Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych (PZO) obszaru Natura 2000 PLH120006 Jaroszowiec w województwie małopolskim
1.

Etap wstępny pracy nad Planem

1.1. Informacje ogólne
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Opis granic obszaru
SDF
Położenie
Powierzchnia obszaru (w ha)
Status prawny

Jaroszowiec
PLH120006
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
woj. małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, gmina Klucze
584,8 ha
Pierwsza publikacja UE
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty,
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403 (Dz.U.
L 12 z dnia 15 stycznia 2008 r.) (2008/25/WE).
Obszar powtórzony w
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca, na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty,
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039 (Dz.U.
L 43 z dnia 13 lutego 2009 r.) (2009/93/WE).
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2009 r. przyjmująca, na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty,
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422 (Dz.U.
L 30 z dnia 2 lutego 2010 r.) (2010/44/UE).
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. przyjmująca na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty,
składających się na kontynentalny rejon biogeograficzny, (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669 (Dz.U.
L 33 z dnia 8 lutego 2011 r.) (2011/64/UE).
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2011 r.
przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG piąty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na kontynentalny rejon biogeograficzny, (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278
(Dz.U. L 11 z dnia 13 stycznia 2012 r.) (2012/14/UE).
Ostatnia publikacja UE
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 16 listopada 2012 r.
przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG szósty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na kontynentalny rejon biogeograficzny, (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135
(Dz.U.L 24 z dnia 26 stycznia 2013 r.) (2013/23/UE).
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Termin przystąpienia do
sporządzenia Planu
Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu
Planista Regionalny
Sprawujący nadzór

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 6.10.2011 roku

Piotr Wawrzyk, piotr.wawrzyk@rdos.krakow.pl+48126198149
Małgorzata Michna, malgorzata.michna@rdos.krakow.pl, +48126198146
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem
1.2.1 Zestawienie dokumentów planistycznych mogących mieć wpływ na powierzchnię obszaru Natura 2000 objętą PZO
L.p.

Dokument planistyczny

1.

Nazwa krajowej formy ochrony
przyrody lub nadleśnictwa
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

2.

Rezerwat Pazurek

brak

3.

Nadleśnictwo Olkusz

Plan Urządzenia Lasu w
Nadleśnictwie Olkusz

brak

Uzasadnienie wyłączenia części
terenu ze sporządzania PZO
Nie zachodzą przesłanki zawarte
w art. 28 ust. 11 ustawy o
ochronie przyrody.
Nie zachodzą przesłanki zawarte
w art. 28 ust. 11 ustawy o
ochronie przyrody.
Nie zachodzą przesłanki zawarte
w art. 28 ust. 11 ustawy o
ochronie przyrody.

Powierzchnia [ha]
0%

0%

0%

1.2.2 Teren objęty planem
Nazwa
Jaroszowiec PLH120006

Procent powierzchni obszaru, dla którego sporządza się PZO
100 %
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Powierzchnia [ha]
584,8

1.3 Mapa obszaru Natura 2000
Załącznik nr 3

* numeracja oddziałów leśnych według planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Olkusz na lata 2012 - 2021
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu
1. Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Jaroszowiec PLH120006 o powierzchni 584,8 ha został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia
13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, numer aktu normatywnego C(2007) 5403.
2. Obszar leży na terenie gminy Olkusz i gminy Klucze, w powiecie olkuskim, w województwie małopolskim. Przedmiotami ochrony w obszarze są:
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków (kod 6210), Wapienne ściany
skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (kod 8210) jaskinie nieudostępnione do zwiedzania (kod 8310), kwaśne buczyny (kod 9110),
żyzne buczyny (kod 9130), ciepłolubne buczyny storczykowe (kod 9150), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod 9170), a także nocek
duży (kod 1324). Pierwotna lista przedmiotów ochrony zgodna z SDF może ulec zmianie w trakcie prac nad planem.
3. Projekt planu zadań ochronnych (PZO) będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych:
- art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.
U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
4. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanowiony będzie w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w celu utrzymania i przywrócenia do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych zawiera następujące elementy: określenie stanu
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków; ustalenie celów do osiągnięcia w czasie obowiązywania
dokumentu, ustalenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania; ustalenie
koniecznych zmian w istniejących dokumentach planistycznych.
5. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych będzie powstawała etapowo. Za pomocą Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej oraz w formie
wydruków plan będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym. Podczas realizacji PZO przewidziane jest przeprowadzanie warsztatów
konsultacyjnych z udziałem osób prywatnych i instytucji zainteresowanych projektem planu zadań ochronnych. W spotkaniach będzie brał udział
Zespołu Lokalnej Współpracy, jednak spotkania te będą miały charakter otwarty. Za pomocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych
będzie można zapoznawać się z bieżącym stanem prac nad projektem PZO i zgłaszać uwagi i wnioski podczas całego procesu planistycznego.
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp.

Kod

Nazwa polska

Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Jaskinie
nieudostępnione do
zwiedzania

Nazwa łacińska

Asplenio-Phyllidetum
scolopendrii (Asplenio
viridis-Cystopteridetum)

%
pokrycia

Pop.
Osiadł.

Ocena
Pop. /
Stopień
Reprezen.

Ocena
St.
zach.

Ocena
Izol. /
Względna
powierzchni
a

Ocena
Ogólna

Opina
dot.
wpisu

0,58

B

B

C

C

Wymaga
weryfika
cji

0,0

B

A

C

C

wymaga
weryfika
cji

Luzulo-Fagenion

105,26

B

B

C

C

Żyzne buczyny

Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion

239,77

B

B

C

B

Ciepłolubne buczyny
storczykowe

Cephalanthero-Fagenion

1,99

C

B

C

C

Galio-Carpinetum, Tilio
Carpinetum

17,54

B

A

C

C

S1

8210

S2

8310

S3

9110

Kwaśne buczyny

S4

9130

S5

9150

S6

9170

Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stokach i zboczach

Tilio platyphyllis-Acerion
pseudoplatani

pS7

9180

0,12

Z1

1324

Nocek duży

Myotis myotis

C

R1

1902

Obuwik pospolity

Cypripedium calceoluis

D

wymaga
weryfika
cji

Wymaga
weryfika
cji

D
B

C

B

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, Z – zwierzęta. Uwaga: 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 zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą.
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
W pierwszym etapie prac nad PZO dokonano identyfikacji podmiotów potencjalnie zainteresowanych opracowaniem dokumentu. W tym celu
zidentyfikowano właścicieli gruntów, podmioty związane z ochroną obszaru oraz z jego gospodarczym wykorzystaniem. Proces komunikacji z grupami
interesu odbywa się w następujący sposób:
1. Obwieszczenie o przystąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie do opracowywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Jaroszowiec (znak pisma: OP-II.082.1.145.2012.MMi z dn. 21.11.2012 r.) zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na
stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń RDOŚ w Krakowie w dn. od 26.11.2012 r. do 17.12.2012 r., ogłoszenie w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza –
komunikaty Kraków w dniu 26.11.2012 r. ). Obwieszczenie zostało wysłane do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Wójta Gminy Klucze
2. W dniu 27.10.2012 r. w Golczowicach zorganizowano pierwsze spotkanie z osobami zainteresowanymi opracowywaniem planu. Zaproszenia zostały
wysłane pocztą tradycyjną do osób prywatnych oraz instytucji (pkt 1.7). Dodatkowo potencjalnych interesariuszy poinformowano telefonicznie o
planowanym spotkaniu. Spotkanie miało na celu: przekazanie informacji o rozpoczęciu prac nad PZO, danych nt. sieci Natura 2000 i przedmiotów
ochrony w obszarze Jaroszowiec, przedstawienie harmonogramu prac, utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy. Protokół ze spotkania stanowi
załącznik nr 4. Skład ZLW przedstawia punkt 1.8.
3. W dniu 26.04.2013 r. w Krzeszowicach zorganizowano drugie spotkanie z osobami zainteresowanymi opracowywaniem planu. Zaproszenia zostały
wysłane pocztą elektroniczną do osób prywatnych oraz instytucji (pkt 1.7), a także członków Zespołu Lokalnej Współpracy (pkt 1.8). Spotkanie miało na
celu: zaprezentowanie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Jaroszowiec PLH120006, a w
szczególności wyników prac terenowych, wyznaczonych celów ochrony, zidentyfikowanych zagrożeń oraz propozycji rodzaju i zakresu działań
ochronnych. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 5.
4. W dniu 07.04.2014 r. w Krakowie na wniosek RDOŚ w Krakowie zorganizowano spotkanie przedstawicieli tej Instytucji oraz Nadleśnictwa Olkusz.
Celem spotkania było skonsultowanie proponowanych zapisów do projektu PZO z uwzględnieniem zapisów Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa
Olkusz na lata 2012 – 2021. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 6.

5. W dniu 19.12.2014 r. w Kluczach zorganizowano trzecie spotkanie z osobami zainteresowanymi opracowywaniem planu. Zaproszenia zostały wysłane
pocztą elektroniczną do osób prywatnych oraz instytucji (pkt 1.7), a także członków Zespołu Lokalnej Współpracy (pkt 1.8). Spotkanie miało na celu:
zaprezentowanie dokumentacji projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Jaroszowiec PLH120006 wraz z wprowadzonymi zmianami, odnoszącymi się
przede wszystkim do granic chronionych siedlisk i ich powierzchni oraz polegającymi na usunięciu z przedmiotów ochrony siedliska 6210 murawy
kserotermiczne (brak w obszarze reprezentatywnych płatów tego siedliska), a także wprowadzeniu z oceną D siedliska 9180 jaworzyny i lasy klonowolipowe na stokach i zboczach (siedlisko w trakcie okresu obowiązywania PZO wymaga dokładnego rozpoznania). W wyniku wprowadzonych zmian
zmianie ulegnie również Standard owy Formularz Danych dla obszaru. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 7.
6. Platforma Informacyjno-Komunikacyjna. W czerwcu 2013 roku rozpoczęto uzupełnianie danych na platformie Informacyjno – Komunikacyjnej.
7. Poczta elektroniczna – członkowie ZLW otrzymali w marcu 2013 r. wyniki pierwszego etapu prac nad PZO pocztą elektroniczną na wskazany adres.
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności
Instytucja/osoby
Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Gmina Klucze

Gmina Olkusz

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach
Nadleśnictwo Olkusz

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej
Akademii Nauk
CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakres odpowiedzialności

Adres siedziby instytucji/osoby

Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie
regionalnym. Prowadzenie na terenie powiatu zadań
o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie:
zagospodarowania przestrzennego, geodezji,
kartografii, katastru gruntów, transportu i dróg
publicznych, ochrony środowiska, leśnictwa.
Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań
obejmujących m.in.: planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody, promocji gminy.
Zadania planistyczne i inwestycyjne na poziomie
lokalnym. Prowadzenie na obszarze gminy zadań
obejmujących m.in.: planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody, promocji gminy.
Nadzór nad formami ochrony przyrody w woj.
małopolskim (z wyłączeniem parków narodowych),
prowadzenie postępowań z zakresu strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, oceny
oddziaływania
przedsięwzięć,
udostępnianie
informacji o środowisku.
Nadzór nad gospodarką leśną w województwie,
opracowywanie planów urządzania lasu, edukacja
ekologiczna.
Realizacja gospodarki leśnej w zakresie hodowli,
ochrony lasu wg planu urządzania lasu, edukacja
ekologiczna.
Nadzór nad parkami krajobrazowymi Województwa
Małopolskiego
Pracownicy naukowi, eksperci przyrodniczy
opracowujący SDF dla obszaru Natura 2000.
Właściciel Kopalni Dolomitu Jaroszowiec
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Kontakt

ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

+48 32 643 04 14
spolkusz@sp.olkusz.pl

ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze

+48 32 642 85 08, 642 84 39
klucze@gmina-klucze.pl

ul. Rynek 1,2
32-300 Olkusz

+48 32 626 01 00
poczta@umig.olkusz.pl

Plac Na Stawach 3
30-107 Kraków

+48 12 619 81 20
sekretariat@rdos.krakow.pl

ul. Huberta 43/45
40-543 Katowice
ul. Łukasińskiego 3
32-300 Olkusz

+48 32 251 72 51
sekretariat@katowice.lasy.gov.p
l
+48 32 643 04 45
olkusz@katowice.lasy.gov.pl

ul. Vetulaniego 1A
31 – 227 Kraków
al. A. Mickiewicza 33
31-120 Kraków
Al. Jerozolimskie 212 A
02-486 Warszawa

+48 12 415 38 33
krakow@zpkwm.pl
+48 12 632 24 32
sekretariat@iop.krakow.pl
+48 22 571 41 00
cemexpolska@cemex.com

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy
Imię i nazwisko

Funkcja

Małgorzata Michna

Planista Regionalny

Piotr Wawrzyk

Koordynator Planu

Paweł Krawczyk
Monika Wosik
Wojciech
Trojanowski
Andrzej Węgiel
Jolanta Węgiel
Krzysztof Piksa
Katarzyna Zygma –
Lorek
Marzena Maj
Agnieszka Mól –
Klichowska
Ryszard Malik

Anna Kuśka – Ciba
Piotr Sułek
Anna Gał
Marta Majka
Adam Kiełtyka

Autor opracowania Planu

Chiropterolog, ekspert

Nazwa instytucji /grupy interesu, którą
reprezentuje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Krakowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Krakowie
Cemex Polska Sp. z.o.o. - Kopalnia Dolomitu
„Stare Gliny”
Cemex Polska Sp. z.o.o. - Kopalnia Dolomitu
„Stare Gliny”
Cemex Polska Sp. z.o.o. - Kopalnia Dolomitu
„Stare Gliny”
Firma Aranus
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Wydział Leśny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Wydział
Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Klucze
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Gminy Klucze
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nadleśnictwo Olkusz
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Katowicach
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego
IGO Sp. z o.o.
IGO Sp. z o.o.
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Kontakt
+4812619 8146
malgorzata.michna@rdos.krakow.pl
+48126198149
piotr.wawrzyk@rdos.krakow.pl
603 800 235
pawel.krawczyk@cemex.com
693 022 414
monika.wosik@cemex.com
603 587 240
wtrojanowski@op.pl
wojciech.trojanowski@cemex.com
601 284 680
wegiel@up.poznan.pl
695 744 932
jwegiel@up.poznan.pl
607 324 587
krzychu@up.krakow.pl
+48326413377
ochronasrod@sp.olkusz.pl
+48326428664
m.maj@gmina-klucze.pl
+48326428508
a.mol-klichowska@gmina-klucze.pl
+48326430445
ryszard.malik@katowice.lasy.gov.pl
+48326094540
anna.kuska@katowice.lasy.gov.pl
+48124153833
p.sulek@zpkwm.pl
+48124153833

a.gal@zpkwm.pl

+48322091291
+48322091291

info@odpady.biz.pl
info@odpady.biz.pl

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

Typ informacji
Materiały
publikowane

Dane referencyjne
Labocha M., Wołoszyn B. W., 1994: Dekady
spisu nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej. W:
Zimowe Spisy Nietoperzy 1988-1992. Wyniki
i ocena skuteczności. B.W. Wołoszyn (red.).
CIC PAN w Krakowie. Pp: 104-122.
Nowak J., Kozakiewicz K. 2000: Zimowe
spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w
latach 1993–1999. Studia Chiropterologica, 1:
43–56.
Nowak J., Grzywiński W. 2007. Zimowe spisy
nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach
2003-2007 na tle 20 lat badań. Prądnik 17:
149-146.
Nowak J., Grzywiński (w druku): Zimowe
spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w
latach 2008-2012 na tle historii badań.
Prądnik,
Bodziarczyk J. 2012. Struktura i dynamika
populacji języcznika zwyczajnego Phyllitis
skolopendrium (L.) Newm. w Polsce. Zeszyty
Naukowe UR 490, rozprawy 367: 1-240.
Wołoszyn B. 2004. Jaskinie nie udostępnione
do zwiedzania. W: Herbich J. (red.) 2004.
Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie.
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000 Podręcznik metodyczny. T.4; ss. 77–87.
Ministerstwo Środowiska Warszawa.

Zakres informacji

Wartość informacji

Źródło dostępu do
danych

Informacja o zimowaniu nietoperzy w Informacja istotna z
ostoi
punktu widzenia
planowania ochrony
nietoperzy

Publikacja ogólnodostępna

Informacja o zimowaniu nietoperzy

Publikacja ogólnodostępna

Informacja o zimowaniu nietoperzy

Informacja o zimowaniu nietoperzy

Informacje o siedliskach

Informacje o rozmieszczeniu,
strukturze i zagrożeniach dla
siedliska 8310 Jaskinie nie
udostępnione do zwiedzania .
Wytyczne dotyczące ochrony i
metodyki monitoringu siedliska.
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Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
nietoperzy
Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
nietoperzy
Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
nietoperzy
Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
siedlisk
Ogólne informacje
dotyczące siedliska,
jego ochrony i
monitoringu w skali
dotyczącej całej Polsk

Publikacja ogólnodostępna

Publikacja ogólnodostępna

Publikacja ogólnodostępna

Publikacja ogólnodostępna.
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://natura2000.gdos.gov.p
l/strona/tom-5

Danielewicz W. i in. 2004 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion). W: Herbich J. (red.) Lasy i
Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 Podręcznik metodyczny. T.5; ss. 29-47.
Ministerstwo Środowiska. Warszawa
Danielewicz W. i in. 2004 Żyzne buczyny
(Dentarioglandulosae-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion). W: Herbich J. (red.) Lasy i
Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 Podręcznik metodyczny. T.5; ss. 48-70.
Ministerstwo Środowiska. Warszawa
Danielewicz W. i in. 2004 Ciepłolubne
buczyny storczykowe (CephalantheroFagenion). W: Herbich J. (red.) Lasy i Bory.
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000 Podręcznik metodyczny. T.5; ss. 82-103.
Ministerstwo Środowiska. Warszawa
Danielewicz W. i in. 2004 Grąd
Środkowoeuropejski i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum, Tilio- Carpinetum). W:
Herbich J. (red.) Lasy i Bory. Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Podręcznik metodyczny. T.5; ss.113-137.
Ministerstwo Środowiska. Warszawa

Bodziarczyk J.i in. 2004 Jaworzyny i lasy
klonowo – lipowe na stromych zboczach i
stokach (Tilio platyphyllis-Acerion
pseudoplatani). W: Herbich J. (red.) Lasy i
Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000 Podręcznik metodyczny. T.5; ss.138-163.
Ministerstwo Środowiska. Warszawa

Informacje o rozmieszczeniu,
Ogólne informacje
strukturze i zagrożeniach dla
dotyczące siedliska,
siedliska 9110 Kwaśne buczyny
jego ochrony i
(Luzulo-Fagenion) i jego podtypów. monitoringu w skali
Wytyczne dotyczące ochrony i
dotyczącej całej
metodyki monitoringu siedliska.
Polski.
Informacje o rozmieszczeniu,
Ogólne informacje
strukturze i zagrożeniach dla
dotyczące siedliska,
siedliska 9130 Żyzne buczyny
jego ochrony i
(Dentarioglandulosae-Fagenion,
monitoringu w skali
Galio odorati-Fagenion) i jego
dotyczącej całej
podtypów. Wytyczne dotyczące
Polski
ochrony i metodyki monitoringu
siedliska.
Informacje o rozmieszczeniu,
Ogólne informacje
strukturze i zagrożeniach dla
dotyczące siedliska,
siedliska 9150 Ciepłolubne buczyny jego ochrony i
storczykowe (Cephalantheromonitoringu w skali
dotyczącej całej
Fagenion) i jego podtypów.
Wytyczne dotyczące ochrony i
Polski
metodyki monitoringu siedliska.
Informacje o rozmieszczeniu,
Ogólne informacje
strukturze i zagrożeniach dla
dotyczące siedliska,
siedliska 9170 Grąd
jego ochrony i
monitoringu w skali
Środkowoeuropejski i
dotyczącej całej
subkontynentalny (GalioPolski
Carpinetum, Tilio- Carpinetum). i
jego podtypów. Wytyczne dotyczące
ochrony i metodyki monitoringu
siedliska.
Informacje o rozmieszczeniu,
Ogólne informacje
strukturze i zagrożeniach dla
dotyczące siedliska,
siedliska 9180 Jaworzyny i lasy
jego ochrony i
klonowo – lipowe na stromych
monitoringu w skali
zboczach i stokach (Tilio platyphyllis- dotyczącej całej
Acerion pseudoplatani) i jego
Polski
podtypów. Wytyczne dotyczące
ochrony i metodyki monitoringu
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Publikacja ogólnodostępna.
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://natura2000.gdos.gov.p
l/strona/tom-6
Publikacja ogólnodostępna.
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://natura2000.gdos.gov.p
l/strona/tom-6

Publikacja ogólnodostępna.
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://natura2000.gdos.gov.p
l/strona/tom-6

Publikacja ogólnodostępna.
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://natura2000.gdos.gov.p
l/strona/tom-6

Publikacja ogólnodostępna.
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://natura2000.gdos.gov.p
l/strona/tom-6

siedliska.
Informacje o rozmieszczeniu,
Ogólne informacje
strukturze i zagrożeniach dla
dotyczące siedliska,
siedliska 9150 Ciepłolubne buczyny jego ochrony i
storczykowe (Cephalantheromonitoringu w skali
Fagenion) i jego podtypów.
dotyczącej całej
Wytyczne dotyczące ochrony i
Polski
metodyki monitoringu siedliska.
Świerkosz K. i in. 2010 Jaworzyny i lasy
Informacje o rozmieszczeniu,
Ogólne informacje
klonowo – lipowe na stromych zboczach i
strukturze i zagrożeniach dla
dotyczące siedliska,
stokach (Tilio platyphyllis-Acerion
siedliska 9180 Jaworzyny i lasy
jego ochrony i
monitoringu w skali
pseudoplatani) W: Mróz W. (red) Monitoring klonowo – lipowe na stromych
siedlisk przyrodniczych – Przewodnik
zboczach i stokach (Tilio platyphyllis- dotyczącej całej
Polski
metodyczny. Część I. ss. 199-215 GIOŚ,
Acerion pseudoplatani) i jego
Warszawa
podtypów. Wytyczne dotyczące
ochrony i metodyki monitoringu
siedliska.
Kepel A. 2010 Nocek duży (Myotis myotis)
Szczegółowe informacje o biologii, Szczegółowe
W: Makomaska-Juchiewicz M. (red)
wymaganiach siedliskowych, zasięgu informacje i
Monitoring gatunków zwierząt - Przewodnik
i rozmieszczeniu gatunku, a także
wytyczne do działań
metodyczny. Część I. ss. 220-257 GIOŚ,
trendach liczebności i zagrożeniach ochronnych i
Warszawa
1324 Nocek duży (Myotis myotis).
monitoringu gatunku
Wytyczne dotyczące działań
ochronnych i metodyki monitoringu
gatunku.
Kowalski M. Wojtowicz B. 2004 Nocek duży Informacje o zasięgu i
Informacje i
(Myotis myotis). W: Adamski P., Bartel R.,
rozmieszczeniu gatunku 1324 Nocek wytyczne do działań
Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red) duży (Myotis myotis), siedlisku
ochronnych i
Gatunki zwierząt. Poradniki ochrony siedlisk i gatunku, morfologii i biologii,
monitoringu gatunku
gatunków Natura 2000 trendach liczebności, zagrożeniach.
Podręcznik metodyczny. T.6; ss. 363-367
Wytyczne dotyczące działań
Ministerstwo Środowiska Warszawa
ochronnych i metodyki monitoringu
gatunku.

