
Prośba o modyfikację zapisów działań ochronnych dla sichrawy 
karpackiej (działanie ochronne B11) RDLP, Nadleśnictwa Zapisy poprawiono 

111 
Zarośla kosodrzewiny nie są przedmiotem ochrony – nie powinny 
być w tabelach 

Członkowie ZLW 
Zarośla kosodrzewiny usunięto z tabel omawiających 
przedmioty ochrony obszaru 

112 
(do tab. 7) Naniesienie lokalizacji stanowisk sichrawy na mapach 
oraz podanie ich koordynatów GPS jest zagrożeniem dla sichrawy 

RDLP 
Są to dane wrażliwe które nie będą ogólnie dostępne. W 
tabeli 7 nie będą podane koordynaty GPS stanowisk 
sichrawy 
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