Kulpiński K. i in. 2012 Ciepłolubne buczyny
storczykowe (Cephalanthero-Fagenion. W:
Mróz W. (red) Monitoring siedlisk
przyrodniczych – Przewodnik metodyczny.
Część III. ss. 237-252 GIOŚ, Warszawa

Materiały
niepublikowane

„Plan Lokalnej Współpracy na rzecz ochrony
obszaru NATURA 2000 – PLH120006
Jaroszowiec”, opracowanie Wojciech Mróz,
Kraków 2007

Informacje o siedliskach
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Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
nietoperzy

Publikacja ogólnodostępna
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://www.gios.gov.pl/siedl
iska/pdf/przewodnik_metod
yczny_9150.pdf
Publikacja ogólnodostępna
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://www.gios.gov.pl/siedli
ska/pdf/przewodnik_metody
czny_9180.pdf

Publikacja ogólnodostępna
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf
http://www.gios.gov.pl/siedli
ska/pdf/przewodnik_metody
czny_myotis_myotis.pdf

Publikacja ogólnodostępna
Wydawnictwo, dostępne w
sieci w formacie pdf.
http://natura2000.gdos.gov.p
l/strona/tom-7

RDOŚ Kraków

Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza w
Lasach Państwowych, Nadl. Olkusz, 2007

Informacje o siedliskach

S. Wika, T. Szczypek, M. Blaski i in.
Informacje o siedliskach
„Opracowanie dokumentacji projektowanego
rezerwatu przyrodniczego Pazurek”, Zarząd
ZJPK w Katowicach, Katowice 1986
S. Wika, T. Szczypek, M. Blaski i
Informacje o siedliskach
in.„Opracowanie dokumentacji
projektowanego rezerwatu przyrodniczego
Góra Stołowa”, Zarząd ZJPKrajobrazowych w
Katowicach, Katowice 1987
S. Michalik, Z. Głowaciński, J. Kurzyński, P. Informacje o siedliskach
Profus „Dokumentacja przyrodnicza
projektowanego rezerwatu Januszkowi Góra”,
Kraków 1985
Raporty

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000. Wyniki monitoringu 2009-2011
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe ( Cephalanthero-Fagenion).
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000. Wyniki monitoringu 2006-2008.
1324 Nocek duży (Myotis myotis)

Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
siedlisk
Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
siedlisk
Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
siedlisk

RDOŚ Kraków

Informacja istotna z
punktu widzenia
planowania ochrony
siedlisk

ZPKWM Kraków

ZPKWM Kraków

ZPKWM Kraków

Ocena parametrów stanu siedliska w Dane porównawcze
latach 2009-2011 (bez szczegółów
do dalszego monitodotyczących struktury siedliska), z
ringu.
wszystkich powierzchni monitoringowych, w tym z Jaroszowca

[link]

Ocena stanu populacji gatunku, sie- Dane przydatne do
dlisk i zagrożeń na wybranych stano- określenia trendów
wiskach (bez stanowiska Jaroszozmian.
wiec).

link]
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru
Zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną (wg Kondrackiego J., 1998) obszar Jaroszowiec PLH 120006 znajduje się w obrębie:
- Megaregion: Pozaalpejska Europa Zachodnia (3)
- Prowincja: Wyżyny Polskie (34),
- Podprowincja: Wyżyna Śląsko - Krakowska (341),
- Makroregion: Wyżyna Krakowsko - Częstochowska (341.3),
- Mezoregion: Wyżyna Olkuska (341.32)
Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną (Matuszkiewicz J.M., 2008) obszar Jaroszowiec PLH 120006 znajduje się w obrębie:
- Prowincja: Środkowoeuropejska,
- Podprowincja: Południowobałtycka,
- Dział: Wyżyn Południowopolskich,
- Kraina: Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
- Okręg: Jury Północnej Olkusko-Częstochowskiej,
- Podokręg: Olkusko-Wolbromski.
W skład obszaru wchodzą trzy, odizolowane wyniesienia terenu (Januszkowa Góra, Pazurek, Góra Stołowa) z licznymi ostańcami wapiennymi. Osiągają one
znaczne wysokości względne, w porównaniu z dnami obniżeń dolinnych, wyścielonych materiałem piaszczystym. Można tu zaobserwować wiele różnorodnych form krasowych, m. in. na terenie Januszkowej Góry znajduje się wejście do jednej z najgłębszych (56m) na Jurze jaskiń, o nazwie Januszkowa Szczelina. Jej długość wynosi 180 m. Lasy porastające obszar są dosyć zróżnicowane. Zbocza wzgórz porastają różne typy buczyn (sudecka, storczykowa, niżowa)
i jaworzyny, obniżenia grądy, a wypłaszczenia bory sosnowe. Obszar pozbawiony jest wód powierzchniowych.
Podłoże geologiczne stanowią górno-jurajskie wapienie płytowe i skaliste przykryte utworami czwartorzędu – plejstoceńskimi osadami piaszczystymi i
glinkami zwietrzelinowymi. Pokrywa glebowa o nieznacznej zmienności w typie rędzin i pararędzin, gleb brunatno ziemnych i bielicoziemnych.
Obszar wyznaczono dla ochrony 6 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 1 gatunku nietoperza z Załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG. W obszarze stwierdzono ponadto występowanie 5 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 1 gatunku rośliny z
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG a także 1 siedliska z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, oraz kilkudziesięciu gatunków roślin i zwierząt
objętych ochroną, w tym około 10 gatunków storczyków. W odległości ok. 2,6 km od granic ostoi znajduje się najbliższy obszar Natura 2000 Pustynia
Błędowska, wyznaczony dla ochrony wydm śródlądowych i muraw napiaskowych.
Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Jaroszowiec PLH120006 położony jest również na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Park ten powołany został uchwałą nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. RN m. Krakowa Nr 14, poz. 76) oraz uchwałą nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dn. 20.06.1980 r. (Dz. Urz. W.R.N. w Katowicach, 1980, Nr 3, poz. 16). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 81/05 Wojewody Małopolskiego. z dn. 29.12.2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz.Urz. Woj. Małop.,
2006, Nr 50, poz. 281), częściowo zmienione Rozporządzeniem Nr 12/08 Wojewody Małopolskiego z dn. 02.04.2008 r. (Dz. Urz. W. Małop. 2008, Nr 263,
poz. 1636). Park Krajobrazowy Orlich Gniazd na terenie województwa małopolskiego zajmuje powierzchnię 12 842,2 ha. Najbardziej charakterystycznymi
elementami krajobrazu tego obszaru jest mozaika wierzchowin wapiennych, urozmaiconych pasmami skałek oraz rozcinających je, pozbawionych wody do-
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lin krasowych. Park charakteryzuje ciekawy i bogaty zespół florystyczny. Wśród zwierząt najbardziej charakterystyczną i reprezentatywną grupę stanowią
nietoperze.
2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów
Typy użytków gruntowych

Typ własności

Powierzchnia użytków w ha

% udział powierzchni w obszarze

Lasy

Skarb Państwa

583,88

99,84 %

Lasy, tereny zadrzewione
zakrzewione

Inne własności

0,92

0,15

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
Typy użytków

Typ własności

Powierzchnia objęta dopłatami UE w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu

Lasy
Sady
Trwałe użytki zielone

-

0
0
0

-

Wody
Tereny zadrzewione lub zakrzewione
Inne

-

0
0
0

-

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

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Olkusz
(uchwała nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 27 lutego1997r., z późn. zm.)
Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium

Instytucja
odpowiedzialna za
przygotowanie
planu/programu/wd
rażanie projektu
Urząd Miasta i
Gminy w Olkuszu

Urząd Miasta i

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

Przedmioty
ochrony objęte
wpływem
opracowania

Ustalenia dot. działań
minimalizujących lub
kompensujących

Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Obszar wskazany w studium.
Projekt zmiany studium w

Brak

Brak

Zagrożenie dla

Gazociąg w terenach
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Gminy w Olkuszu
przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla terenów
położonych w strefach polityki przestrzennej: II-A
– Pomorzany-Bogucin, II-E – Troks-Braciejówka,
II-F – Podlesie-Pazurek, Obszar III – leśny
(uchwała nr XXVI/373/2013 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 02 lipca 2013 r.)

celu umożliwienia
przeprowadzenia gazociągu
wysokiego ciśnienia
DN700/8,4 MPa wraz z
kablem światłowodowym i
infrastrukturą towarzyszącą.

siedliska 9110 –
Kwaśne buczyny w
wydzieleniu 11a.
Konieczne
wylesienia w
strefach
kontrolowanych
obejmujących pas
o szerokości 6 m od
osi gazociągu.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Podlesie Rabsztyńkie-TroksBraciejówka (uchwała nr XIII/169/2011Rady
Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2011 r.)
Przystąpienie do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: Podlesie Rabsztyńskie - Troks Braciejówka (uchwała Nr XXVI/376/2013 Rady
Miejskiej w Olkuszu z dnia 02 lipca 2013r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: Podlesie Rabsztyńskie - Troks –
Braciejówka)

Urząd Miasta i
Gminy w Olkuszu

Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Obszar wskazany w planie.
Projekt zmiany mpzp w celu
umożliwienia
przeprowadzenia gazociągu
wysokiego ciśnienia
DN700/8,4 MPa wraz z
kablem światłowodowym i
infrastrukturą towarzyszącą.

Brak

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Pazurek - Rabsztyn - Bogucin
Mały – Podgrabie (uchwała nr XXXV/410/2005
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 lutego 2005 r.)
z późn.zm
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Olkusz (uchwała nr XXXIV/499/2014 Rady

Urząd Miasta i
Gminy w Olkuszu

Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Wymagane jest wskazanie
obszaru w planie.
Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla

Brak

Gazociąg w terenach
leśnych będzie
przebiegał wzdłuż
istniejących dróg
leśnych i linii podziału
powierzchniowego,
które pełnia funkcję
dróg dojazdowych,
wywozowych i
przeciwpożarowych. W
miejscach wrażliwych
może być budowany
podziemnym
przepychem.
Brak

Brak

Brak

Urząd Miasta i
Gminy w Olkuszu

Urząd Miasta i
Gminy Olkusz
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Zagrożenie dla
siedliska 9110 –
Kwaśne buczyny w
wydzieleniu 11a.
Konieczne
wylesienia w
strefach
kontrolowanych
obejmujących pas
o szerokości 6 m od
osi gazociągu.

leśnych będzie
przebiegał wzdłuż
istniejących dróg
leśnych i linii podziału
powierzchniowego,
które pełnia funkcję
dróg dojazdowych,
wywozowych i
przeciwpożarowych. W
miejscach wrażliwych
może być budowany
podziemnym
przepychem.
Brak

Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014
roku w sprawie: uchwalenia Programu ochrony
środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata
2014-2017 i kierunkowo do 2021)
Program Ochrony Środowiska Powiatu
Olkuskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na
lata 2012-2014

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata
2008 – 2015

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze
(uchwała nr XX/140/2000 Rady Gminy Klucze z
dnia 23 marca 2000 r. z późn. zm.)
Uchwała Nr XLIX/268/2014 z dnia 14 marca
2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
dla obszaru w granicach administracyjnych gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Klucze (uchwała nr
XLIII/290/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4
kwietnia 2005 r.)
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Klucze dla terenu
górniczego „Stare Gliny” Kopalni Dolomitu w
Jaroszowcu (uchwała nr XXXV/183/2013 Rady
Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013r.)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze
na lata 2014-2018 i kierunkowo do 2022 roku
(uchwała nr LVI/309/2014 Rady Gminy Klucze z
dnia 25 września 2014r.)

przedmiotów ochronny.
Obszar wskazany w
programie
Starostwo Powiatowe Brak zapisów mogących
w Olkuszu
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Obszar wskazany w
programie
Urząd Miasta i
Brak zapisów mogących
Gminy Olkusz
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Wymagane jest wskazanie
obszaru w strategii.
Urząd Gminy Klucze Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Wymagane jest wskazanie
obszaru w studium.
Urząd Gminy Klucze Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Obszar wskazany w
projekcie studium.
Urząd Gminy Klucze Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Wymagane jest wskazanie
obszaru w planie.
Urząd Gminy Klucze Poszerzenie obszaru
eksploatacji w kierunku
obszaru Natura 2000

Urząd Gminy Klucze

Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Obszar wskazany w
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Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Wprowadzenie buforu
ochronnego między
obszarem eksploatacji i
obszarem chronionym

Brak

Brak

Strategia Rozwoju Gminy Klucze (uchwała Nr
LVII/319/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30
października 2014r.)

Urząd Gminy Klucze

programie
Brak zapisów mogących
stanowić zagrożenie dla
przedmiotów ochronny.
Obszar wskazany w strategii.

Brak

Brak

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

Ocena
ogólna

Powierz
chnia

Liczba
stanowisk
objętych
badaniami
terenowymi

Rozmieszczenie w
obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych uzupełniających/
Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych

8210 Wapienne ściany skalne ze
zbiorowiskami Potentilletalia
caulescentis
8310 Jaskinie nieudostępnione
do zwiedzania

C

2,49

16

Mapa

słaby

Weryfikacja terenowa, ocena stanu zachowania,
zagrożeń i potrzeb ochronnych

C

-

3

mapa

Słaby

9110 Kwaśne buczyny (LuzuloFagenion)
9130 Żyzne buczyny (Dentario
glandulosae-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)
9150 Ciepłolubne buczyny
storczykowe (CephalantheroFagenion)

C

133,49

8

mapa

Dobry

B

259,93

8

mapa

Dobry

Weryfikacja terenowa nie przeprowadzono w roku
2012 gdy odbierano dokumentacje nie było
metodyki do oceny siedliska 8310 konieczna
weryfikacja wraz z oceną stanu zachowania,
zagrożeń i potrzeb ochronnych
Weryfikacja terenowa, ocena stanu zachowania,
zagrożeń i potrzeb ochronnych
Weryfikacja terenowa, ocena stanu zachowania,
zagrożeń i potrzeb ochronnych

C

23,83

14

mapa

Dobry

Siedliska przyrodnicze
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Weryfikacja terenowa, ocena stanu zachowania,
zagrożeń i potrzeb ochronnych

9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny (GalioCarpinetum, Tilio-Carpinetum)

C

22,86

2

mapa

Dobry

Weryfikacja terenowa, ocena stanu zachowania,
zagrożeń i potrzeb ochronnych

9180 Jaworzyny i lasy klonowolipowe na stokach i zboczach
(Tilio platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Gatunki roślin
1902
Obuwik pospolity (Cypripedium
calceolus)
Gatunki zwierząt
1303
Podkowiec mały Rhinolophus
hipposideros

D

0,12 ha

4

mapa

Dobry

Konieczna dodatkowa weryfikacja terenowa wraz
z oceną stanu zachowania, zagrożeń i potrzeb
ochronnych

D

-

1

mapa

Słaby

informacja ustna od pracowników nadleśnictwa

D

-

2

Dwa zimowiska:
Jaskinia Błotna,
Jaskinia
Januszkowa
Szczelina

Słaby

C

-

2

Dwa zimowiska:
Jaskinia Błotna,
Jaskinia Twarda

Słaby

Zgromadzone dane dostarczają wyrywkowych
danych o zimowiskach gatunku (aktualne dane
dotyczące zimowisk gromadzi Jakub Nowak
KKTJ Kraków). W ramach prac oceniono stan
siedlisk zimowisk gatunku. Prace prowadzono
między 1.08. a 30.09.2012.
Zgromadzone dane dostarczają niepełnej,
fragmentarycznej wiedzy o obecności gatunku w
ostoi (aktualne dane z monitoringu zimowisk
gromadzi Jakub Nowak KKTJ Kraków). W
ramach prac oceniono stan siedlisk zimowisk
gatunku. Ich stan oceniono na FV. Prace
prowadzono między 1.08. a 30.09.2012.

1324
Nocek duży Myotis myotis
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
W obszarze stanowią znaczącą część areału siedlisk leśnych. Siedlisko reprezentowane jest przez zespół acidofilnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum.
Pokrywa ona zwykle najniższe części stoków, o różnej
ekspozycji oraz obniżenia z wykształconymi glebami
płowymi lub brunatnymi, słabobielicowymi. Struktura
zbiorowiska jest dość jednorodna. W drzewostanie dominuje
buk, słabo rozwinięta jest warstwa podszytu. W runie
obecna jest borówka czarna Vaccinium myrtillus, konwalijka
dwulistna Majanthemum bifolium, kosmatka owłosiona
Luzula pilosa, śmiałek pogięty Dschampsia flexuosa. W
sąsiedztwie wychodni wapiennych zwiększa się zwykle
udział roślin mezofilnych w runie. Wkraczają tu: marzanka
wonna Galium odoratum, gajowiec żółty Galeobdolon
luteum, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, wiechlina
gajowa Poa nemoralis, a wycofuje się borówka czarna.
Gleba pokryta jest zwykle dość grubą warstwą
nierozłożonych liści bukowych, a przestrzenie od nich
wolne, pokrywają płaty mszaków.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na
podstawie wyników raportowania i monitoringu (dane
GIOŚ): U1
Ranga siedliska w obszarze: duża
Stan zachowania w obszarze: U1
Zagrożenia: nie stwierdzono większych zagrożeń przy
prowadzonej właściwej gospodarce leśnej
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9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
W obszarze reprezentowana przez zespół żyznej buczyny
sudeckiej Dentario enneaphyllidi–Fagetum. Wykazuje ona
znaczne wewnętrzne zróżnicowanie. Wyróżniono tu
podzespół typowy, z czosnkiem niedźwiedzim Allium
ursinum, z miesięcznicą trwałą Lunaria rediviva, a także
liczne warianty i podwarianty pośród każdego z nich.
Buczyny żyzne zajmują w obszarze powierzchnie najwyżej
wyniesione, często na zboczach dość stromych, o
ekspozycji północnej, wschodniej i zachodniej, pokryte
rędzinami i różnymi typami pararędzin. Najlepiej
wykształcone fragmenty zbiorowiska znajdują się wokół
ostańców wapiennych. W runie występują tu: żywiec
dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos, kokorycz pusta
Corydalis cava, miesiącznica trwała Lunaria rediviva,
szczyr trwały Mercurialis perennis. Na glebach uboższych
masowo występują: żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera,
marzanka wonna Galium odoratum, przylaszczka pospolita
Hepatica nobilis, wiechlina gajowa Poa nemoralis.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na
podstawie wyników raportowania i monitoringu (dane
GIOŚ): U1
Ranga siedliska w obszarze: bardzo duża
Stan zachowania w obszarze: U1
Zagrożenia: nie stwierdzono większych zagrożeń przy prowadzonej właściwej gospodarce leśnej
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9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

Reprezentowane w obszarze przez zespół Carici-Fagetum.
Jego płaty występują na południowych stokach wzniesień,
często stromych, na glebach suchych i ciepłych, płytkich,
wykształconych na wapiennym podłożu, zwykle silnie
szkieletowych – klasyfikowanych jako pararędziny. W
drzewostanie dominuje buk, jego pokrój jest inny niż w dwóch
poprzednich typach buczyn. Drzewa są nisko ugałęzione, o
rozbudowanych koronach. Ze względu na dość dużą ilość
światła (bocznego) docierającego do dna lasu, runo jest dość
obfite. Rozwija się też warstwa krzewów, złożona często z
gatunków ciepłolubnych. Cechą charakterystyczną jest
występowanie w runie licznych storczykowatych. Rosną tu:
buławnik czerwony Cephalantera rubra, buławnik biały
Cephalantera alba, i buławnik mieczolistny C. damasonium,
kruszczyk szerokolistny Epipactis latifolia, i rdzawoczerwony
E. atrorubens, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, żłobik
koralowy Corallorhiza trifida, oraz szereg innych gatunków,
kalcyfilnych, w tym wiele ciepłolubnych: konwalia majowa
Convallaria majalis, miodownik melisowaty Melittis
melisophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora,
groszek wiosenny Lathyrus vernus i groszek czerniejący L.
niger, przytulia Schultesa Galium schultesii, dzwonek
jednostronny Campanula rapunculoides, orlik pospolity Aquilegia vulgaris. Siedlisko 9150 wykazuje wyraźne zmiany występowania uzależnione od
prowadzonych aktualnie prac leśnych, wieku drzewostanu i stopnia nasłonecznienia runa. Większość (duża część) terenu żyznych buczyn w obszarze jest
potencjalną buczyną storczykową.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu (dane GIOŚ): FV
Ranga siedliska w obszarze: duża
Stan zachowania w obszarze: U1
Zagrożenia: potencjalne – nadmierne zacienienie, lub prześwietlenie
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9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

W obszarze reprezentowany przez dwa niewielkie płaty
zaklasyfikowane jako zespół Tilio-Carpinetum na Górze
Stołowej i w kilku oddziałach na Januszkowej Górze (ok. 30%
powierzchni projektowanego rezerwatu). Są to drzewostany
silnie zmienione przez prowadzoną tu dotychczas gospodarkę
człowieka. W dużej części obecne są drzewostany jodłowe z
domieszką sosny, świerka i brzozy. W płatach lepiej
zachowanych, w drzewostanie obok graba znaczny udział ma
buk zwyczajny, ponadto lipa szerokolistna, dąb szypułkowy i
sosna zwyczajna. Podszyt (w zależności od płatu, albo słabo
rozwinięty, i praktycznie brak krzewów, lub z udziałem takich
gatunków, jak: dereń Cornus sanquinea, leszczyna Corylus
avellana, głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna,
wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum, trzmielina
brodawkowata Euonymus verrucosa, berberys zwyczajny
Berberis vulgaris i kalina koralowa Viburnum opulus. W runie
obecne są gatunki z rzędu Fagetalia silvaticae i klasy QuercoFagetea. Z gatunków charakterystycznych występują tu:
przytulia
Schultesa
Galium
schultesii,
gwiazdnica
wielkokwiatowa Stellaria holostea, ponadto marzanka wonna
Galium odoratum, gajowiec żółty Galeobdolon luteum,
kopytnik pospolity Asarum europaeum, perłówka zwisła
Melica nutans, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, czyściec leśny Stachys sylvatica. Z gatunków chronionych prawnie występuje w tym siedlisku lilia
złotogłów Lilium martagon.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu (dane GIOŚ): U1
Ranga siedliska w obszarze: duża
Stan zachowania w obszarze: U2
Zagrożenia: nie stwierdzono większych zagrożeń przy prowadzonej właściwej gospodarce leśnej
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9180 Jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)

W obszarze reprezentowany przez cztery niewielkie płaty
zaklasyfikowane jako zespół Jaworzyny z języcznikiem
zwyczajnym Phyllitido-Aceretum. W dwóch płatach
położonych na Górze Stołowej obecne są gatunki typowe i
charakterystyczne dla wyróżnionego siedliska. Drzewostan w
płatach położonych na Pazurku jest zdominowany przez buka,
liczny jawor miejscami również klon rośnie w podroście. W
runie obok języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium
występuje miesiącznica trwała Lunaria rediviva.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na
podstawie wyników raportowania i monitoringu (dane GIOŚ):
XX
Ranga siedliska w obszarze: duża
Stan zachowania w obszarze: XX
Zagrożenia: nie stwierdzono większych zagrożeń przy
prowadzonej właściwej gospodarce leśnej
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8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

Siedlisko jest złożone z niewielkich powierzchniowo płatów zlokalizowanych w szczelinach skał wapiennych na niewielkiej ilości gleby. Siedlisko to
można znaleźć w miejscach ocienionych i wilgotnych, ale można go również znaleźć i w okolicach południowych ekspozycji skał.
Charakterystycznymi roślinami zbiorowiska są m.in.: zanokcica zielona Asplenium viride, zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria, zanokcica skalna
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, paprotnica krucha Cystopteris fragilis, języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium. Często towarzyszą im
paprotka pospolita Polypodium vulgare, zachyłka Roberta Gymnocarpium robertianum, bodziszek cuchnący Geranium robertianum, rzeżusznik
piaskowy Cardaminopsis arenosa.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu (dane GIOŚ): U1
Ranga siedliska w obszarze: duża
Stan zachowania w obszarze: U1
Zagrożenia: sukcesja krzewów i drzew, w pojedynczych stanowiskach - wspinaczka skalna, wandalizm
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8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

W obszarze Jaroszowiec znajdują się dwa zimowiska nocka dużego Jaskinia Błotna i odkryta w 2007 roku Jaskinia Twarda. W Jaskini Błotnej
hibernuje od 3 do 9 osobników tego gatunku, w Jaskini Twardej, w której po raz pierwszy prowadzono monitoring zimowy w 2012 roku
stwierdzono hibernację 102 osobników nocka dużego. To największe i najcenniejsze zimowisko nocka dużego na terenie Wyżyny Krakowskiej.
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu (dane GIOŚ): XX
Ranga siedliska w obszarze: duża
Stan zachowania w obszarze: XX
Zagrożenia : XX

25

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru
brak
2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru
1324 nocek duży Myotis myotis
I. Status ochronny
Gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, objęty ochroną gatunkową w Polsce. W
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt nocek duży to gatunek niezagrożony. W polskiej części Karpat
nocek ten ma status VU (gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie). Włączony także do
Czerwonej Listy IUCN do kategorii LC (gatunek najmniejsze troski)
II. Charakterystyka ekologiczna
Jest największym przedstawicielem rodzaju Myotis w naszym kraju.
Rozmnażanie
Gody nocka dużego odbywają się głównie jesienią na strychach budynków. Sporadyczne mogą się
one odbywać także w jaskiniach, w okresie jesiennym i zimowym. Podczas godów następuje
kopulacja, ale zapłodnienie przesunięte jest na wiosnę.
Późną wiosną i z początkiem lata samice grupują się tworząc tzw. kolonie rozrodcze. Samce w tym
okresie prowadzą samotniczy tryb życia. Kolonie rozrodcze zlokalizowane są na strychach
budynków, sporadycznie w jaskiniach lub dużych podziemiach. Wielkość kolonii jest różna
najczęściej od kilkudziesięciu do kilkuset samic. Samica rodzi raz do roku (najczęściej w czerwcu)
jedno całkowicie ślepe, nagie, nielotne młode. Po 2-3 miesiącach młode uzyskują samodzielność.
Czas osiągnięcia dojrzałości płciowej nieznany.
Aktywność
Zwierzę aktywne nocą, w odpowiednich warunkach poluje całą noc. W okresie niesprzyjających
warunków popada w stan przejściowego odrętwienia. Zimę spędza w stanie odrętwienia zimowego
zwanego hibernacją, która trwa od października do kwietnia. Jest gatunkiem wykonującym
średniodystansowe wędrówki między miejscami letniego i zimowego pobytu (najdłuższy notowany
w Polsce przelot to 253 km).
Sposób odżywiania
Nocek duży poluje zarówno w lasach jak i na terenach otwartych. Większość swoich ofiar zbiera z
powierzchni ziemi a nie w locie. Podstawą diety tego nietoperza są więc nielotne stawonogi,
głównie duże chrząszcze z rodziny biegaczowatych Carabidae. Innymi ofiarami mogą być
przedstawiciele: innych grup chrząszczy, muchówek (głównie komarnicowate Tipulidae), motyli, pluskwiaków, błonkówek i pająków.
III. Stan zachowania w Ostoi Jaroszowiec
W obszarze Jaroszowiec znajdują się dwa zimowiska nocka dużego Jaskinia Błotna i odkryta w 2007 roku Jaskinia Twarda. W Jaskini Błotnej hibernuje od 3
do 9 osobników tego gatunku, w Jaskini Twardej, w której po raz pierwszy prowadzono monitoring zimowy w 2012 roku stwierdzono hibernację 102
osobników nocka dużego. To największe i najcenniejsze zimowisko nocka dużego na terenie Wyżyny Krakowskiej.
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3. Stan ochrony przedmiotów ochrony

Siedlisko
przyrodnicze

Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

Kod
przedmiotu
ochrony

Stanow
isko

Parametr
stanu

9110

11a

Powierzchnia

Przedmioty ochrony
Ocena
stanu
ochrony na
podstawie
Wskaźnik
dostępnych
danych wg
skali FV, UI,
U2
Powierzchnia siedliska
na stanowisku

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

Ogólna
ocena stanu
ochrony
siedliska/
gatunku
wg skali FV,
UI, U2

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

U1

Brak presji antropogenicznej

U2

Struktura i
funkcje

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych

U2

Udział buka

U2

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV
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Uwagi

Runo bardzo ubogie, słabo wykształcone
- charakterystyczne dla kwaśnej
buczyny; w runie obecne gatunki
charakterystyczne tj. szczawik zajęczy,
borówka, dzwonek wąskolistny.
W poszczególnych warstwach występują
gatunki typowe dla siedliska, jednak
relacje ilościowe są zaburzone.
Szczególnie obserwuje się to w warstwie
drzew. Występuje w niej bardzo mało
buka, dużo sosny (ok. 40%), dużo jodły.
Podszyt – w zasadzie nie wykształcony,
podrosty drzew. Runo - słabo
wykształcone, z gatunków
charakterystycznych: szczawik zajęczy i
borówka.
Gatunki drzew liściastych stanowią
poniżej 50% co
w przypadku tego typu siedliska znacznie
obniża ocenę wskaźnika. Duża ilość
sosny (40%) Pinetyzacja siedliska.
Udział buka – podstawowego gatunku
strukturotwórczego dla buczyny jest
stosunkowo niewielki co znacznie obniża
ocenę wskaźnika.
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie

U2

Bardzo duża ilość drzew iglastych:
zwłaszcza sosny i jodły łącznie pow.
50% obniża ocenę wskaźnika.

FV

Brak gatunków geograficznie obcych
w drzewostanie

Martwe drewno (łączne
zasoby)

U2

Łączne zasoby martwego drewna
(elementu kluczowego dla
bioróżnorodności struktury ekosystemu
leśnego) są niewielkie, poniżej
<10m3/ha.

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

U2

Martwego drewna o określonych
parametrach w zasadzie brak, co
powoduje niską ocenę wskaźnika.

Wiek drzewostanu

U1

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

U1

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Kwaśne
buczyny

9110

50g

Wiek drzewostanu ok. 70 lat wskazuje na
ocenę wskaźnika U1 (<10% udział drzew
starszych niż 100 lat, ale >50% udział
drzew starszych niż 50 lat)
Raczej średnie, choć obecne młode buki,
mimo iż w drzewostanie jest ich
niewiele.
Zwarcie drzewostanu duże, drzewostan
stosunkowo stary, z tym że z przewagą
gat. iglastych. Wskazuje to na ocenę
wskaźnika na poziomie U1.
Inwazyjnych gatunków obcych nie
stwierdzono.

FV

Ekspansywnych gatunków rodzimych
w runie nie stwierdzono.

FV
FV
FV

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV
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U1

Zniszczeń nie stwierdzono.
Innych zniekształceń nie stwierdzono.
Brak zagrożeń, które mogłyby w
perspektywie 10 – 20 lat ewidentnie i
drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego. Zachowanie
siedliska w stanie niepogorszonym raczej
pewne.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana

(LuzuloFagenion)

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

Struktura i
funkcje

Perspekty-

FV

Powyżej 90%

FV

Bardzo duży, powyżej 90%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości

FV

Brak

FV

Brak

U1

Drobne gałęzie, 10-20 m3/ha

U1

Pojedyncze wiatrołomy,
3-5 szt. / ha

Wiek drzewostanu

FV

Naturalne odnowienie

U1

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia
Zachowanie siedliska w
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Typowa, właściwa dla kwaśnej buczyny.
Borówka czarna, konwalijka dwulistna
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska, zachowane
są naturalne stosunki ilościowe.
Drzewostan: buk niemal 100% (145 lat)
+ brzoza + sosna + jodła, runo ubogie:
dużo mchów
i borówki, podszyt: podrost bukowy

>10% udział objętościowy drzew
starszych niż 100 lat
Tak, lecz tylko pojedyncze
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV
U1

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Zagrożeniem jest bliskość kopalni

Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

9110

66c

wy
ochrony
Powierzchnia

stanie niepogorszonym
Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

Struktura i
funkcje

Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla kwaśnej buczyny.
Szczawik zajęczy, marzanka wonna,
przylaszczka, trawy, narecznica samcza,
konwalijka dwulistna
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska, przy czym
zachowane są naturalne stosunki
ilościowe.
Drzewostan: buk 60% (160 lat), klon,
podrost: buk + klon jawor, runo j.w.

U1

Poniżej 90%

FV

60%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

U1

Drobne, 10-20 m3/ha

U1

Głównie wiatrołomy,
3-5 szt. / ha

Wiek drzewostanu

U1

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie

FV
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U1

<10% udział drzew starszych niż 100 lat,
ale >50% udział drzew starszych niż 50
lat
Obecne z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia
Nie stwierdzono

Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

9110

102g

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym w perspektywie 10-20
lat jest raczej pewne, nie przewiduje się
znacznego oddziaływania czynników
zagrażających.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla siedliska
przyrodniczego: borówka czarna,
konwalijka dwulistna, konwalia majowa,
orlica pospolita
W warstwie drzew dominuje gatunek
obcy dla naturalnego zbiorowiska
roślinnego - sosna ok. 60% - co obniża
ocenę wskaźnika.
Drzewa liściaste stanowią mniej niż 50%
drzewostanu
Buk, podstawowy gatunek
strukturotwórczy tego siedliska stanowi
ok. 30% drzewostanu
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

U2

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych

U2

Udział buka

U1

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Struktura i
funkcje

U2

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu
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U2

Sosna ok. 60% drzewostanu.

FV

Brak

U2

Mało drobnego,
< 10m3/ha

U2

Brak

U1

Drzewostan ok. 80 lat,

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

U1

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

9110

103f

FV

Nie stwierdzono

FV

Brak

FV
FV

Brak
Nie stwierdzono
Brak zagrożeń, które mogłyby w
perspektywie 10 – 20 lat ewidentnie
i drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego. Zachowanie
siedliska
w stanie nie pogorszonym raczej pewne.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla siedliska
przyrodniczego: marzanka wonna,
konwalia majowa, narecznica samcza,
storczyki
Runo jak wyżej, drzewostan: czysta
buczyna ok. 100% buka (do 140 lat),
podszyt: odnowienie buka

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Struktura i
funkcje

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach
Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"
Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie

< 10% udział drzew starszych niż 100
lat, ale > 50% udział drzew starszych niż
50 lat
Obecne
Struktura zróżnicowana ze zwartym
starym drzewostanem zajmującym 1050% powierzchni, stosunkowo bardzo
mało buka

FV
FV

32

U1

100% buk

FV

100% buka

FV

Odnowienie buka głównie

FV

Brak

FV

Brak

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

9110

104c

Trochę drobnego, 10-20 m3/ha

U2

Brak

Wiek drzewostanu

FV

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

U1

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Brak zagrożeń i negatywnych trendów.
Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym w perspektywie 10-20
lat jest niemal pewne.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana.
Nieco zniekształcona w stosunku do
typowej. Runo bogate jak na kwaśną
buczynę.
Szczawik zajęczy, konwalia majowa,
kopytnik pospolity, marzanka wonna,
miodownik melisowaty, narecznica
samcza
Drzewostan: buczyna 60%, 50 lat + inne
liściaste, brak iglastych. Podszyt: brak,
runo j.w.

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

U1

Struktura i
funkcje

> 10% udział objętościowy drzew
starszych niż 100 lat; drzewostan do 140
lat
Obecne z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

U1
Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach
Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV
FV

Powyżej 90%

FV

Ponad 60%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej

FV
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fitocenozy jest stanem właściwym.
Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu

9110

110a

Brak

FV

Brak

U1

Trochę drobnego,
10-20 m3/ha

U2

Brak

U1

Drzewostan ok. 50 letni
Naturalne odnowienie słabe, trochę
buków
Zróżnicowana; > 50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

Naturalne odnowienie

U1

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

FV

FV

Brak

FV

Brak

FV
FV

Brak
Nie stwierdzono
Brak zagrożeń, które mogłyby w
perspektywie 10 – 20 lat ewidentnie
i drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego. Zachowanie
siedliska
w stanie nie pogorszonym raczej pewne.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla siedliska
przyrodniczego Borówka czarna, orlica
pospolita, kruszczyk szerokolistny
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska, zachowane
są naturalne stosunki ilościowe.
Runo j.w., podszyt: młode buki, młode

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Struktura i
funkcje

U1
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jodły, drzewostan: buk 90% ok. 110 letni,
pojedyncze jodły
Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

Struktura pionowa i
przestrzenna

Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

9110

112a

Powierzchnia
Struktura i
funkcje

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Kombinacja florystyczna
runa

FV

90%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Brak

FV

Brak

U1

Trochę drobnego, 10-20 m3/ha

U2

W zasadzie brak

FV
FV

Drzewostan ok. 110 letni
Tak, z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia
Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

Powyżej 90%

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu
Naturalne odnowienie

Perspektywy
ochrony

FV

FV

Nie stwierdzono

FV

Brak

FV
FV

Brak
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska
w stanie niepogorszonym w
perspektywie 10-20 lat jest raczej pewne.
Brak zagrożeń ewidentnie wpływających
negatywnie na stan siedliska.
Brak negatywnych oddziaływań
antropogenicznych - rezerwat przyrody
Typowa, właściwa dla siedliska. Runo
ubogie florystycznie; szczawik zajęczy,

FV

FV
U1
FV

35

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

U1

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych

U1

Udział buka

FV

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu
Naturalne odnowienie
Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Brak

FV

Pojedyncze modrzewie

U1

Dużo drobnego, 10-20 m3/ha

U2

W zasadzie brak

U2
FV

Drzewostan stosunkowo młody ok. 50 lat
Dość duże z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia.

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
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orlica pospolita, narecznica samcza,
miesiącznica trwała, konwalijka
dwulistna
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska, przy czym
są zaburzone relacje ilościowe.
Warstwa drzew - różnowiekowe buki
(40% 50 lat), brzoza, jodła, sosna,
modrzew; podszyt słabo wykształcony miesiącznica, podrosty drzew; runo słabo wykształcone z gatunków
charakterystycznych (jw.)
Sporo liściastych ale obecne iglaki sosna, jodła w granicach 30%. Drzewa
liściaste stanowią poniżej 90%
drzewostanu.
40 - 60%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

9130

50k

FV
FV

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

U1

Struktura i
funkcje

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"
Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości

Brak - rezerwat przyrody
Nie stwierdzono
Obszar rezerwatu przyrody. Brak
zagrożeń, które mogłyby
w perspektywie 10 – 20 lat ewidentnie
i drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego. Zachowanie
siedliska
w stanie nie pogorszonym raczej pewne.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla żyznej buczyny.
Szczyr trwały, przylaszczka pospolita,
marzanka wonna, narecznica samcza,
kopytnik pospolity
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska, przy czym
są zaburzone są nieco relacje ilościowe.
Drzewostan: buk ok. 70% (100 lat)
Podrost: odnowienie buka, miejscami
klona zwyczajnego; Runo: j.w.

FV

Duży, powyżej 90%

FV
U1

Wiek drzewostanu
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U1

Około 70%.
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
ilości 20 – 30% drzewostanu

FV

Brak

FV

Brak

U1

Trochę drobnego , 10-20 m3/ha

U1

Wiatrołomy, 3-5 szt. / ha

FV

>10% udział objętościowy drzew
starszych niż 100 lat

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

9130

62a

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Obecne, z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
U1

Nie stwierdzono
Wiatrołomy

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Raczej pewne

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka

Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Kombinacja florystyczna runa w
zasadzie typowa dla buczyny, choć jak na
żyzną buczynę runo ubogie, słabo
zarośnięte
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska.
Drzewostan: Dominacja buka 80%,
podszyt: słabo rozwinięty: podrost buka,
klonu, robinii, runo j.w.

FV
FV

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
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Duży, powyżej 90%
U1

Około 60%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Brak

FV

Brak

U1

Trochę gałęzi , 10-20 m3/ha

U1

Pojedyncze wiatrołomy

długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu

U1

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

9130

62b

<10% udział drzew starszych niż 100 lat,
ale >50% udział drzew starszych niż 50
lat
Obecne z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym raczej pewne, drak
czynników drastycznie, negatywnie
oddziaływujących na stan całego
siedliska.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Kombinacja florystyczna runa w
zasadzie typowa dla żyznej buczyny,
choć runo ubogie, słabo zarośnięte.
Gatunki w runie: szczyr trwały,
przylaszczka pospolita, marzanka wonna,
kopytnik pospolity, czworolist,
konwalijka dwulistna, bluszcz pospolity,
szczawik zajęczy, narecznica samcza,
paprotnica krucha, wawrzynek
wilczełyko
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska, zachowane
są naturalne stosunki ilościowe.
Drzewostan: Dominacja buka 80%,
Podszyt: słabo rozwinięty: podrost buka,
klonu, robinii

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

U1

Struktura i
funkcje
Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych

FV
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>90%

Udział buka

FV

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

9130

66a

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

U1

Trochę gałęzi, łączne zasoby 10-20
m3/ha

U1

Pojedyncze wiatrołomy

Wiek drzewostanu

U1

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

<10% udział drzew starszych niż 100 lat,
ale >50% udział drzew starszych niż 50
lat
Obecne z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym raczej pewne, drak
czynników drastycznie, negatywnie
oddziaływujących na stan całego
siedliska.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla siedliska
przyrodniczego:
Żywiec dziewięciolistny, szczyr trwały,
przylaszczka pospolita, marzanka wonna,

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Struktura i
funkcje

Ok. 80%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

U1
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Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

>90%

FV

Niemal 100%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

U1

Trochę drobnego, 10-20 m3/ha

U1

Wiatrołomy, 3-5 szt. / ha

Wiek drzewostanu

FV

Naturalne odnowienie

FV

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia
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paprotka zwyczajna, paprotnica krucha,
narecznica samcza, kokoryczka
wielkokwiatowa, bluszcz pospolity,
sałatnik leśny, kopytnik pospolity,
poziewnik szorstki
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska.
Drzewostan: buk prawie 100% (160 lat)
+ grab + klon jawor, Podrost: odnowienie
buka, jawora, Runo: j.w.

>10% udział objętościowy drzew
starszych niż 100 lat
Tak, z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

9130

105a

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Struktura i
funkcje

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka

FV
FV

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu
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Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym w perspektywie 10-20
lat jest raczej pewne, nie przewiduje się
znacznego oddziaływania czynników
zagrażających.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana,
obszar rezerwatu przyrody
Typowa, właściwa dla siedliska
przyrodniczego.
Szczawik zajęczy, kopytnik, marzanka
wonna, szczyr trwały, miodownik
melisowaty, kokoryczka wielkokwiatowa, konwalia majowa, przylaszczka
pospolita, bodziszek cuchnący,
paprotnica krucha, narecznica samcza,
sałatnik leśny
Drzewostan: buk (70%) stosunkowo
młody (55 lat) + klon jawor + brzoza +
jesion ; podszyt: odnowienie klonu
jawora, klonu zwyczajnego, wawrzynek
wilczełyko, robinia akacjowa, runo j.w.
U1

70% buka (55 l) + klon + jesion + brzoza
Ok. 70%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Brak

FV

Brak

U1

Drobne gałązki,
10-20 m3/ha

U2

Brak

U1

Cały drzewostan stosunkowo młody, ok.

Naturalne odnowienie

U1

Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion, Galio
odoratiFagenion)

9130

109a

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

FV

Brak

FV

Brak

FV
FV

Brak
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym w perspektywie 10-20
lat jest raczej pewne.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla siedliska
przyrodniczego: szczyr trwały,
miesiącznica, kokoryczka
wielkokwiatowa, czosnek niedźwiedzi,
marzanka wonna, kopytnik pospolity,
konwalia majowa, szczawik zajęczy,
narecznica samcza, orlica pospolita oraz
obuwik pospolity
We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska. Runo jw.
drzewostan: buk 100% 115 lat + lipa,
klon zwyczajny i jawor, pojedyncze
gatunki iglaste

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"
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U1

FV

Udział gat. liściastych wynosi > 90%

FV

Niemal 100%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w

55 lat
Odnowienie, ale w przewadze klonu
Zróżnicowana; > 50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Brak

FV

Brak

drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu
Naturalne odnowienie
Struktura pionowa i
przestrzenna

9130

112d

Trochę drobnego,
10-20 m3/ha

U2

Pojedyncze

FV
FV

Drzewostan ok. 115 letni
Tak, z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

U1

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Brak
Nie stwierdzono
Rezerwat przyrody. . Brak zagrożeń,
które mogłyby
w perspektywie 10 – 20 lat ewidentnie
i drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego. Zachowanie
siedliska
w stanie nie pogorszonym raczej pewne.

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa
Struktura i
funkcje

Obszar rezerwatu przyrody

FV
U1

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

FV

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
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Typowa z gatunkami
charakterystycznymi tj. kopytnik
pospolity, szczyr trwały, marzanka
wonna, szczawik zajęczy, narecznica
samcza, orlica pospolita, konwalia
majowa, czerniec gronkowy
Drzewostan - różnowiekowy buk do 150
lat - 100%, podszyt słabo rozwinięty,
głównie podrosty drzew, runo jak wyżej,
charakterystyczne dla żyznej buczyny

FV

Niemal 100% buka

FV

100%

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"
Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu
Naturalne odnowienie
Struktura pionowa i
przestrzenna

9130

118a

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

FV

Brak

FV

Brak

U1

10-20 m3/ha

U2

Pojedyncze spotkane

FV
FV

Naturalny, stary drzewostan - 150 lat
Obecne z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Żyzne buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

FV

FV

Brak

FV

Brak

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska
w stanie niepogorszonym w
perspektywie 10-20 lat jest raczej pewne,
obszar rezerwatu przyrody, brak
zagrożeń drastycznie wpływających na
stan siedliska.

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Rezerwat przyrody

FV

Typowa z gatunkami
charakterystycznymi tj. kopytnik
pospolity, szczyr trwały, marzanka
wonna, szczawik zajęczy, narecznica
samcza, orlica pospolita, konwalia
majowa, czerniec gronkowy

Struktura i
funkcje

U1

Kombinacja florystyczna
runa

45

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych
Udział buka
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Niemal 100% buka

FV

100%
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości
Wiek drzewostanu
Naturalne odnowienie
Struktura pionowa i
przestrzenna

FV

Brak

FV

Brak

U1

Trochę drobnego, 10-20 m3/ha

U2

Pojedyncze

FV
FV

Naturalny, stary drzewostan - 125 lat
Obecne z udziałem buka
Zróżnicowana; >50% powierzchni
pokryte przez zwarty drzewostan, jednak
obecne luki, prześwietlenia

FV

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia
Perspektywy
ochrony

FV

We wszystkich warstwach dominują
gatunki typowe dla siedliska i zachowane
są naturalne stosunki ilościowe.
Drzewostan - różnowiekowy buk do 125
lat – ok. 100%, Podszyt słabo rozwinięty,
głównie podrosty drzew, Runo jak wyżej,
charakterystyczne dla żyznej buczyny

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Brak

FV

Brak

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska
w stanie niepogorszonym w
perspektywie 10-20 lat jest raczej pewne,
obszar rezerwatu przyrody, brak

FV
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zagrożeń drastycznie wpływających na
stan siedliska.
Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(CephalantheroFagenion)

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

65c/P2

Powierzchnia
Struktura i
funkcje

9150

66a/P1

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

U1

Wykazuje powolny trend spadkowy
Stwierdzono występowanie tylko trzech
gatunków charakterystycznych:
Konwalia majowa, kruszczyk
szerokolistny, buk zwyczajny
Tylko 2 gatunki ciepłolubne:
Konwalia majowa, kruszczyk
szerokolistny
1 gatunek nawapienny:
Kruszczyk szerokolistny
Podrost bukowy
Nie stwierdzono

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U2

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV
FV

Gatunki dominujące

U1

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Nie stwierdzono

Struktura drzewostanu

FV

100% buka różnowiekowego, wiek
drzewostanu 165 lat

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Siedlisko raczej słabo zachowane,
najbliższe perspektywy też

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki ciepłolubne

U1

FV

Niewielkie, poniżej 30%
U2

U2
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Siedlisko „punktowe”
Gatunki charakterystyczne tj. buki,
storczyki tylko pojedyncze, dodatkowo
konwalijka dwulistna, narecznica samcza
Konwalia majowa, kruszczyk
szerokolistny

U1

Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Stwierdzono występowanie 5 gatunków
charakterystycznych:
Konwalia majowa, kruszczyk
szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy,
przylaszczka pospolita, buk zwyczajny
Stwierdzono 4 gatunki ciepłolubne:
Konwalia majowa, kruszczyk

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

66c/P2

Gatunki nawapienne

U1

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV
FV

szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy,
przylaszczka pospolita
4 gatunki nawapienne:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, przylaszczka pospolita,
szczyr trwały
Dużo podrostu buka, klonu
Nie stwierdzono

FV

Brak traw

U2

Siedlisko punktowe

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki charakterystyczne tj. buki,
storczyki, konwalia majowa, dodatkowo:
przylaszczka pospolita, marzanka wonna,
szczyr trwały, bluszcz pospolity, fiołek
leśny, naparstnica zwyczajna
Konwalia majowa, buławnik
wielkokwiatowy, kruszczyk
szerokolistny
Nie stwierdzono

U1

Struktura i
funkcje
Gatunki ciepłolubne

U1
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Prawie 100% buka różnowiekowego,
wiek drzewostanu do 155 lat
Perspektywy zachowania siedliska w
stanie nie pogorszonym dobre, nie
przewiduje się znacznego oddziaływania
czynników zagrażających.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Stwierdzono występowanie 5 gatunków
charakterystycznych: Konwalia majowa,
kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, przylaszczka pospolita,
buk zwyczajny
Stwierdzono 4 gatunki
charakterystyczne:
Konwalia majowa, kruszczyk
szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy,
przylaszczka pospolita

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

102h

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Gatunki nawapienne

U1

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV
FV

4 gatunki nawapienne:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, przylaszczka pospolita,
szczyr trwały
Podrost bukowy
Nie stwierdzono

FV

Niewiele

U2

Siedlisko „punktowe”

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki charakterystyczne: buki,
storczyki, konwalia majowa, dodatkowo
naparstnica zwyczajna, narecznica
samcza, marzanka wonna, szczawik
zajęczy, przylaszczka, bluszcz pospolity,
szczyr trwały, sałatnik leśny
Konwalia majowa, Kruszczyk
szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy
Nie stwierdzono

U1

Struktura i
funkcje
Gatunki ciepłolubne

U1

Gatunki nawapienne

U1
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Prawie 60% buka różnowiekowego, wiek
drzewostanu 155 lat
Perspektywy zachowania siedliska, nie
przewiduje się znacznego oddziaływania
czynników zagrażających
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Poniżej 10 gat. charakterystycznych:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, gnieźnik leśny,
konwalia majowa, buk zwyczajny,
przylaszczka pospolita, miodownik
melisowaty
Poniżej 9 gat. ciepłolubnych: Kruszczyk
szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy,
gnieźnik leśny, konwalia majowa,
przylaszczka pospolita, miodownik
melisowaty, wawrzynek wilczełyko
Poniżej 9 gatunków : Kruszczyk
szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy,

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

103f/P1

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Naturalne odnowienie

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV

przylaszczka pospolita, szczyr trwały
Naturalne odnowienie obecne, ale nie
dominujące runa
Nie stwierdzono

FV

Brak traw

FV

Jednolity płat siedliska

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U2

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki

FV
FV
FV

Struktura i
funkcje

50

Dominują typowe gatunki leśne tj.
narecznica samcza, marzanka wonna,
szczyr trwały, przylaszczka pospolita,
miodownik melisowaty, kopytnik
pospolity, wawrzynek, podrost klonu
zwyczajnego i jawora, pokrycie
gatunków charakterystycznych powyżej
20%.
Powyżej 3 gatunków: Kruszczyk
szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy,
gnieźnik leśny, konwalia majowa
Brak

U2

Drzewostan stanowi buk 90% (145 lat) +
grab + klon
Perspektywy zachowania siedliska dobre,
brak czynników zagrażających, teren
rezerwatu przyrody.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Poniżej 5 gatunków: Kruszczyk
szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy,
konwalia majowa, buk zwyczajny
Poniżej 4 gatunków:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, konwalia majowa
Poniżej 4 gatunków:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy
Obecne, ale nie dominujące runa
Brak
Traw w zasadzie brak

traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(CephalantheroFagenion)

9150

103f/P2

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

U2

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U2

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV
FV

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

U2

Gatunki obce
ekologicznie w

FV
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Niewielki płat
Dominują typowe gatunki leśne,
pokrycie gatunków charakterystycznych
ponad 20%
3 gatunki: kruszczyk szerokolistny,
buławnik wielkokwiatowy, konwalia
majowa,
Nie stwierdzono

U2

Buczyna zróżnicowana wiekowo (100%
140 lat)
Perspektywy zachowania siedliska dobre,
brak zagrożeń i negatywnych trendów,
obszar rezerwatu przyrody.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Poniżej 5 gatunków:
Kruszczyk szerokolistny, konwalia
majowa, buk zwyczajny
Poniżej 4 gatunków:
Kruszczyk szerokolistny, konwalia
majowa
Poniżej 4 gatunków:
Kruszczyk szerokolistny
Obecne, ale nie dominujące runa
Brak

FV

Bardzo małe

U2

Siedlisko punktowe
Gat. charakterystyczne tj. storczyki i
konwalia majowa razem z bukiem ponad
20%, dodatkowo borówka
Poniżej 3 gatunków:
kruszczyk szerokolistny, konwalia
majowa
Brak

drzewostanie
Struktura drzewostanu

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(CephalantheroFagenion)

9150

104b/P
2

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Perspektywy
ochrony

FV

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Czysta buczyna bez drzew iglastych
Perspektywy zachowania siedliska dobre,
brak zagrożeń i negatywnych trendów.
Obszar rezerwatu przyrody

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U1

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV
FV

Poniżej 5 gatunków charakterystycznych:
Buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk
szerokolistny, konwalia majowa, buk
zwyczajny
Poniżej 9 gatunków ciepłolubnych:
Buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk
szerokolistny, konwalia majowa,
wawrzynek wilczełyko
Poniżej 4 gatunków:
Buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk
szerokolistny
Podrosty buka obecne
Brak

FV

Bardzo małe

U2

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV
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U2

Siedlisko punktowe
Gat. charakterystyczne tj. storczyki z
bukami pow. 20%, dodatkowo konwalia
majowa, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko
Buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk
szerokolistny, konwalia majowa,
wawrzynek wilczełyko
Nie stwierdzono
100% buk zróżnicowany wiekowo, wiek
ok. 145 lat
Brak zagrożeń i negatywnych trendów.
Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym w perspektywie 10-20
lat jest raczej pewne.
Obszar rezerwatu przyrody

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

105a/P
1

Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

106c/P
3

Perspekty
wy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U2

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV
FV

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki ciepłolubne

U1

Poniżej 5 gatunków charakterystycznych:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, konwalia majowa, buk
zwyczajny
Poniżej 4 gatunków:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, konwalia majowa
Poniżej 4 gatunków:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy
Obecne z udziałem buka
Brak

FV

Bardzo niewielkie
U2

U2
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Siedlisko punktowe
Dominują typowe gatunki leśne,
pokrycie gatunków charakterystycznych
powyżej 20%.
3 gatunki: kruszczyk szerokolistny,
buławnik wielkokwiatowy, konwalia
majowa
Brak

U1

Buczyna (70% buka, 130 lat), bez drzew
iglastych
Obszar rezerwatu przyrody, brak
ewidentnych zagrożeń, perspektywy
zachowania siedliska dobre.
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana.
5 gatunków charakterystycznych:
gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,
konwalia majowa, buk zwyczajny,
przylaszczka pospolita
4 gatunki ciepłolubne:
Gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,
konwalia majowa, przylaszczka pospolita

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV

Poniżej 4 gatunków:
kruszczyk szerokolistny, przylaszczka
pospolita
Obecne, z udziałem buka, ale nie
dominujące runa
Brak gat. inwazyjnych

FV

Traw w zasadzie brak

U2

Niewielki płat, raczej punktowy

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Struktura drzewostanu

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

106c/P
5

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Dominują gatunki typowe, storczyki,
konwalia majowa, buk zwyczajny,
dodatkowo orlica pospolita,
przylaszczka, borówka
Ilość gatunków z przedziału 1 – 3:
Gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,
konwalia majowa

U1

Sporo sosny i pozostałych iglaków

FV

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U2

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw

FV
FV

80% buk, ok. 100 lat
Perspektywy zachowania siedliska dobre,
nie stwierdzono dużych zagrożeń, obszar
rezerwatu przyrody
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Stwierdzono tylko 4 gatunki
charakterystyczne:
kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, konwalia majowa, buk
zwyczajny
Stwierdzono 3 gatunki ciepłolubne:
kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, konwalia majowa
2 gatunki nawapienne:
kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy
Pojedyncze młode buki
Nie stwierdzono

FV

Mało, pojedyncze kępki

54

U2

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

106c/P
4

U2

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Struktura i
funkcje

Niewielkie płaty siedliska
W zasadzie sama buczyna, miejscami
dużo konwalii, dużo kruszczyka,
pojedyncze egz. buławnika
wielkokwiatowego, dodatkowo orlica
pospolita i borówka
Kruszczyk szerokolistny, buławnik,
konwalia majowa
Nie stwierdzono
Naturalny drzewostan bukowy,
różnowiekowy
Teren rezerwatu przyrody, brak zagrożeń
drastycznie, negatywnie wpływających
na stan siedliska. Duże
prawdopodobieństwo zachowania
siedliska w stanie nie pogorszonym w
ciągu kolejnych 10 – 20 lat.

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska
Gatunki dominujące

FV
FV

Tylko 4 gatunki charakterystyczne dla
siedliska co obniża ocenę wskaźnika:
kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, konwalia majowa, buk
zwyczajny
Stwierdzono występowanie 3 gatunków
ciepłolubnych:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy, konwalia majowa
2 gatunki nawapienne:
Kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy
Pojedyncze młode buki
Nie stwierdzono

FV

Mało, pojedyncze kępki

U2

Niewielkie płaty

FV

Dominują typowe gatunki leśne,

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U2
U2
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Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

109a/P
2

pokrycie gatunków charakterystycznych
ponad 20%. W drzewostanie w zasadzie
sama buczyna, miejscami dużo konwalii,
dużo kruszczyka, poj. egz. buławnika
wielkokwiatowego, dodatkowo orlica
pospolita i borówka
Kruszczyk szerokolistny, buławnik,
konwalia majowa

Cenne składniki flory

U1

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

FV

Struktura drzewostanu

FV

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki ciepłolubne

U1

Gatunki nawapienne

U1

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw

FV
FV

Naturalny drzewostan bukowy,
różnowiekowy
Brak zagrożeń, które mogłyby w
perspektywie 10 – 20 lat ewidentnie
i drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego. Zachowanie
siedliska
w stanie nie pogorszonym raczej pewne.
Teren rezerwatu przyrody
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Stwierdzono występowanie 7 gatunków
charakterystycznych:
Kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny,
buławnik wielkokwiatowy, przylaszczka
pospolita, konwalia majowa, buk
zwyczajny
Stwierdzono występowanie 5 gatunków
ciepłolubnych:
Kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny,
buławnik wielkokwiatowy, przylaszczka
pospolita, konwalia majowa
Stwierdzono występowanie 4 gatunków
nawapiennych: Kruszczyk szerokolistny,
buławnik wielkokwiatowy, przylaszczka
pospolita, szczyr trwały
Obecne, ale nie dominujące runa
Nie stwierdzono

FV

Bardzo małe

Struktura i
funkcje

56

Brak

U1

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U2

Gatunki dominujące

FV

Cenne składniki flory

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Struktura drzewostanu

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

9150

110a/P
2

Gat. charakterystyczne tj, storczyki,
konwalia majowa, buk, dodatkowo
naparstnica zwyczajna, marzanka
wonna, szczyr trwały, miesiącznica,
kopytnik pospolity, dzwonek pokrzywolistny, przylaszczka pospolita
Gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,
buławnik wielkokwiatowy, konwalia
majowa

FV

Brak

FV

Buk 100%, 115 lat
Obszar rezerwatu przyrody. Brak
zagrożeń, które mogłyby
w perspektywie 10 – 20 lat ewidentnie
i drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego. Zachowanie
siedliska
w stanie nie pogorszonym raczej pewne.

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Struktura i
funkcje

Siedlisko punktowe

Gatunki
charakterystyczne

U2

Gatunki ciepłolubne

U2

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska
Gatunki dominujące

FV

Stwierdzono występowanie tylko 3 gat.
charakterystycznych dla siedliska:
Kruszczyk szerokolistny, konwalia
majowa, buk zwyczajny
Tylko 2 gat. ciepłolubne:
Kruszczyk szerokolistny, konwalia
majowa
Tylko jeden gatunek nawapienny.
Kruszczyk szerokolistny
Odnowienie obecne, ale nie dominujące
runa
Brak

FV

W zasadzie brak traw

U2

Mały płat

FV

Z buczyną powyżej 20% - czysta
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U2

Cenne składniki flory
Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie

Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanthero
-Fagenion)

113b/P
2

FV

Nie stwierdzono

Struktura drzewostanu

FV

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki ciepłolubne

U1

Gatunki nawapienne

U2

Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV
FV

Struktura i
funkcje

9150

U1

buczyna ze storczykami i konwalią
majową w runie, dodatkowo borówka
Kruszczyk, konwalia majowa

FV

Gatunki dominujące
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U1

Naturalny drzewostan bukowy
zróżnicowany wiekowo
Perspektywy zachowania siedliska dobre,
nie przewiduje się znacznego
oddziaływania czynników zagrażających.
Obszar rezerwatu przyrody
Nie zmniejsza się, nie jest
antropogenicznie pofragmentowana
Stwierdzono występowanie 5 gat.
charakterystycznych co zgodnie z
metodyką badań monitoringowych
proteguje do oceny U1. Gnieźnik leśny,
kruszczyk szerokolistny, konwalia
majowa, przylaszczka pospolita, buk
zwyczajny
Stwierdzono występowanie 4 gatunków
ciepłolubnych:
Gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,
konwalia majowa, przylaszczka pospolita
Stwierdzono występowanie tylko 3 gat.
nawapiennych:
Kruszczyk szerokolistny, przylaszczka
pospolita, szczyr trwały
Obecne ale nie dominujące runa
Brak
W zasadzie brak traw, gdzie niegdzie
pojedyncze kępki

U2

Siedlisko punktowe w obszarze leśnym

FV

Gatunki charakterystyczne tj. buk
zwyczajny, storczyki, konwalia majowa,
dodatkowo marzanka wonna, konwalijka
dwulistna, kopytnik pospolity, szczyr
trwały, przylaszczka pospolita, przytulia
wiosenna, narecznica samcza, orlica

Cenne składniki flory

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Struktura drzewostanu

Grąd
środkowoeurop
ejski i
subkontynental
ny (GalioCarpinetum,
TilioCarpinetum)

9170

12a

FV

Nie stwierdzono

FV

90% buka, wiek drzewostanu 125 lat
Teren rezerwatu przyrody. Zachowanie
siedliska
w stanie niepogorszonym w
perspektywie 10-20 lat jest raczej pewne,
obszar rezerwatu przyrody, brak
zagrożeń drastycznie wpływających na
stan siedliska.

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

FV

Kombinacja florystyczna
runa

Struktura i
funkcje

pospolita
Gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,
konwalia majowa, konwalijka dwulistna

Brak presji antropogenicznej.

FV

U2
Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

U1

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych

U2

Udział graba

U1
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Kombinacja florystyczna runa typowa,
właściwa dla siedliska przyrodniczego
(grądu) (Paprotka zwyczajna, orlica
pospolita, narecznica samcza, szczawik
zajęczy, czworolist pospolity, konwalijka
dwulistna, kokoryczka wielkokwiatowa,
przylaszczka pospolita, marzanka wonna,
poziewnik szorstki, świerząbek gajowy,
podagrycznik pospolity, roślinność
trawiasta, kruszczyk szerokolistny)
Podstawą do obniżenia oceny wskaźnika
jest bardzo mała ilość graba w
drzewostanie (poniżej 10%). Brak
również dębów, brak lipy – gat.
charakterystycznych dla grądu.
Dominacja drzew iglastych - sosna, jodła
- 70% .
Udział w drzewostanie gatunków
liściastych
w bardzo małej ilości, do 25%. Powoduje
to bardzo niską ocenę wskaźnika. W
obszarze siedliska występuje dużo jodły
(do 70%) . Sosny mało, poniżej 10%
Udział graba, gatunku
strukturotwórczego dla grądu jest bardzo

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie

FV

Sosny niewiele, poniżej 10%, trochę
jodły.

FV

Gatunków geograficznie obcych w
zasadzie brak

Martwe drewno (łączne
zasoby)

U1

Sporo drobnych gałęzi, 10-20 m3/ha co
daje podstawę do oceny wskaźnika na
poziomie U1

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

U2

Pojedyncze, < 3 szt. /ha

Wiek drzewostanu

U1

Naturalne odnowienie

U1

Struktura pionowa i
przestrzenna

U1

Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Grąd

9170

64b

mały. Grab pojawia się tylko
w pojedynczych stanowiskach.
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Zachowanie siedliska w stanie
niepogorszonym raczej pewne. Brak,
zagrożeń które mogłyby w perspektywie
10 – 20 lat ewidentnie
i drastycznie pogorszyć stan siedliska w
stosunku do istniejącego.
Nie zmniejsza się, nie jest

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierz-

Powierzchnia siedliska

FV

60

Ogólny wiek drzewostanu ok. 90 lat
(<10% udział drzew starszych niż 100
lat, ale >50% udział drzew starszych niż
50 lat)
Jest, lecz bez graba co daje podstawę do
oceny wskaźnika na poziomie U1.
Drzewostan jednolity, zwarty, z odnowieniem ale brak lub minimalny udział
gatunków charakterystycznych.

U2

środkowoeurop
ejski i
subkontynental
ny (GalioCarpinetum,
TilioCarpinetum)

chnia

Struktura i
funkcje

na stanowisku

Kombinacja florystyczna
runa

FV

Gatunki dominujące w
poszczególnych
warstwach

U2

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych

U1

Udział graba

U1

Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych"

FV

Gatunki obce
ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno (łączne
zasoby)
Martwe drewno leżące
lub stojące >3 m
długości i >50 cm
grubości

W przedziale 50-90%
Stosunkowo niewiele, poniżej 10% w
drzewostanie
Gatunki wczesnosukcesyjne obecne w
niewielkiej ilości co dla dojrzałej
fitocenozy jest stanem właściwym.

FV

Sosna, jodła ale poniżej 10%

FV

Brak

U2

Mało, <10m3/ha

U2

Mało i głównie wiatrołomy

Wiek drzewostanu

U1

Naturalne odnowienie
Struktura pionowa i
przestrzenna

U1
U2

61

antropogenicznie pofragmentowana
Typowa, właściwa dla siedliska
przyrodniczego
Czworolist, szczawik zajęczy, bluszcz
pospolity, przylaszczka pospolita,
konwalijka dwulistna, narecznica
samcza, marzanka wonna, kokoryczka
wielkokwiatowa, borówka czarna,
sałatnik leśny, storczyki, wawrzynek
wilczełyko
W drzewostanie dominują gatunki obce
dla naturalnego zbiorowiska roślinnego
grądu. Buk stanowi 30% (60 l) + grab
(poj.) + sosna + jodła, podszyt: bardzo
słabo wykształcony, odnowienie buka,
runo j.w.

Struktura zróżnicowana ze zwartym
starym drzewostanem zajmującym 1050% powierzchni.
Pojedyncze i z małym udziałem graba
Drzewostan z dużymi lukami,
stosunkowo młody, brak drzewostanu

starego
Inwazyjne gatunki obce
w podszycie i runie
Ekspansywne gatunki
rodzime (apofity) w
runie
Zniszczenia runa i gleby
Inne zniekształcenia

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

12a/P1

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Nie stwierdzono
Nie stwierdzono
Stan siedliska nienajlepszy ale brak
zagrożeń ewidentnie pogarszających ten
stan w perspektywie 10 – 20 lat
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Mniej niż 60% powierzchni skalnych
z płatami siedliska, co powoduje niską
ocenę wskaźnika
Gatunki charakterystyczne, tj. narecznica
samcza, zanokcica skalna występują
tylko w części płatów.
Dominują inne gatunki tj. szczyr trwały,
marzanka wonna, bodziszek cuchnący,
głóg jednoszyjkowy, konwalia majowa, z
pokryciem 25-40%
Nie stwierdzono
Pokrycie przez gatunki traw małe,
poniżej 25%
Martwa materia organiczna w postaci
liści i gałęzi zajmuje do 20%
powierzchni –
w podtypie cieniolubnym ocena
wskaźnika na poziomie U1
Trochę drzew, często znacznych
rozmiarów na szczytach skał, zbocza
odsłonięte, bez drzew i krzewów
Duże, powyżej 50% (podtyp
cieniolubny)
Paprocie na prawie każdej ze skał,
zanokcica na wybranych, dużo mchów

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U2

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki dominujące

U1

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw

FV
FV
U1

Martwa materia
organiczna

U1

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U1

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu

FV
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FV

Brak

FV

Brak

ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

12a/P2

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Struktura i
funkcje

FV

Nie stwierdzono

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Spora ekspansja drzew i krzewów na
szczytach skał - sporo martwej materii

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U2

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki dominujące

U1

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw

FV

Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Poniżej 60% dostępnego siedliska zajęta
przez płaty z gatunkami
charakterystycznymi co powoduje
obniżenie oceny do U2
Gatunki charakterystyczne tj. zanokcica
skalna, narecznica samcza, mchy,
występują tylko
w części płatów.
Dominują gatunki inne niż
charakterystyczne dla siedliska tj.
szczawik zajęczy, bodziszek cuchnący,
pokrzywy. Pokrywają one 25 - 40%.
Nie stwierdzono.

FV

Bardzo mało traw, prawie brak.
U1

Martwa materia
organiczna

U2

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U2

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania

U1

Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki

63

Martwa materia organiczna (ścioła,
liściw, gałęzie) zajmuje powyżej 20%, co
znacznie obniża ocenę siedliska.
Udział podrostu drzew
i krzewów wyższy niż 30%. Zarówno na
szczycie skał, na zboczach, jak i w
bliskim sąsiedztwie skał.
Ocienienie duże, pow. 50% (podtyp
cieniolubny)
Tylko na części powierzchni występują
pojedyncze płaty
z gatunkami charakterystycznymi.
Pojedyncze ślady wspinaczki plus haki
do wspinaczki w pojedynczych
miejscach.

U1

Pojedyncze ślady ognisk

FV

Nie stwierdzono

dewastacji siedliska

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

12a/P3

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U2

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki dominujące

U2

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna
Ekspansja krzewów i
podrostu drzew
Ocienienie muraw

FV

Mały procent zajęcia siedliska,
stosunkowo mało gatunków
charakterystycznych, sporo zagrożeń:
dość duża ekspansja drzew
i krzewów, ślady wspinaczki, ślad
ogniska pod skałą.
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Mniej niż 60% powierzchni skalnych
zajęta przez płaty siedliska. Płaty
siedliska z charaktery¬stycznymi
gatunkami niewielkie.
Sporadyczne występowanie gatunków
charakterystycznych takich jak
narecznica samcza.
Dominują inne gatunki z pokryciem >
40% (szczyr trwały, szczawik zajęczy,
marzanka wonna, bodziszek cuchnący,
pokrzywa)
Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

Struktura i
funkcje

U2
U2
FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska
Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym
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U2

Martwa materia organiczna, głównie
liście, zajmuje powyżej 20%.
Udział podrostu drzew i krzewów
wyższy niż30%
Duże, powyżej 50%, podtyp cieniolubny.
Struktura przestrzenna płatów siedliska
średniej jakości, obecna paprotka, ściany
silnie zarośnięte mchami i pokrzywami

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

U2

Bardzo mało gatunków
charakterystycznych, silna ekspansja
drzew, krzewów, pokrzyw i innych
roślin, bardzo dużo martwej materii w

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

12a/P4

Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

104b/P
3

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia
Struktura i
funkcje

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki dominujące

U1

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw

FV

postaci liści.
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Ponad 60% powierzchni skalnych z
płatami siedliska
W części płatów siedliska zanokcica
skalna, narecznica samcza, mchy w
bardzo dużej ilości, w zasadzie całe
powierzchnie skalne omszone.
Mchy w dużych ilościach, paprocie
pojedyncze, szczawik zajęczy, marzanka
wonna, bodziszek cuchnący, pokrzywa.
Brak

FV

Brak traw

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

XX
U1

Martwa materia
organiczna

U1

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U1

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

U1

Martwa materia organiczna, głównie w
postaci liści zajmuje do 20% (podtyp
cieniolubny).
Ekspansja podrostu i drzew do 30%
powierzchni.
Duże, powyżej 50% (podtyp
cieniolubny).
Struktura średniej jakości, obecne
charakterystyczne dla siedliska paprocie
w pojedynczych egz., całe skały mocno
omszone

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

FV

Brak

FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko
Gatunki
charakterystyczne

XX
U2
FV
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FV

Z gatunków charakterystycznych mchy
w przewadze, paprocie tylko pojedyncze,
zagrożeniem ekspansja drzew i krzewów.
Brak danych na temat siedliska w
przeszłości
50% powierzchni skalnych zajęta przez
siedlisko
Występowanie gatunków
charakterystycznych we wszystkich

Gatunki dominujące

FV

Obce gatunki inwazyjne

FV

Pokrycie przez gatunki
traw

U1

Martwa materia
organiczna

FV

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew
Ocienienie muraw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska

8210

108f/P1

U1

Głównie na szczycie, do 20%.

FV

Do 20%. Podtyp światłolubny.
Zajęcie powierzchni skalnych
siedliskiem w ok. 50% z gatunkami
charakterystycznymi dla skał, część skał
z roślinnością murawową

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

FV

Brak

FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U2

Gatunki

U1

Struktura i
funkcje

płatach,z pokryciem min 5%; Zanokcica
skalna, zanokcica murowa, paprotnica
krucha, narecznica samcza, paprotka
zwyczajna, dodatkowo miodownik
melisowaty, bodziszek cuchnący
Gatunki charakterystyczne dla siedliska
skalnego stanowią ok. 50%, część
stanowią gatunki światłolubne i
roślinność trawiasta
Nie stwierdzono
Pokrycie przez gatunki traw głównie w
częściach szczytowych i strony
nasłonecznione - ok. 40% - obniża ocenę
wskaźnika.
Martwa materia organiczna zajmuje
poniżej 10%. Trochę liści i gałązek ale
stosunkowo niewiele.

66

U1

Perspektywy zachowania w zasadzie
dość dobre, niewielkie zagrożenie
ekspansją drzew i gatunków
niechara¬kte-rystycznych dla siedliska
Brak danych na temat siedliska w
przeszłości
Stosunkowo mały procent powierzchni
skał zajęty przez siedlisko, mniej niż
60% co znacznie obniża ocenę
wskaźnika
Gatunki charakterystyczne tj. zanokcica

charakterystyczne

Gatunki dominujące

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna

FV

skalna, zanokcica murowa, narecznica
samcza, mchy, bodziszek cuchnący,
marzanka wonna występują tylko w
części płatów
Tam gdzie wykształciły się płaty
siedliska, dominują gatunki
charakterystyczne, z naciskiem na mchy
Nie stwierdzono

FV

Niewielkie

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U1

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

109a/P
3

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

FV

Nie stwierdzono

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U2

Gatunki
charakterystyczne

U1

Struktura i
funkcje

Trochę liści i gałęzi, do 20 %
powierzchni
Występowanie podrostu drzew i
krzewów w przedziale 20-30% zwarcia
(dla podtypu cieniolubnego ocena U1).
Trzmielina brodawkowata, głóg
jednoszyjkowy, lipa drobnolistna, klon
zwyczajny, porzeczka alpejska
Duże, powyżej 50% (podtyp
cieniolubny).
Na części powierzchni skalnych płaty
siedliska z gatunkami
charakterystycznymi

U1

67

FV

Zachowanie siedliska w stanie
niepogor¬szonym możliwe, choć
niepewne przez wzgląd na ekspansję
drzew
i krzewów
Brak danych na temat siedliska w
przeszłości
Procent powierzchni skalnych zajęty
przez siedlisko niewielki - ok. 20%.
Znacznie obniża to ocenę wskaźnika.
Występowanie gatunków
charakterystycznych w części płatów.

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

110a/P
1

Gatunki dominujące

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna
Ekspansja krzewów i
podrostu drzew
Ocienienie muraw
Struktura przestrzenna
płatów siedliska
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

FV

Zanokcica skalna, narecznica samcza,
paprotnica krucha, paprotka zwyczajna,
języcznik zwyczajny, dodatkowo:
miesiącznica trwała, marzanka wonna
Na wykształconych płatach siedliska
dominują gatunki charakterystyczne,
wiele powierzchni skalnych czystych,
niezarośnietych
Nie stwierdzono

FV

Bardzo małe, poniżej 20%

FV

Niewiele, poniżej 10% powierzchni.

FV
U1
FV
FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

FV

Struktura i
funkcje

Na obrzeżach i szczytach, do 20%
pokrycia.
Duże, powyżej 50%. Podtyp cieniolubny.
Na części ścian występują płaty siedlisk
z gatunkami charakterystycznymi
Pojedyncze miejsca wykorzystywane do
wspinaczki

FV

FV
Gatunki
charakterystyczne

FV

68

Perspektywa zachowania siedliska w
stanie niepogorszo¬nym dobra, mała
ekspansja drzew, krzewów i innej
roslinności, brak negatywnego
oddziaływania antropogenicznego
Brak danych na temat siedliska w
przeszłości
Płaty siedliska z charakterystycznymi
gatunkami obecne na wszystkich
ścianach skalnych
Występowanie gatunków
charakterystycznych we wszystkich
płatach, z pokryciem min 5%; Zanokcica
skalna, zanokcica murowa, narecznica
samcza, paprotnica krucha, mchy,
dodatkowo: bodziszek cuchnący,
przylaszczka pospolita, konwalia

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

112d/P
2

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia

Gatunki dominujące

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna
Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

FV

majowa, czerniec gronkowy, trzmielina
brodawkowata , fiołek leśny
Dominują gatunki charakterystyczne +
gatunki towarzyszące
Nie stwierdzono

FV

W zasadzie brak traw

FV

Stosunkowo niewiele

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

FV

Niewielka, nie przekraczająca 10%
pokrycia powierzchni
Duże, powyżej 50% (podtyp
cieniolubny)
Wszystkie powierzchnie skalne zajęte
przez siedlisko z wystąpieniem
przynajmniej 1 gatunku
charakterystycznego.

FV

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

FV

Brak

FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

XX
U1

Gatunki
charakterystyczne

FV

Gatunki dominujące

F1

FV

Struktura i
funkcje

69

Perspektywy zachowania w zasadzie
dobre, stosunkowo mało zagrożone,
ekspansja drzew i krzewów niewielka
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Większość powierzchni skalnych bardzo
omszona, paprocie pojedyncze
Występowanie gatunków
charaktery¬stycznych we wszystkich
płatach siedliska, często w pojedynczych
egz., zanokcica skalna, narecznica
samcza, orlica pospolita, mchy
Dominują inne gatunki niż
charakterystyczne dla siedliska z
pokryciem 25-40%: mchy, miesiącznica,
pokrzywy, paprotki pojedyncze:
narecznica samcza, orlica pospolita, głóg
jednoszyjkowy, zanokcica skalna,

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna

8210

112d/P
1

FV

Niewielkie, poniżej 25%
Trochę liści i gałęzi, do 20%
powierzchni
Obecne w sporej ilości, do 30%
powierzchni, głównie głóg, trzmielina
brodawkowana, drzewa okazałych
wymiarów
Duże, powyżej 50% (podtyp
cieniolubny)
Na części powierzchni płaty z gatunkami
charakterystyczymi

U1

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U1

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

FV

przylaszczka pospolita, marzanka wonna,
szczyr trwały
Brak

U1
FV

Brak

FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U1

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki dominujące

U1

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw

FV

Zagrożenie w postaci ekspansji drzew i
innych gatunków roślin nie
charakterystycznych dla siedliska oraz
martwa materia
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Stopień zajęcia powierzchni skalnych
przez siedlisko dość duży, ponad 60%
powierzchni.
Płaty z charakterystycznymi gatunkami
występują na części powierzchni
skalnych - zanokcica skalna, narecznica
samcza, mchy i porosty
Dominują inne gatunki
z pokryciem 25-40% Miesięcznica
trwała, szczyr, marzanka wonna, głóg
jednoszyjkowy, buk
Brak

FV

Niewielkie

U1

Struktura i
funkcje

70

Martwa materia
organiczna

U2

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U2

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska
Perspektywy
ochrony
Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

118a/P
1

Powierzchnia

FV

Brak

FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Gatunki dominujące

U1

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia

FV

Duża ekspansja drzew i krzewów, dużo
martwej materii. Perspektywa
zachowania siedliska w stanie
niepogorszonym niepewna.
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Mały procent, mniej niż 60, siedliska na
pojedynczych ścianach skalnych.
Sporadyczne występowanie gatunków
charakterystycznych narecznica samcza,
mchy
Dominują inne gatunki
z pokryciem do 40%
Szczyr, kopytnik, szczawik zajęczy,
marzanka wonna, pokrzywa, bodziszek
cuchnący, sałatnik leśny, głóg
jednoszyjkowy
Brak

FV

Znikome

U1

Dość sporo, do 20% powierzchni,

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

XX
U2

Gatunki
charakterystyczne

Struktura i
funkcje

Martwa materia organiczna zajmuje
powyżej 20% powierzchni (podtyp
cieniolubny)
Duża ilość liści i gałęzi
Udział podrostu drzew lub krzewów
wyższy niż 30%.
Duża ilość głogu, buk, trzmielina
brodawkowata.
Ocienienie duże, powyżej 50% (w
podtypie cieniolubnym obojętne)
Płaty siedliska z charakterystycznymi dla
siedliska gatunkami występują na
większości ale nie na wszystkich
możliwych ścianach skalnych.

U1

U1

71

organiczna

zwłaszcza na szczytach i niektórych
stokach: liście, drobne gałązki

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U1

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

49g/P1

Głównie głóg do 30 % pokrycia
Ocienienie duże, powyżej 50%, dla
podtypu cieniolubnego obojętne
Płaty siedlisk
z charakterystycznymi gatunkami
występują tylko na niektórych ścianach

FV

Brak

FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U2

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki dominujące

U2

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna

FV

Na ścianach na których występują płaty
siedliska jednocześnie spora ekspansja
innych roślin, trochę materii organicznej,
tam gdzie brak roślin innych to i brak
gatunków charakterystycznych
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Skały bardzo zarośnięte ale płatów
siedliska bardzo mało, mniej niż 60%
powierzchni, bardzo mało gatunków
charakterystycznych
Występowanie gat. charakterystycznych
na części ścian (U1) - płaty zwykle
bardzo ubogie w gat charakterystyczne
choć są i bogate w mchy i paprocie. Z
gat. charakt.: w pojedynczych egz.
narecznica samcza, paprotnica krucha,
paprotka zwyczajna, brak zanokcic
Dominują inne gatunki niż
charakterystyczne
z pokryciem > 40%
Nie stwierdzono

FV

Niewielkie

U2

Bardzo dużo liści, gałęzi, zwalone
drzewa, zajmują powyżej 20%

U2

Struktura i
funkcje

72

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U2

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

49g/P2

powierzchni.
Ekspansja drzew i krzewów duża,
zarówno duże drzewa jak i krzewy tj.
głóg jednoszyjkowy, trzmielina
brodawko-wata, jarzębina, małe klony,
buki. Zajmują powyżej 20%
powierzchni.
Ocienienie duże, powyżej 50% lecz dla
podtypu cieniolubnego jest to obojętne.
Płaty siedliska z charakterystycznymi
gatunkami na części powierzchni
skalnych.

FV

Brak

FV

Brak

U1

Martwe pnie, zwalone drzewa

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U2

Powierzchnia

Powierzchnia siedliska
na stanowisku

XX

Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

U2

Gatunki
charakterystyczne

U1

Gatunki dominujące

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna
Ekspansja krzewów i

FV

Bardzo duża ekspansja drzew, krzewów i
roślinności innej niż charaktery¬styczna
dla siedliska, oprócz mchów bardzo mała
ilość gatunków charakterystycznych, na
skałach zwalone drzewa, martwe pnie,
dużo martwej materii.
Brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
Stanowisko słabe, mało gatunków
charakterystycznych, mała powierzchnia
pokrycia skał przez płaty siedliska,
poniżej 60%.
Mało gatunków charakterystycznych,
pojedyncze paprocie: narecznica samcza
i paprotnica krucha, dużo mchów
Pojedyncze paprocie: narecznica samcza
i paprotnica krucha, dużo mchów
Brak

FV

Niewielkie

Struktura i
funkcje

U1

U1
U1

73

Liście, gałęzie pokrywające mniej niż
20% powierzchni
Występowanie podrostu drzew i

podrostu drzew

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

Perspektywy
ochrony

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

50j/P1

Powierzchnia

Struktura i
funkcje

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

krzewów w przedziale 20-30% zwarcia
(podtypu cieniolubnego w granicach
oceny U1).
Ocienienie duże, powyżej 50%, dla
podtypu cieniolubnego bez znaczenia
Pojedyncze płaty z pojedynczymi
gatunkami charakterystycznymi,
siedliska słabo wykształcone

FV

Brak

FV

Brak

U1

Martwe pnie po wiatrołomach

U1

Perspektywy zachowania siedliska
niepewne, płaty bardzo słabo
wykształcone choć nie ma dużych
zagrożeń, ekspansja drzew i krzewów nie
bardzo duża, roślin nie
charakterystycznych w zasadzie mało,
brak wpływu antropogenicznego.

XX

FV

Brak danych

Gatunki
charakterystyczne

FV

Gatunki dominujące

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna
Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

FV

Więcej niż 60% powierzchni skalnych z
płatami siedliska
Występowanie gatunków
charakterystycznych w zasadzie we
wszystkich płatach, z pokryciem min
5%; Zanokcica skalna, paprotnica
krucha, narecznica samcza, paprotka
zwyczajna, bodziszek cuchnący
Gatunki charakterystyczne dla siedliska
skalnego stanowią ok. 50% gatunków
występujących
Nie stwierdzono

FV

Znikome

U1

U1
U1

74

Liśce i gałązki do 20% (podytp
cieniolubny)
W wyższej partii zbocza, do 30%
zwarcia

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

8210

50l/P1

Perspektywy
ochrony
Powierzchnia
Struktura i
funkcje

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Duże, powyżej 50% alre dla podtypu
cieniolubnego obojętne
Zajęcie powierzchni skalnych
siedliskiem w ok. 50% z gatunkami
charakterystycznymi dla siedliska

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska

FV

Nie stwierdzono

FV

Brak

FV

Nie stwierdzono

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U1

Perspektywy zachowania w zasadzie
dość dobre, zagrożenie ekspansją drzew
w części łagodnych stoków

XX

Brak danych

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

Gatunki
charakterystyczne

FV

Gatunki dominujące

FV

Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna
Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

FV

Więcej niż 60% powierzchni skalnych z
płatami siedliska
Występowanie gatunków
charakterystycznych we wszystkich
płatach,
z pokryciem min 5%;
Języcznik zwyczajny, zanokcica skalna,
narecznica samcza, paprotka zwyczajna,
bodziszek cuchnący
Gatunki charakterystyczne dla siedliska
skalnego stanowią pow. 25% gatunków
występujących
Brak

FV

Znikome

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub

FV

U1

FV

U1
U1
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Liśce i gałązki do 20% (podytp
cieniolubny)
Na łagodnych zboczach skał, do 30%
zwarcia.
Duże, powyżej 50%, dla podtypu
cieniolubnego obojętne.
Zajęcie powierzchni skalnych
siedliskiem w ok. 50% z gatunków
charakterystycznych dla siedliska
Brak

wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
dewastacji siedliska
Perspektywy
ochrony
Powierzchnia
Struktura i
funkcje

Wapienne
ściany skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

66a/P2

Brak

FV

Nie stwierdzono

FV
FV

Perspektywy zachowania w zasadzie
dość dobre, niewielkie zagrożenie
ekspansją krzewów i drzew
brak danych na temat stanu siedliska w
przeszłości
ok. 40% powierzchni skalnych zajęta
przez siedlisko
Gat. charaktery¬styczne występują we
wszystkich wykształconych płatach:
zanokcica skalna, zanokcica murowa,
mchy, narecznica samcza, paprotnica
krucha, paprotka zwyczajna, rzeżusznik
piaskowy, dodatkowo bodziszek
cuchnący, fiołek leśny
Dominują gatunki charakterystyczne
Nie stwierdzono

U1

Do 40% pokrycia

FV

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Procent powierzchni
zajęty przez siedlisko

XX
U2

Gatunki
charakterystyczne

8210

FV

U2

Gatunki dominujące
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez gatunki
traw
Martwa materia
organiczna

U1

Ekspansja krzewów i
podrostu drzew

U1

Ocienienie muraw

FV

Struktura przestrzenna
płatów siedliska

U1

Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ślady ognisk w pobliżu
ścian skalnych
Inne przypadki
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U2

Sporo, pokrywa do 20% powierzchni
Występowanie podrostu drzew i
krzewów w przedziale 20-30% zwarcia
(podtyp cieniolubny). Głóg
jednoszyjkowy, trzmielina brodawkowata, leszczyna, podrosty klonu i innych
drzew
Ocienienie duże, powyżej 50% lecz dla
podtypu cieniolubnego to bez znaczenia
Płaty siedliska z gatunkami
charakterystycznymi na części skał, ok.
40% powierzchni skalnych

U2

Ślady wspinaczki i haki

U2

Miejsce na ognisko pod samą ścianą

FV

Nie stwierdzono

dewastacji siedliska
Perspektywy
ochrony
Jaskinie
nieudostępnione
do zwiedzania

8310
Jaskinia
Twarda

50l

Powierzchnia
Struktura i
funkcje

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

U2

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Wielkości i kształt
jaskini
Cechy mikroklimatyczne
obserwowane w skali
całej jaskini
Ogólne cechy
hydrologiczne i obecność
wody w jaskini

XX
FV

XX

50j

Otwory jaskiń na chwilę obecną nie
wymagają zabezpieczenia. Jaskinie są
trudne technicznie, ciasne, ich penetracja
wymaga wykorzystania liny, bardzo
rzadko penetrowane zwłaszcza zimą.

FV

Efekty antropopresji i
zanieczyszczenie
siedliska materią
antropogeniczną
Gatunki nietoperzy z
załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej

8310

Długość 210 m deniwelacja 44 m

XX

Stopień zabezpieczenia
obiektu przed penetracją
ludzką

Jaskinie

Perspektywy zachowania siedlisk
niepewne: ekspansja drzew i krzewów,
ślady wspinaczki i haki, miejsce na
ognisko pod samą skałką

XX

XX

FV

W jaskini stwierdzono obecność nocka
dużego

Liczebność i struktura
dominacji
chiropterofauny
zimującej

FV

W 2012 r. stwierdzono hibernacje 102
osobników nocka dużego. Jaskinia
Twarda to największe i najcenniejsze
zimowisko nocka dużego na terenie
Wyżyny Krakowskiej

Obecność bezkręgowej
fauny naściennej w
partach przyotworowych
jaskini

XX

Perspektywy
ochrony

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

XX

Powierz-

Powierzchnia siedliska

XX
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XX

nieudostępnione
do zwiedzania

Jaskinia
Błotna

chnia
Struktura i
funkcje

na stanowisku
Wielkości i kształt
jaskini
Cechy mikroklimatyczne
obserwowane w skali
całej jaskini
Ogólne cechy
hydrologiczne i obecność
wody w jaskini

FV
XX

XX

Stopień zabezpieczenia
obiektu przed penetracją
ludzką

FV

Efekty antropopresji i
zanieczyszczenie
siedliska materią
antropogeniczną

XX

Gatunki nietoperzy z
załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej

Jaskinie
nieudostępnione
do zwiedzania

8310
Jaskinia
Januszko
wa
Szczelina

12a

Otwory jaskiń na chwilę obecną nie
wymagają zabezpieczenia. Jaskinie są
trudne technicznie, ciasne, ich penetracja
wymaga wykorzystania liny, bardzo
rzadko penetrowane zwłaszcza zimą.

Fauna nietoperzy słabo poznana.
Ostatnie notowania podkowca małego w
1993 . W jaskini stwierdzono również
obecność nocka dużego
Od 1993 do dnia dzisiejszego podkowiec
mały nie był notowany w tym obszarze.
W przypadku nocka dużego stwierdzono
hibernacje od 3 do 9 osobników

FV

Liczebność i struktura
dominacji
chiropterofauny
zimującej
Obecność bezkręgowej
fauny naściennej w
partach przyotworowych
jaskini
Perspektywy
ochrony
Powierzchnia
Struktura i
funkcje

Długość 140 m deniwelacja 42 m

FV

XX

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

XX

Powierzchnia siedliska
na stanowisku
Wielkości i kształt
jaskini
Cechy mikroklimatyczne
obserwowane w skali
całej jaskini
Ogólne cechy

XX
FV

Długość 180 m, głębokość 56,5 m
XX

XX
XX
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hydrologiczne i obecność
wody w jaskini
Stopień zabezpieczenia
obiektu przed penetracją
ludzką
Efekty antropopresji i
zanieczyszczenie
siedliska materią
antropogeniczną
Gatunki nietoperzy z
załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Liczebność i struktura
dominacji
chiropterofauny
zimującej
Obecność bezkręgowej
fauny naściennej w
partach przyotworowych
jaskini
Perspektywy
ochrony
LP
1
2
3
4
5
6

XX

XX

XX

Fauna słabo poznana

XX

XX

Zachowanie siedliska w
stanie niepogorszonym

XX

Nazwa siedliska
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Gatunek

Nocek duży
Myotis myotis

Kod
przedmiotu
ochrony
1324

Stanowisko

Parametr stanu

Wskaźnik

Jaskinia
Błotna (50j),
Jaskinia

populacja

Liczebność

Siedliska

Powierzchnia

Ocena stanu
ochrony na
podstawie
danych
FV
FV
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Ocena ogólna
U1
XX
U1
U1
U2
U2

Ocena stanu po
weryfikacji
terenowej

Ogólna ocena
ochrony

FV
FV

FV

Uwagi

Twarda (50l)

Schronienia
zimowe

Zabezpieczenie
przed
niepokojeniem

Dostępność
wylotów
Niezmienność
warunków
mikroklimatu
Szanse zachowania gatunku

FV

FV

FV

FV

FV

FV

Otwory jaskiń na chwilę obecną
nie wymagają zabezpieczenia.
Jaskinie są trudne technicznie,
ciasne, ich penetracja wymaga
wykorzystania liny, bardzo rzadko
penetrowane zwłaszcza zimą.

FV

Wybór stanowisk w wizji terenowej podyktowany był zaleceniami zawartymi w opisie procedury monitoringu siedlisk przyrodniczych na poziomie
krajowym. W przypadku siedliska ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) badaniami terenowymi objęto wszystkie stanowiska
występujące na terenie PLH Jaroszowiec. W przypadku siedlisk przyrodniczych takich jak: kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), żyzne buczyny (Dentario
glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) oraz grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, w trakcie prac terenowych do oceny wybrano płaty
reprezentatywne. Przy wyborze płatów reprezentatywnych wzięto pod uwagę: rozmieszczenie stanowisk siedliska w obszarze, zróżnicowanie stanowisk pod
względem presji różnego typu oddziaływań, a także pod względem warunków abiotycznych takich jak: wystawa, nachylenie, położenie w obszarze.
Ocenę stanu ochrony poszczególnych płatów poszczególnych siedlisk przyrodniczych prowadzono w oparciu o podręczniki metodyczne siedlisk i gatunków
opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zawierające wskaźniki oceny stanu ochrony.
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4. Analiza zagrożeń
Lp.
1

Przedmiot ochrony
8210 Wapienne ściany
skalne ze zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

Numer
Zagrożenia
stanowiska
Istniejące
Potencjalne
12a/P2, 109a/P3, - G01.04 Turystyka
G02.02 Kompleksy
66a/P2
górska, wspinaczka,
narciarskie (Góra
speleologia
Stołowa – w przypadku
G05.04 Wandalizm
potencjalnego
rozpalanie ognisk na
powiększania terenu
skałkach, grafitti
narciarskiego)
12a/P1, 12a/P2, K02.02 Nagromadzenie
12a/P3, 12a/P4, materii organicznej
49g/P1, 49g/P2,
50j/P1, 50l/P1,
66a/P2, 104b/P3,
108f/P1, 112g/P2,
K02.01 Zmiana składu
112i/P1, 118a/P1
gatunkowego (sukcesja)

66a/P2

G05.04 Wandalizm
rozpalanie ognisk na
skałkach, grafitti

Uprawianie wspinaczki na obszarze siedliska, palenie
ognisk bezpośrednio pod ścianą skalną oraz
zaśmiecanie powierzchni siedliska wpływa
negatywnie na występowanie gatunków dla niego
charakterystycznych i ogranicza obszar pokrycia skał
przez siedlisko.
Duże ilości suchych liści i gałęzi może ograniczyć
rozwój roślin charakterystycznych dla siedliska.

Sukcesja drzew i krzewów oraz dominacja gatunków
roślin zielnych innych niż charakterystyczne dla
siedliska utrudnia lub wręcz uniemożliwia rozwój
gatunków charakterystycznych, powodując
ustępowanie areału siedliska
G01.06 Narciarstwo, w
tym poza trasami
G05.04 Wandalizm
rozpalanie ognisk na
skałkach, grafitti

Wszystkie
stanowiska
płatów siedliska
na załączniku nr
8

Opis zagrożenia

B02.02 Wycinka drzew

81

Potencjalne powiększenie terenu narciarskiego na
Górze Stołowej mogłoby negatywnie wpłynąć na stan
siedliska i gatunków podlegających ochronie poprzez
ich zniszczenie.

Zmiany siedliskowe spowodowane odsłonięciem
siedliska na skutek wycinki drzew

2

8310 Jaskinie
nieudostępnione do
zwiedzania

Jaskinia Błotna
(50j), Jaskinia
Twarda (50l)

L05 Zapadanie się terenu, Jaskinie ostoi są obiektami, w których często może
osuwisko
dochodzić do zawałów, obsunięć ziemi i skał,
zamknięcia dostępu do niektórych partii. Zmiany te
mogą prowadzić do ograniczenie kubatury
schronienia czy zmian mikroklimatu jaskiń
G01.04 Turystyka górska, Zbyt częsta penetracja jaskiń w okresie hibernacji czy
wspinaczka, speleologia. nieprzemyślanie prowadzona działalność
eksploracyjna może prowadzić do zbyt częstych
wybudzeń nietoperzy ze stanu hibernacji lub
pogorszenia warunków hibernacji.

Jaskinia
Januszkowa
Szczelina (12a)

3

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

50i/P1, 50k/P1,
50g

4

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

Wszystkie płaty
w obszarze
zaznaczone na
mapie
stanowiącej
załącznik nr 8

---

G05.04 Wandalizm

Wandalizm: celowe wybudzanie nietoperzy w okresie
hibernacji, rozpalanie ognisk w pobliżu otworów
jaskiń.

B02.03 Usuwanie
podszytu
B02.04 Usuwanie
martwych i
zamierających drzew
B02.06 Przerzedzanie
warstwy drzew

Usuwanie drzew z najbliższego sąsiedztwa otworów
jaskini na Januszkowej Górze, istotne zmiana
otoczenia otworów jaskini.

C01.04.01 Kopalnie
odkrywkowe

Powiększenie obszaru górniczego na Górze Stołowej
może negatywnie oddziaływać na stan siedlisk i
gatunków podlegających ochronie. W przypadku
propozycji powiększenia zasięgu eksploatacji złoża
należy ocenić jego wpływ na stan siedliska.

D02.09 inne formy
przesyłania energii

budowa gazociągu w terenie objętym planem
zagospodarowania przestrzennego: Podlesie
Rabsztyńskie - Troks - Braciejówka
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5

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

66c

---

G01.06 Narciarstwo, w
tym poza trasami

Powiększenie terenu narciarskiego na Górze Stołowej
może negatywnie wpłynąć na stan siedlisk i gatunków
podlegających ochronie, głównie w wyniku
zwiększenia presji turystycznej, zaśmiecania,
wydeptywania itp.
W przypadku propozycji powiększenia terenu
narciarskiego należy ocenić jego wpływ na stan
siedliska.

6

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

11a, 66c, 102g,
112a, 112c

--

B02.06 przerzedzenie
warstwy drzew

Zwiększanie udziału sosny w wyniku prac
gospodarczych

7

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

50g, 66c,

L10 Inne naturalne
katastrofy

---

W 2012 roku w zachodniej części Góry Stołowej, na
znacznej powierzchni miały miejsce wiatrołomy,
które naruszyły miejscowo zwartość drzewostanu.

8

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

Wszystkie
stanowiska
zaznaczone na
mapie
stanowiącej
załącznik nr 8

---

B02.04 Usuwanie
Zagrożeniem są wszystkie działania ograniczające
martwych i umierających proces powstawania martwego drewna
drzew

---

L10 Inne naturalne
katastrofy

Wystąpienie wiatrołomów na większej powierzchni
może naruszyć zwartość drzewostanu oraz pionową i
przestrzenną strukturę płatów siedliska

9

9130 Żyzne buczyny
50h, 50k
(Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion)

---

C01.04.01 Kopalnie
odkrywkowe

Powiększenie obszaru górniczego na Górze Stołowej
mogłoby negatywnie oddziaływać na stan siedlisk i
gatunków podlegających ochronie. W przypadku
propozycji powiększenia zasięgu eksploatacji złoża
należałoby ocenić jego wpływ na stan siedliska.

10

9130 Żyzne buczyny
66a
(Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion)

---

G01.06 Narciarstwo, w
tym poza trasami

Powiększenie terenu narciarskiego na Górze Stołowej
mogłoby negatywnie wpłynąć na stan siedlisk i
gatunków podlegających ochronie, głównie w wyniku
zwiększenia presji turystycznej, zaśmiecania,
wydeptywania itp.
W przypadku propozycji powiększenia terenu
narciarskiego należałoby ocenić jego wpływ na stan
siedliska.
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11

50k, 66a
9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion)

12

9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion)

13

9150 Ciepłolubne
buczyny storczykowe
(CephalantheroFagenion)

L10 Inne naturalne
katastrofy

---

Wszystkie
stanowiska
zaznaczone na
mapie
stanowiącej
załącznik nr 8

---

Zagrożeniem są wszystkie działania ograniczające
B02.04 Usuwanie
martwych i umierających proces powstawania martwego drewna
drzew

---

L10 Inne naturalne
katastrofy

Wystąpienie wiatrołomów na większej powierzchni
może naruszyć zwartość drzewostanu oraz pionową i
przestrzenną strukturę płatów siedliska.

66c/P2, 66a/P1

---

G01.06 Narciarstwo, w
tym poza trasami

Powiększenie terenu narciarskiego na Górze Stołowej
mogłoby negatywnie wpłynąć na stan siedlisk i
gatunków podlegających ochronie, głównie w wyniku
zwiększenia presji turystycznej, zaśmiecania,
wydeptywania itp.
W przypadku propozycji powiększenia terenu
narciarskiego należałoby ocenić jego wpływ na stan
siedliska.

B02.06 Przerzedzenie
warstwy drzew

Prace gospodarcze prowadzące do nadmiernego
zacienienia, lub prześwietlenia

65c/P2, 66a/P1,
103f/P2, 103f/P1
104b/P2, 110a/P2
113b/P2
14

15

W 2012 roku w zachodniej części Góry Stołowej na
znacznej powierzchni miały miejsce wiatrołomy,
które naruszyły miejscowo zwartość drzewostanu

9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny (GalioCarpinetum, TilioCarpinetum)

Wszystkie
stanowiska
zaznaczone na
mapie
stanowiącej
załącznik nr 8

---

B02.04 Usuwanie
Zagrożeniem są wszystkie działania ograniczające
martwych i umierających proces powstawania martwego drewna
drzew

---

L10 Inne naturalne
katastrofy

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)
9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosaeFagenion, Galio odorati-

Wszystkie
stanowiska
zaznaczone na
mapie
stanowiącej

---

G01 Sporty i różne formy Zagrożenie presją turystyczną, wydeptywaniem,
czynnego wypoczynku,
zaśmiecaniem, dewastacją itp.w przypadku
uprawiane w plenerze
rozpraszania ruchu turystycznego poza wyznaczone
ścieżki turystyczne, szlaki piesze i rowerowe.
Szczególnie ważne dla buczyn storczykowych.
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Wystąpienie wiatrołomów na większej powierzchni
może naruszyć zwartość drzewostanu oraz pionową i
przestrzenną strukturę płatów siedliska.

16

Fagenion)
załącznik nr 8
9150 Ciepłolubne
buczyny storczykowe
(Cephalanthero-Fagenion
9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny (GalioCarpinetum, TilioCarpinetum

---

1324Nocek duży
Myotis myotis

---

Jaskinia Błotna
(50j), Jaskinia
Twarda (50l)

H04 Zanieczyszczenie
powietrza

L05 Zapadanie się
terenu, osuwisko

---

G01.04 Turystyka
górska, wspinaczka,
speleologia.

---

G05.04 Wandalizm
B02.03 Usuwanie
podszytu
B02.04 Usuwanie
martwych i
zamierających drzew
B02.06 Przerzedzanie
warstwy drzew

17

1324 Nocek duży
Myotis myotis

Otoczenie jaskiń
(Błotnej,
Twardej i
Januszkowej
Szczeliny) w
promieniu 50
metrów

---

18

1324 Nocek duży
Myotis myotis

Teren leśny
enklawy w
obszarze

--L.10 Inne naturalne
katastrofy
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Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
związane z niedalekim sąsiedztwem Górnośląskiego
Obszaru Przemysłowego może mieć negatywny
wpływ na stopień wykształcenia, bioróżnorodność
gatunkową oraz kondycję szaty roślinnej siedlisk
przyrodniczych na całym obszarze Jaroszowca.
Dotyczy w szczególności gatunków wrażliwych na
zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego,
wchodzących w skład poszczególnych siedlisk.
Jaskinie ostoi są obiektami, w których często może
dochodzić do zawałów, obsunięć ziemi i skał,
zamknięcia dostępu do niektórych partii. Zmiany te
mogą prowadzić do ograniczenie kubatury
schronienia czy zmian mikroklimatu jaskiń.
Częsta penetracja jaskiń w okresie hibernacji
(nieprzemyślana działalność eksploracyjna) może
prowadzić do zbyt częstych wybudzeń nietoperzy ze
stanu hibernacji lub pogorszenia warunków
hibernacji.
Celowe wybudzanie nietoperzy w okresie hibernacji,
rozpalanie ognisk w pobliżu otworów jaskiń.
Usuwanie drzew z sąsiedztwa otworów jaskiń i
istotna zmiana otoczenia otworów jaskiń może
utrudnić dolot do obiektu i zakłócać przebieg
rojenia.

Istotne, wielkopowierzchniowe wylesienia lub
negatywne zmiany w strukturze drzewostanów w
obrębie ostoi mogą ograniczyć areał optymalnych
żerowisk.

W przypadku większości siedlisk nie stwierdzono znaczących zagrożeń istniejących, niektóre skałki wapienne z siedliskiem 8210 poddane są
intensywnej presji turystycznej.

5. Cele działań ochronnych
Przedmiot ochrony

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

Numer
stanowi
ska

Stan
ochrony

Cele działań ochronnych

11a

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 –
poprzez zmniejszenie udziału sosny

do 10 lat

50g

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu.
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – obniżenie oceny stanu siedliska spowodowane
było bardzo małą ilością/brakiem martwego drewna)

do 10 lat

66c

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez zmniejszenie udziału sosny

do 10 lat

102g

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 –
poprzez zmniejszenie udziału sosny

do 10 lat

103f

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – obniżenie oceny stanu siedliska spowodowane
było bardzo małą ilością/brakiem martwego drewna)

do 10 lat

104c

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju do 10 lat
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – obniżenie oceny stanu siedliska spowodowane
było bardzo małą ilością/brakiem martwego drewna oraz zniekształconą
w stosunku do typowej kombinacją florystyczną runa)

86

Perspektywa
osiągnięcia
właściwego stanu
ochrony

9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion)

110a

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju do 10 lat
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – obniżenie oceny stanu siedliska spowodowane
było bardzo małą ilością/brakiem martwego drewna)

112c

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez zmniejszenie udziału sosny

do 10 lat

112a

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez zmniejszenie udziału sosny

do 10 lat

50k

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna)

do 10 lat

62b

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna)

do 10 lat

62a

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna)

do 10 lat

66a

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna)

do 10 lat

105a

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna oraz młodego wieku drzewostanu)

do 10 lat

87

9150 Ciepłolubne
buczyny storczykowe
(CephalantheroFagenion)

109a

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna)

do 10 lat

112d

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna)

do 10 lat

118a

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska - na chwilę obecną ocena obniżona z powodu
małej ilości martwego drewna)

do 10 lat

50l,
50m,
109a

XX

Popieranie naturalnego rozwoju drzewostanu poprzez zachowanie
płatów z jaworem oraz języcznikiem zwyczajnym

Do 10 lat

65c/P2

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych runa (ocena obniżona ze względu na
bardzo małą liczbę gatunków charakterystycznych)

66a/P1

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych runa (ocena obniżona ze względu na
bardzo małą liczbę gatunków charakterystycznych)

66c/P2

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – na chwilę obecną mała liczbę gatunków
charakterystycznych)

do 10 lat

102h

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu

do 10 lat

88

optymalnego siedliska – na chwilę obecną mała liczba gatunków
charakterystycznych)
103f/P2

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych runa (ocena obniżona ze względu na
bardzo małą liczbę gatunków charakterystycznych)

103f/P1

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych runa (ocena obniżona ze względu na
bardzo małą liczbę gatunków charakterystycznych)

104b/P2

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych runa (ocena obniżona ze względu na
bardzo małą liczbę gatunków charakterystycznych)

105b/P1

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – na chwilę obecną mała liczba gatunków
charakterystycznych)

do 10 lat

106c/P1

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – na chwilę obecną mała ilość gatunków
charakterystycznych)

do 10 lat

106c/P2

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – na chwilę obecną mała liczba gatunków
charakterystycznych)

do 10 lat

106c/P3

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – na chwilę obecną mała liczba gatunków
charakterystycznych)

do 10 lat

89

109a/P2

U1

Utrzymanie stanu zachowania poprzez popieranie naturalnego rozwoju
drzewostanu
(występują sprzyjające warunki do naturalnego uzyskania stanu
optymalnego siedliska – na chwilę obecną mała liczba gatunków
charakterystycznych)

110a/P2

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych runa (ocena obniżona ze względu na
bardzo małą liczbę gatunków charakterystycznych)

113b/P2

U1

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych runa (ocena obniżona ze względu na
bardzo małą liczbę gatunków charakterystycznych)

12a

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
zmniejszenie udziału gatunków iglastych, preferowanie gatunków
grądowych

64b

U2

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
zmniejszenie udziału gatunków iglastych preferowanie gatunków
grądowych

XX

8310 Jaskinie
nieudostępnione do
zwiedzania

Jaskinia
Błotna
(50j),
Jaskinia
Twarda
(50l),
Jaskinia
Januszko
wa
Szczelina
(12a)

do 10 lat
Rozpoznanie stanu ochrony siedliska jaskiń stanowiących również
hibernakulum w stanie zapewniającym optymalne warunki do hibernacji
nietoperzy.
W przypadku oceny niższej niż FV zaplanowanie działań ochronnych

8210 Wapienne ściany
skalne ze zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

12a/P1,
12a/P2,
12a/P3,
49g/P1,
66a/P2,

U2, U1

Poprawa parametru struktura i funkcje do stanu co najmniej U1 poprzez do 10 lat
poprawę warunków świetlnych i ograniczenie konkurencji ze strony
krzewów

9170 Grąd
środkowoeuropejski i
subkontynentalny
(Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum)

90

do 10 lat

108f/P1,
112i/P1
12a/P4,4
9g/P2,50
j/P1,
50l/P1,1
04b/P3,1
09a/P3,
110a/P1,
112g/P2,
118a/P1
Jaskinia
Błotna
(50j),
Jaskinia
Twarda
(50l)

1324 Nocek duży
Myotis myotis

FV,

Utrzymanie stanu zachowania

do 10 lat

FV

Utrzymanie hibernakulów (ich kubatury i warunków mikroklimatycznych) w
stanie zapewniającym optymalne warunki do hibernacji nietoperzy.

do 10 lat

Utrzymanie zadrzewień bezpośrednio sąsiadujących z jaskinią w stanie
pozwalającym na swobodny dolot i niezakłócony przebieg rojenia.
Utrzymanie obecnego areału i zwartości terenów leśnych enklawy.

W przypadku większości siedlisk leśnych głównym celem działań ochronnych jest umożliwienie naturalnego rozwoju siedliska, który sprzyja
uzyskaniu jego stanu optymalnego – zwiększenie udziału gatunków charakterystycznych, zachowanie właściwej struktury przestrzennej
drzewostanu i wzrost udziału martwego drewna. W niektórych płatach wskazane są działania dotyczące przebudowy drzewostanu oraz jego
rozrzedzenia dla poprawy warunków świetlnych w runie lasu. W przypadku wapiennych ścian skalnych głównym celem jest zapewnienie
optymalnych warunków świetlnych, czyli zmniejszenie nadmiaru zakrzewień i martwej materii. Dla nietoperzy ważne jest utrzymanie
optymalnych warunków do hibernacji w jaskiniach i w ich bezpośrednim otoczeniu.
6. Ustalenie działań ochronnych
Przedmiot
ochrony

Działania ochronne
Numer i nazwa

9110 Kwaśne

Nr

Zakres prac

Miejsce realizacji

Działania związane z ochroną czynną

91

Termin
wykonania

Podmiot
Szacunkowe
odpowiedzia
koszty
lny za
(w tys. zł)
wykonanie

buczyny (Luzulo- A1
Fagenion)

Przebudowa
drzewostanu

Usunięcie nadmiaru sosny z drzewostanu
do udziału zgodnego z siedliskiem .
(sukcesywne usuwanie sosny na możliwie
największym poziomie w ramach
planowanych zabiegów gospodarczych ).
Jeżeli nie wystąpi naturalne odnowienie, to
w miarę potrzeby nasadzenie buka, dla
uzupełnienia luk w drzewostanie. W
oddziałach 61 g i 61 f należy utrzymać
sosnę w drzewostanie, dla zachowania
buforu drzewostanu sosnowego wokół
szpitala pulmunologicznego położonego w
sąsiedztwie obszaru Natura 2000

Stanowiska w
do 10 lat
których występuje
nadmiar sosny - 11a,
66c, 102g, 112a,
112c

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B1

Gospodarka leśna

Prowadzenie bieżącej gospodarki leśnej,
ze szczególnym uwzględnieniem działań
zwiększających udział martwego drewna
stopniowo do ilości średnio ok. 20 m3/ha

Wszystkie płaty
Przez cały
zaznaczone na mapie okres
stanowiącej załącznik
nr 8

Utrzymanie
integralności
terenów leśnych

Utrzymanie integralności terenów leśnych
poprzez kontrolowanie rozwoju zabudowy,
terenów przemysłowych, oraz inwestycji
liniowych. Wszelkie nowe inwestycje
realizowane na terenach leśnych obszaru
wpływające na integralność terenów
leśnych i ich powierzchnię powinny
podlegać procedurze oceny oddziaływania.

Wszystkie płaty
zaznaczone na mapie
stanowiącej załącznik
nr 8

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

C1

Monitoring stanu
ochrony siedliska
9110

Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Monitoring siedliska pod kątem
aktualnego stanu zachowania, gatunków
charakterystycznych, ilości martwego
drewna oraz innych wskaźników
kardynalnych zgodnie z metodyką PMŚ
GIOŚ

92

Nadleśnictwo
W ramach
Olkusz
zadań
służbowych

Nadleśnictwo
W ramach
Olkusz
zadań
służbowych

Działanie do W ramach
Samorządy,
wykonania w zadań
RDOŚ
trakcie
służbowych Kraków,
obowiązywani
a planu zadań
ochronnych

Wybrane stanowiska Okresowo co
5 lat

5

RDOŚ
Kraków

D1

Inwentaryzacja
roślin
(działanie wspólne
dla buczyn)

Inwentaryzacja gatunków objętych
ochroną gatunkową i charakterystycznych
dla siedliska (m.in. stanowiska storczyków
Orchidaceae, konwalii majowej
Convallaria majalis i in.)

Wszystkie płaty
zaznaczone na mapie
stanowiącej załącznik
nr 8

Jednorazowo
w pierwszych
latach
obowiązywani
a PZO

Nr

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

5

RDOŚ
Kraków

Nr
9130 Żyzne
buczyny
(Dentario
Nr
glandulosaeFagenion, Galio B1
odorati-Fagenion)

Działania związane z ochroną czynną
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Gospodarka leśna

Prowadzenie bieżącej gospodarki leśnej, w
okresie od 1 września do końca lutego ze
szczególnym uwzględnieniem działań
zwiększających udział martwego drewna
stopniowo do ilości średnio ok. 20 m3/ha.
Na terenie Rezerwatu Przyrody Pazurek i
wybranych fragmentach wydzieleń
Stołowej Góry prowadzić ograniczone
działania gospodarki leśnej – z uwagi na
występowanie lasów o charakterze
zbliżonym do naturalnego, oraz istnienie
cennych płatów z jaworem oraz jaskiń

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

C1

Monitoring stanu
ochrony siedliska
9130

Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Monitoring siedliska pod kątem
aktualnego stanu zachowania, gatunków
charakterystycznych, ilości martwego
drewna oraz innych wskaźników
kardynalnych zgodnie z metodyka PMŚ
GIOŚ

93

Platy siedliska na
Przez cały
Stołowej Górze i
okres
Januszkowej Górze,
rezerwat przyrody
Pazurek zaznaczone
na mapie stanowiącej
załącznik nr 8

Wybrane stanowiska Okresowo co
5 lat

Nadleśnictwo
W ramach
Olkusz
zadań
służbowych

5

RDOŚ
Kraków

D1

Nr

Inwentaryzacja
roślin
(działanie wspólne
dla buczyn)

Inwentaryzacja gatunków objętych
ochroną i charakterystycznych dla
siedliska (m.in. stanowiska żywca
dziewięciolistnego Dentaria enneaphyllos,
żywca cebulkowego Dentaria bulbifera,
czosnku niedźwiedziego Allium ursinum,
storczyków Orchidaceae, i in.)

Wszystkie płaty
zaznaczone na mapie
stanowiącej załącznik
nr 8

Jednorazowo
w pierwszych
latach
obowiązywani
a PZO

Inwentaryzacja
płatów z udziałem
jawora

Inwentaryzacja płatów z jaworem oraz z
języcznikiem zwyczajnym Phyllitis
scolopendrium

50m, 50l, 109a

Jednorazowo
w pierwszych
latach
obowiązywani
a planu

5

RDOŚ
Kraków

RDOŚ
Kraków

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

9150 Ciepłolubne Nr
buczyny
A1
storczykowe
(CephalantheroFagenion)

Działania związane z ochroną czynną
Przerzedzenie
drzewostanu

Miejscowe przerzedzenie drzewostanu w
celu poprawy warunków świetlnych runa.
Będzie to sprzyjać rozwojowi
charakterystycznych dla siedliska
gatunków runa, w szczególności
storczyków.

Stanowiska określone do 10 lat
na podstawie
inwentaryzacji

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B1

Gospodarka leśna

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

C1

Monitoring stanu
ochrony siedliska
9150

Prowadzenie bieżącej gospodarki leśnej,
ze szczególnym uwzględnieniem działań
zwiększających udział martwego drewna
stopniowo do ilości średnio ok. 20 m3/ha
Monitoring siedliska pod kątem
aktualnego stanu zachowania, gatunków
charakterystycznych, oraz innych
wskaźników kardynalnych dla
ciepłolubnych buczyn storczykowych)
zgodnie z metodyka PMŚ GIOŚ

94

płaty zaznaczone na
mapie stanowiącej
załącznik nr 8

Przez cały
okres

Wybrane stanowiska Okresowo co
5 lat

10

Nadleśnictwo
Olkusz

Nadleśnictwo
W ramach
Olkusz
zadań
służbowych

5

RDOŚ
Kraków

Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

D1

Inwentaryzacja
roślin (działanie
wspólne dla
buczyn)

Nr

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

Inwentaryzacja gatunków objętych
ochroną i charakterystycznych dla
siedliska (stanowiska poszczególnych
gatunków storczyków Orchidaceae,
konwali majowej Convallaria majalis i
innych)

Wszystkie płaty
zaznaczone na mapie
stanowiącej załącznik
nr 8

Jednorazowo
w pierwszych
latach
obowiązywani
a PZO

5

RDOŚ
Kraków

20

Nadleśnictwo
Olkusz

Nr
9170 Grąd
środkowoeuropejs A1
ki i subkontynenttalny (GalioCarpinetum, TilioCarpinetum)

Działania związane z ochroną czynną
Przebudowa
drzewostanu

Sukcesywne usuwanie gatunków iglastych
na możliwie największym poziomie w
ramach planowanych zabiegów
gospodarczych.
Jeżeli nie wystąpi naturalne odnowienie, to
w miarę potrzeby nasadzenie graba, dębu i
buka, dla uzupełnienia luk w drzewostanie.
wraz z gatunkami domieszkowymi
zgodnymi z siedliskiem zgodnie z ZHL

Stanowiska w
których występuje
nadmiar sosny w
szczególności 6f,
11a, 12a

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B1

Gospodarka leśna

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

C1

Monitoring stanu
ochrony siedliska
9170

Prowadzenie bieżącej gospodarki leśnej,
ze szczególnym uwzględnieniem działań
zwiększających udział martwego drewna
gatunków liściastych z sukcesywnym
usuwaniem posuszu iglastego
Monitoring siedliska pod kątem
aktualnego stanu zachowania, gatunków
charakterystycznych, ilości martwego
drewna (w tym martwego drewna >3 m
długości i >50 cm grubości) oraz innych
wskaźników kardynalnych) zgodnie z
metodyka PMŚ GIOŚ
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do 10 lat

Wszystkie płaty
Przez cały
zaznaczone na mapie okres
stanowiącej załącznik
nr 8

Wybrane stanowiska Okresowo co
5 lat

Nadleśnictwo
W ramach
Olkusz
zadań
służbowych

5

RDOŚ
Kraków

Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

D1

Inwentaryzacja
roślin

Nr

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

Inwentaryzacja gatunków objętych
ochroną i charakterystycznych dla
siedliska (m.in. stanowiska lilii złotogłów
Lilium martagon i in.)

Wszystkie płaty
zaznaczone na mapie
stanowiącej załącznik
nr 8

Jednorazowo
w pierwszych
latach
obowiązywani
a PZO

10

RDOŚ
Kraków

15

RDOŚ
Kraków w
porozumieniu
z grotołazami.

-

1324 Nocek duży Nr Działania związane z ochroną czynną
A1 Zabezpieczenie
Montaż w otworze Jaskini Twardej kraty
Myotis myotis
zimowiska

Nr
B1

uniemożliwiającej penetrację jaskini w
okresie zimowym, jej konserwacja i
zamykanie na okres zimowy.

Jaskinia Twarda (50l) Działanie
warunkowe,
konieczne w
przypadku
wyraźnego
wzrostu presji
ze strony
człowieka i
spadku
liczebności
nietoperzy.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
Jaskinia Błotna (50j), Przez cały
Utrzymanie
W promieniu 50 m od otworów jaskiń
Jaskinia Twarda (50l), okres
zadrzewień w
utrzymanie zwartości koron drzew.
najbliższym
Wycinka drzew czy krzewów oraz
jaskinia Januszkowa
Szczelina (12a)
sąsiedztwie jaskiń znacząca redukcja koron, powinny być
umożliwiający
poprzedzone jeśli to możliwe nasadzeniami
swobodny dolot i młodych drzew i krzewów,
rojenie
uzupełniających luki i nie owocującym
nadmiernym rozluźnieniem zwarcia koron
drzew.
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-

Nadleśnictwo
Olkusz

B2

Nr
C1

Utrzymanie
obecnego areału i
zwartości terenów
leśnych enklaw

W gospodarce leśnej ostoi należy dążyć do: Cały obszar ostoi
- utrzymania jak największej powierzchni
drzewostanów liściastych,
- zwiększenia powierzchni drzewostanów o
złożonej strukturze wiekowej i
przestrzennej,
- zwiększenia udziału starych
obumierających lub martwych drzew.
Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
Zimowy monitoring Według zaleceń GIOŚ.
Jaskinia Błotna (50j),
populacji i stanu
Jaskinia Twarda (50l)
siedlisk

Przez cały
okres

-

Nadleśnictwo
Olkusz

Corocznie w
okresie od 15
stycznia do 15
lutego

10

RDOŚ
Kraków

Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Nr

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

8210
Wapienne Nr
ściany skalne ze A1
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis

Działania związane z ochroną czynną
Odkrzaczanie

Odkrzaczanie . Usunięcie nadmiaru
zakrzewień (do poziomu poniżej 20%) na
poszczególnych stanowiskach. Działanie
należy wykonać w okresie do 5 lat.

12a/P3, 66a/P2,
108f/P1, 12a/P2,
49g/P1, 112i/P1

do 5 lat

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

A2

Utworzenie
buforów
ochronnych wokół
skał

Utworzenie buforów wokół skał o
szerokości równej wysokości drzewostanu
oraz prowadzenia prac w strefie buforowej
drzewostanu z uwzględnieniem ochrony
siedliska 8210

Wszystkie płaty
zaznaczone na mapie
stanowiącej załącznik
nr 8

W pierwszych
latach
obowiązywani
a planu

Sprawujący
nadzór nad
obszarem we
współpracy z
Nadleśnictw
em Olkusz

A3

Usuwanie martwej Usuwanie martwej materii . Usunięcie
materii
martwych liści i gałęzi (do poziomu
poniżej 10% ) na poszczególnych
stanowiskach. Działanie należy wykonać
w okresie do 5 lat.

12a/P1, 12a/P2,
49g/P1, 112i/P1

do 5 lat

Sprawujący
nadzór nad
obszarem

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
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C1

Monitoring stanu
ochrony siedliska
8210

Monitoring siedliska pod kątem
aktualnego stanu zachowania, gatunków
charakterystycznych, oraz innych
wskaźników kardynalnych dla siedliska
zgodnie z metodyka PMŚ GIOŚ

Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

D1

Ocena stanu
zachowania

Nr

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

Inwentaryzacja siedliska w obszarze i
ocena stanu zachowania

Wybrane stanowiska Okresowo co
5 lat

Wszystkie płaty
zaznaczone na mapie
stanowiącej załącznik
nr 8

Jednorazowo
w pierwszych
latach
obowiązywani
a PZO

RDOŚ
Kraków

RDOŚ
Kraków

-

8310
Jaskinie Nr
nieudostępnione A1
do zwiedzania

Działania związane z ochroną czynną
Zabezpieczenie
jaskini

Jaskinia Twarda (50l)
Zabezpieczenie jaskini stanowiącej
zimowiska nietoperzy w przypadku
wyraźnego wzrostu presji ze strony
człowieka i spadku liczebności nietoperzy.
Montaż w otworze Jaskini Twardej kraty
uniemożliwiającej penetrację jaskini w
okresie zimowym, jej konserwacja i
zamykanie na okres zimowy.

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B1

Utrzymanie
otoczenia jaskiń

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

pozostawienie bez zabiegów
gospodarczych terenu wokół otworu
jaskini na wysokość drzewostanu, z
jednoczesną możliwością usunięcia
ewentualnych kłód zmniejszających
drożność otworu jaskini;

C1
Nr

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
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W miarę
potrzeb

Jaskinia Błotna (50j), Przez cały
Jaskinia Twarda
okres
(50l), Jaskinia
Januszkowa
Szczelina (12a)

RDOŚ
Kraków w
porozumieniu
z grotołazami

RDOŚ
Kraków w
porozumieniu

D1

Eksploracja
speleologiczna

Weryfikacja i uzupełnienie wiedzy o stanie Jaskinia Błotna (50j), W okresie
ochrony siedliska w oparciu o nowe dane Jaskinia Twarda (50l) obowiązywani
uzyskane z eksploracji speleologicznej
a planu

Nr

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

99

14

Podmiot
specjalistycz
ny

Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
Lp
1

Przedmiot
ochrony
Nietoperze,
Jaskinie
nieudostepnio
ne do
zwiedzania

Cel
Poznanie
dynamiki
liczebności
gatunków w
schronieniach
zimowych.
Ocena stanu i
zmian
zachodzących w
siedlisku

Parametr

Wskaźnik

3

Ocena stanu
siedliska

9110 Kwaśne
buczyny
(LuzuloFagenion)

Ocena stanu
siedliska

Miejsce

Liczebność

Określenie liczebności
nietoperzy.

Raz w roku, w
lutym

Jaskinia Błotna,
Jaskinia Twarda

Siedlisko

Kubatura
dostępna dla
nietoperzy

Określenie
ewentualnych zmian
kubatury dostępnej dla
nietoperzy.
Kontrola
zabezpieczenia krat w
otworach hibernakulów.
Kontrola drożności
wlotów dla nietoperzy.

Ocena podczas
zimowego
liczenia.

Jaskinia Błotna,
Jaskinia Twarda

Ocena podczas
zimowego
liczenia.
Ocena podczas
zimowego
liczenia.
Ocena podczas
zimowego
liczenia.

Jaskinia Błotna,
Jaskinia Twarda

Dostępność
wlotów

8210
Wapienne
ściany skalne
ze
zbiorowiskam
i
Potentilletalia
caulescentis

Terminy/
częstotliwość

Populacja

Zabezpieczenie
przed
niepokojeniem

2

Zakres prac
monitoringowych

Siedlisko

Niezmienność
warunków
mikroklimatycznych.
Gatunki
charakterystyczne

Ślady
wspinaczki lub
wydeptywania
Pokrycie przez
gatunki traw
Obce
gatunki
inwazyjne
Siedlisko

Charakterystyczna
kombinacja
florystyczna
fitocenoz
Inwazyjne gatunki
obce w podszycie
i runie
Ekspansywne
gatunki rodzime
(apofity) w runie

Kontrola zmian
warunków
mikroklimatycznych

Jaskinia Błotna,
Jaskinia Twarda
Jaskinia Błotna,
Jaskinia Twarda

Podmiot
odpowiedzialny
RDOŚ w Krakowie po
zapewnieniu środków
finansowych na
realizację zadania oraz
inne zainteresowane
podmioty
RDOŚ oraz inne
zainteresowane
podmioty

W ramach
monitoringu
zimowego

RDOŚ oraz inne
zainteresowane
podmioty
RDOŚ oraz inne
zainteresowane
podmioty
RDOŚ oraz inne
zainteresowane
podmioty

W ramach
monitoringu
liczebności.
W ramach
monitoringu
liczebności.
W ramach
monitoringu
liczebności.

Kontrola stanu siedlisk
pod kątem aktualnego
stanu
zachowania,
gatunków
charakterystycznych,
oraz
innych
wskaźników
kardynalnych
dla
siedliska

Okresowo co 6 lat

Wszystkie
stanowiska

RDOŚ w Krakowie

Kontrola stanu siedlisk
pod kątem aktualnego
stanu
zachowania,
gatunków
charakterystycznych,
ilości martwego drewna
oraz
innych
wskaźników
kardynalnych

Okresowo co 6 lat

Zgodnie
z
metodyką GIOŚ

RDOŚ w Krakowie
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Szacowany
koszt
(w tys. zł)

W ramach
monitoringu
liczebności.

4

5

9130 Żyzne
buczyny
(Dentario
glandulosaeFagenion,
Galio odoratiFagenion)

9150
Ciepłolubne
buczyny
storczykowe
(Cephalanther
o-Fagenion)

Ocena stanu
siedliska

Ocena stanu
siedliska

Siedlisko

Siedlisko

Wiek drzewostanu
(obecność
starodrzewu)
Gatunki
obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno
leżące lub stojące
>3 m długości i
>50 cm grubości
Charakterystyczna
kombinacja
florystyczna
fitocenoz
Gatunki
dominujące
w
poszczególnych
warstwach
fitocenozy
Udział
w
drzewostanie
gatunków
buczynowych
Gatunki
obce
geograficznie w
drzewostanie
i
podroście
Martwe drewno
leżące lub stojące
>3 m długości i
>50 cm grubości
Gatunki
charakterystyczne

Gatunki
dominujące

Gatunki
obce
ekologicznie
w
drzewostanie
6

9170
Grąd
środkowoeuro

Ocena stanu
siedliska

Siedlisko

Charakterystyczna
kombinacja

Kontrola stanu siedlisk
pod kątem aktualnego
stanu
zachowania,
gatunków
charakterystycznych,
ilości martwego drewna
oraz
innych
wskaźników
kardynalnych

Okresowo co 6 lat

Zgodnie
z
metodyką GIOŚ

RDOŚ w Krakowie

Kontrola stanu siedlisk
pod kątem aktualnego
stanu
zachowania,
gatunków
charakterystycznych,
oraz
innych
wskaźników
kardynalnych
dla
ciepłolubnych buczyn
storczykowych)

Okresowo co 6 lat

Zgodnie
z
metodyką GIOŚ

RDOŚ w Krakowie

Kontrola stanu siedlisk
pod kątem aktualnego

Okresowo co 6 lat

Zgodnie
z
metodyką GIOŚ

RDOŚ w Krakowie
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pejski
i
subkontynenttalny (GalioCarpinetum,
TilioCarpinetum)

florystyczna runa
Gatunki
dominujące
w
poszczególnych
warstwach
fitocenozy
Udział
w
drzewostanie
gatunków
liściastych
(bez
wczesnosukcesyjn
ych)
Udział graba

stanu
zachowania,
gatunków
charakterystycznych,
ilości martwego drewna
(w
tym
martwego
drewna >3 m długości i
>50 cm grubości) oraz
innych
wskaźników
kardynalnych)

Gatunki
obce
geograficznie w
drzewostanie
Martwe drewno
leżące lub stojące
>3 m długości i
>50 cm grubości

102

7. Wskazania do dokumentów planistycznych
Po przeanalizowaniu dokumentów planistycznych pokrywających się z terenem obszaru Natura 2000 stwierdzono, że obecne zapisy nie
wymagają wprowadzenia zmian na skutek sformułowanych wskazań w planie zadań ochronnych.
8. 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. Brakujące informacje zostaną uzupełnione w pierwszych
latach obowiązywania PZO, w czasie wykonywania monitoringu oraz realizacji działań ochronnych zaproponowanych w tym dokumencie.
9
L.p.

Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
Zapis SDF

Proponowany zapis SDF

Uzasadnienie do zmiany

3.1 Typy siedlisk znajdujące się na terenie
obszaru Natura 2000

3.1 Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru:

W wyniku prac terenowych nad planem urządzenia lasu
dla Nadleśnictwa Olkusz na lata 2012 – 2021
zweryfikowano powierzchnię siedlisk leśnych w
obszarze. Zostało również usunięte siedlisko 6210
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) -z istotnymi
stanowiskami storczyków, które nie zostało stwierdzone
w wyniku prac nad planem. Nie stwierdzono również
miejsc optymalnych do ich występowania. Siedlisko to
znalazło się na omawianym obszarze w wyniku błędu
interpretacyjnego . błędne rozpoznanie siedliska w
szczytowych partiach formacji skalnych siedliska 8210.
Podczas inwentaryzacji terenowych zlokalizowano tylko
jedno, bardzo ubogie i niewielkie stanowisko w
szczytowej partii siedliska 8210 w drzewostanie na
którym stwierdzono jeden gatunek charakterystyczny dla
murawy kserotermicznej kostrzewa Festuca.
Fakt tak znikomego pokrycia obszaru Natura 2000 tym
siedliskiem można wiązać z faktem , iż tereny obszaru w
99,84 % powierzchni terenu zajmują tereny leśne, które
nie są miejscami występowania tego siedliska w obszarze
Natura 2000 Jaroszowiec. Brak jest również danych
historycznych wskazujących na występowanie na
przedmiotowym terenie płatów tego siedliska.
W wyniku prac terenowych wskazano również siedlisko
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i
zboczach Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani.
które w obszarze reprezentowane jest przez trzy
niewielkie płaty zaklasyfikowane jako zespół Jaworzyny
z języcznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum. W

6210 1.75 M C C C C
8210 0.58 M B C B C
8310 0.0 M B C A C
9110 105.26 M B C B C
9130 239.77 M B C B B
9150 1.99 M C C B C
9170 17,54 M B C A C

8210 – 2,49 ha
8310 – 0,0
9110 - 133, 49 ha
9130 – 259,93 ha
9150 – 23,83
9170 – 22,86 ha
9180 – 0,12 D

1
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dwóch płatach położonych na Górze Stołowej obecne są
gatunki typowe i charakterystyczne dla wyróżnionego
siedliska. Drzewostan w płacie położonym na Pazurku
jest zdominowany przez buka, w drzewostanie licznie
występuje jawor, miejscami również klon w podroście. W
runie obok języcznika zwyczajnego Phyllitis
scolopendrium występuje miesiącznica trwała Lunaria
rediviva. Płaty zajmują niewielką powierzchnię 0,12 ha. .
W planie zadań ochronnych wskazano na konieczność
uzupełnienia stanu wiedzy o tym siedlisku
Siedlisko to zostało ocenione jako D.

Jakość i znaczenie

4.2

W obszarze stwierdzono obecność 7 rodzajów
siedlisk z Załącznika I oraz 2 gatunków z
Załącznika II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG. Do największych wartości
tego obszaru należą:
- obecność dużego obszaru leśnego
porośniętego przez naturalny drzewostan
bukowy (m.in. buczyna
storczykowa i sudecka);
- nagromadzenie na niewielkiej powierzchni
dużej ilości skał wapiennych o rzadko
spotykanej rzeźbie (z uwagi
na ich silne skrasowienie), występowanie
jaskiń i in. utworów krasowych;
- obiekt dydaktyczny, wskazujący na ścisłe
powiązanie naturalnej roślinności z glebami,
budową geologiczną i
rzeźbą terenu;
Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D
to gatunki prawnie chronione w Polsce.

W obszarze stwierdzono obecność 6 rodzajów siedlisk z Załącznika I oraz 2
gatunków z Załącznika II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG. Do największych wartości tego obszaru należą:
- obecność dużego obszaru leśnego porośniętego przez naturalny drzewostan
bukowy (m.in. buczyna
storczykowa i sudecka);
- nagromadzenie na niewielkiej powierzchni dużej ilości skał wapiennych o rzadko
spotykanej rzeźbie (z uwagi
na ich silne skrasowienie), występowanie jaskiń i in. utworów krasowych;
- obiekt dydaktyczny, wskazujący na ścisłe powiązanie naturalnej roślinności z
glebami, budową geologiczną i
rzeźbą terenu;
Występowanie reprezentowanego przez niewielkie płaty siedliska
zaklasyfikowanego jako zespół Jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym
Phyllitido-Aceretum.
Występowanie jaskiń (Jaskinia Twarda, Jaskinia Błotna) stanowiących
hibernakulum dla nietoperzy. Jaskinia Twarda to największe i
najcenniejsze zimowisko nocka dużego na terenie Wyżyny Krakowskiej
Nocek duży Myotis myotis (1324)
Dla określenia znaczenia obszaru dla ochrony gatunku wykorzystano dane o
wysokiej jakości „G” (zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej ).
Populacja: Dotychczas nie podjęto próby oszacowania liczebności populacji nocka
dużego w Polsce. Obszar Jaroszowca (Jaskinia Twarda, Jaskinia Błotna) jest
znaczącym dla tego gatunku obszarem zimowania w kraju. Jaskinia Twarda to
największe i najcenniejsze zimowisko nocka dużego na terenie Wyżyny
Krakowskiej Przyjęto, że jego liczebność mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % co
pozwala na ocenę populacji „C”.
Stan zachowania siedliska gatunku:
W obszarze Jaroszowiec znajdują się dwa zimowiska nocka dużego Jaskinia Błotna
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i odkryta w 2007 roku Jaskinia Twarda. W Jaskini Błotnej hibernuje od 3 do 9
osobników tego gatunku, w Jaskini Twardej, w której po raz pierwszy prowadzono
monitoring zimowy w 2012 roku stwierdzono hibernację 102 osobników nocka
dużego. To największe i najcenniejsze zimowisko nocka dużego na terenie Wyżyny
Krakowskiej. Otwory jaskiń na chwilę obecną nie wymagają zabezpieczenia.
Jaskinie są trudne technicznie, ciasne, ich penetracja wymaga wykorzystania liny,
bardzo rzadko są penetrowane zwłaszcza zimą.
Zgodnie z przyjętą metodą (Instrukcja, 2012.1), nadano ocenę stanu zachowania
siedliska gatunku B (dobry stan zachowania).
Izolacja: Podkowiec mały występuje w całej Europie południowej i zachodniej, a w
północnej Polsce osiąga północno-wschodnią granicę zasięgu. Ocena C (populacja
nieizolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku).
Ocena ogólna: Ocena B (dobra).
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
Siedlisko jest złożone z niewielkich powierzchniowo płatów zlokalizowanych w
szczelinach skał wapiennych na niewielkiej ilości gleby. Siedlisko w obszarze
występuje w miejscach ocienionych i wilgotnych, ale również w okolicach
południowych ekspozycji skał. Charakterystycznymi roślinami zbiorowiska są
m.in.: zanokcica zielona Asplenium viride, zanokcica murowa Asplenium rutamuraria, zanokcica skalna Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, paprotnica
krucha Cystopteris fragilis, języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium. Często
występują paprotka pospolita Polypodium vulgare, zachyłka
Roberta
Gymnocarpium robertianum, bodziszek cuchnący Geranium robertianum,
rzeżusznik piaskowy Cardaminopsis arenosa.

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) (kod: 9110)
W obszarze kwaśne buczyny stanowią znaczącą część areału siedlisk leśnych.
Siedlisko reprezentowane jest przez zespół acidofilnej buczyny niżowej Luzulo
pilosae-Fagetum. Pokrywa ona zwykle najniższe części stoków, o różnej ekspozycji
oraz obniżenia z wykształconymi glebami płowymi lub brunatnymi, słabo
bielicowymi. Struktura zbiorowiska jest dość jednorodna. W drzewostanie
dominuje buk, słabo rozwinięta jest warstwa podszytu. W runie obecna jest
borówka czarna Vaccinium myrtillus, konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium,
kosmatka owłosiona Luzula pilosa, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. W
sąsiedztwie wychodni wapiennych zwiększa się zwykle udział roślin mezofilnych w
runie. Wkraczają tu: marzanka wonna Galium odoratum, gajowiec żółty
Galeobdolon luteum, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, wiechlina gajowa Poa
nemoralis, a wycofuje się borówka czarna. Gleba pokryta jest zwykle dość grubą
warstwą nierozłożonych liści bukowych, a przestrzenie od nich wolne, pokrywają
płaty mszaków.
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Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (kod:
9130)
W obszarze reprezentowana przez zespół żyznej buczyny sudeckiej Dentario
enneaphyllidi–Fagetum. Wykazuje ona znaczne wewnętrzne zróżnicowanie.
Wyróżniono tu podzespół typowy, z czosnkiem niedźwiedzim Allium ursinum, z
miesięcznicą trwałą Lunaria rediviva, a także liczne warianty i podwarianty pośród
każdego z nich. Buczyny żyzne zajmują w obszarze powierzchnie najwyżej
wyniesione, często na zboczach dość stromych, o ekspozycji północnej, wschodniej
i zachodniej, pokryte rędzinami i różnymi typami pararędzin. Najlepiej
wykształcone fragmenty zbiorowiska znajdują się wokół ostańców wapiennych. W
runie występują tu: żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos, kokorycz pusta
Corydalis cava, miesiącznica trwała Lunaria rediviva, szczyr trwały Mercurialis
perennis. Na glebach uboższych masowo występują: żywiec cebulkowy Dentaria
bulbifera, marzanka wonna Galium odoratum, przylaszczka pospolita Hepatica
nobilis, wiechlina gajowa Poa nemoralis.
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
Siedlisko reprezentowane w obszarze przez zespół Carici-Fagetum. Jego płaty
występują na południowych stokach wzniesień, często stromych, na glebach
suchych i ciepłych, płytkich, wykształconych na wapiennym podłożu, zwykle silnie
szkieletowych – klasyfikowanych jako pararędziny. W drzewostanie dominuje buk,
jego pokrój jest inny niż w dwóch poprzednich typach buczyn. Drzewa są nisko
ugałęzione, o rozbudowanych koronach. Ze względu na dość dużą ilość światła
(bocznego) docierającego do dna lasu, runo jest dość obfite. Rozwija się też
warstwa krzewów, złożona często z gatunków ciepłolubnych. Cechą
charakterystyczną jest występowanie w runie licznych storczykowatych. Rosną tu:
buławnik czerwony Cephalanthera rubra, buławnik biały Cephalanthera alba, i
buławnik mieczolistny C. damasonium, kruszczyk szerokolistny Epipactis latifolia,
i rdzawoczerwony E. atrorubens, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, żłobik
koralowy Corallorhiza trifida, oraz szereg innych gatunków, kalcyfilnych, w tym
wiele ciepłolubnych: konwalia majowa Convallaria majalis, miodownik melisowaty
Melittis melisophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, groszek
wiosenny Lathyrus vernus i groszek czerniejący L. niger, przytulia Schultesa
Galium schultesii, dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides, orlik pospolity
Aquilegia vulgaris. Siedlisko 9150 wykazuje wyraźne zmiany występowania
uzależnione od prowadzonych aktualnie prac leśnych, wieku drzewostanu i stopnia
nasłonecznienia runa.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum)
W obszarze reprezentowany przez dwa niewielkie płaty zaklasyfikowane jako
zespół Tilio-Carpinetum na Górze Stołowej i w kilku oddziałach na Januszkowej
Górze (ok. 30% powierzchni projektowanego rezerwatu). Są to drzewostany silnie
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zmienione przez prowadzoną tu dotychczas gospodarkę człowieka. W dużej części
obecne są drzewostany jodłowe z domieszką sosny, świerka i brzozy. W płatach
lepiej zachowanych, w drzewostanie obok graba znaczny udział ma buk zwyczajny,
ponadto lipa szerokolistna, dąb szypułkowy i sosna zwyczajna. Podszyt (w
zależności od płatu, albo słabo rozwinięty, i praktycznie brak krzewów, lub z
udziałem takich gatunków, jak: dereń Cornus sanquinea, leszczyna Corylus
avellana, głóg jednoszyjkowy Crategus monogyna, wiciokrzew suchodrzew
Lonicera xylosteum, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosa, berberys
zwyczajny Berberis vulgaris i kalina koralowa Viburnum opulus. W runie obecne są
gatunki z rzędu Fagetalia silvaticae i klasy Querco-Fagetea. Z gatunków
charakterystycznych występują tu: przytulia Schultesa Galium schultesii,
gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, ponadto marzanka wonna Galium
odoratum, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, kopytnik pospolity Asarum
europaeum, perłówka zwisła Melica nutans, nerecznica samcza Dryopteris filixmas, czyściec leśny Stachys sylvatica. Z gatunków chronionych prawnie występuje
w tym siedlisku lilia złotogłów Lilium martagon.
9180 Jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stokach i zboczach
platyphyllis-Acerion pseudoplatani)

(Tilio

Standardowy Formularz Dany uzupełniono o siedlisko 9180, które w obszarze
reprezentowane jest przez trzy niewielkie płaty zaklasyfikowane jako zespół
Jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum. W dwóch płatach
położonych na Górze Stołowej obecne są gatunki typowe i charakterystyczne dla
wyróżnionego siedliska. Drzewostan w płacie położonym na Pazurku jest
zdominowany przez buka, w drzewostanie licznie występuje jawor, miejscami
również klon w podroście. W runie obok języcznika zwyczajnego Phyllitis
scolopendrium występuje miesiącznica trwała Lunaria rediviva. Płaty zajmują
niewielką powierzchnię 0,12 ha. Siedlisko uwzględniono w SDF jako nieznaczące.
W planie zadań ochronnych wskazano na konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o
tym siedlisku.
Bąk K., Morcinek G. 1995. Rezerwaty w ZJPK
woj. katowickiego - istniejące i projektowane.
Msc.
Michalik S. i in. 1985. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu Januszkowa
Góra. Urząd Wojew.,
4.5
Wojew. Konserw. Przyr., Kraków. Msc.
Dokument
Mróz Wojciech 2007 Plan lokalnej współpracy
acja
na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 PLH120006 Jaroszowiec
Ministerstwo Środowiska
Wika S i in. 1985. Projekt utworzenia rezerwatu
przyrody Góra Stołowa. Urząd Wojew., Wojew.
Konserw. Przyr.,

Bąk K., Morcinek G. 1995. Rezerwaty w ZJPK woj. katowickiego - istniejące i W trakcie prac nad planem zadań ochronnych
projektowane. Msc.
uzupełniono wykaz literatury.
Michalik S. i in. 1985. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu
Januszkowa Góra. Urząd Wojew.,
Wojew. Konserw. Przyr., Kraków. Msc.
Mróz Wojciech 2007 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura
2000 - PLH120006 Jaroszowiec
Ministerstwo Środowiska
Wika S i in. 1985. Projekt utworzenia rezerwatu przyrody Góra Stołowa. Urząd
Wojew., Wojew. Konserw. Przyr.,
Kraków. Msc.
Wika S. i in. 1986. Opracowanie doku-mentacji projektowanego rezerwatu
przyrody Pazurek. Urząd Wojew.,
Wojew. Kons. Przyr., Kraków. Msc.
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Kraków. Msc.
Wika S. i in. 1986. Opracowanie dokumentacji
projektowanego rezerwatu przyrody Pazurek.
Urząd Wojew.,
Wojew. Kons. Przyr., Kraków. Msc.
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W trakcie prac nad planem zadań ochronnych
zweryfikowano i uzupełniono wykaz zagrożeń
negatywnych

10. Zestawienie uwag i wniosków
l.p.

Uwagi i wnioski

Podmiot zgłaszający

Moduł A
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Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł B

1

CEMEX Polska sp. Z o.o Przekazano informację że Zmiana granic powinn
a być podyktowana potrzebami przedmiotów
26.04.2013 r.
ochrony. Natomiast lokalizacja planowanego
przedsięwzięcia na obszarze czy też poza jego
CEMEX Polska Sp. z o.o. – właściciela Kopalni Dolomitu w
granicami nie ma wpływu na procedurę oceny.
Jaroszowcu przedstawili wniosek o przesunięcie granic
Ocena przedsięwzięcia jest prowadzona w
obszaru Natura 2000 PLH 120006 Jaroszowiec poza obszar
oparciu o jego oddziaływanie na obszar a nie ze
górniczy Stare Gliny i skład materiałów wybuchowych
względu na lokalizacje na czy poza obszarem.
Aktualne użytkowanie terenu nie wpływa na
obszar.

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w
Katowicach, 26.04.2013
r.

2

3

Zmieniono w dokumentacji nazwę zagrożenia
wskazując że dotyczy zagrożeń:
B02.03 Usuwanie podszytu
B02.04 Usuwanie martwych i zamierających drzew
B02.06 Przerzedzanie warstwy drzew

Przedstawiciel RDLP w Katowicach zwrócił uwagę, iż
bezzasadne jest wskazywanie
w dokumentacji PZO
zagrożenia dla nocka dużego polegającego na eksploatacji
lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania gdyż takie
zagrożenie nie jest możliwie (jest sprzeczne z zasadami
prowadzonej gospodarki leśnej)

Zagrożenia te związane są z usuwaniem drzew z
sąsiedztwa otworów jaskiń i istotną zmianą otoczenia
otworów jaskiń co może utrudnić dolot do obiektu i
zakłócać przebieg rojenia.

w opisie obszaru i siedliska 9150 wyraźnie wskazać na Nadleśnictwo Olkusz
zmienne występowanie tego siedliska uzależnione od 07.04.2014 r.
prowadzonych aktualnie prac leśnych, wieku drzewostanu i
stopnia nasłonecznienia runa. Należy wskazać, iż większość
terenu żyznych buczyn w obszarze jest potencjalną buczyną
storczykową. Z uwagi na okres obowiązywania PZO

W tabeli 6 Ustalenie działań ochronnych w
działaniu dla buczyn storczykowych pn.
Przerzedzenie drzewostanu wskazano aby
Miejscowe przerzedzenie drzewostanu w celu
poprawy warunków świetlnych runa, które będzie
sprzyjać rozwojowi charakterystycznych dla

Ponadto dotyczy zagrożenia L.10 Inne naturalne
katastrofy, które związane jest z istotnymi,

wielkopowierzchniowymi wylesieniami lub
negatywnymi zmianami w strukturze drzewostanów
w obrębie ostoi, które mogą ograniczyć areał
optymalnych żerowisk.
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wskazania zostaną sformułowane dla wyraźnych znaczących
płatów tego siedliska zlokalizowanych w obszarze (dane
zgodne z BUL i PZO),

4

5

dla wydzieleń 61g i 61f należy utrzymać sosnę w Nadleśnictwo Olkusz
drzewostanie, dla zachowania buforu drzewostanu 07.04.2014 r.
sosnowego wokół szpitala pulmunologicznego położonego
w sąsiedztwie obszaru Natura 2000;
Nadleśnictwo Olkusz
07.04.2014 r.
dla wydzieleń 6f, 11a i 12a jako działanie dla grądów:
sukcesywne usuwanie sosny na możliwie największym
poziomie w ramach planowanych zabiegów gospodarczych;
Nadleśnictwo Olkusz
07.04.2014 r.

6

7

8

w PZO należy wskazać docelowy drzewostan dla siedliska
grądu tj. określić gatunki do nasadzeń, jest to konieczne ze z
względu na różnice w składzie gospodarczego typu
drzewostanu i siedliska naturowego;

dla siedliska 9150: niewielkie płaty siedliska w rezerwacie
Pazurek zostaną połączone w jeden poligon w celu
umożliwienia realizowania działań ochronnych, płaty
wskazane w wydz. 64 f i 66a (przy 66d) i 109b zostaną
usunięte z mapy siedlisk – w tych miejscach występuje silne
odnowienie, więc siedlisko to w przeciągu 10 lat
obowiązywania PZO nie będzie tam mogło być
obserwowane;
na terenie rezerwatu przyrody „Pazurek” działania
względem ochrony siedliska 9150 będą wskazane jako
ochrona czynna: cięcia prześwietlające, natomiast w
drzewostanach poza rezerwatem jako modyfikacja metod
gospodarowania – również cięcia prześwietlające;

Nadleśnictwo Olkusz
07.04.2014 r.

RDOŚ Nadleśnictwo
Olkusz
07.04.2014 r.
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siedliska gatunków runa, w szczególności
storczyków realizować Wszystkie stanowiska z
wyraźnych znaczących płatów tego siedliska
zlokalizowanych w obszarze
Ujęto w dokumentacji W tabeli 6 Ustalenie
działań ochronnych w działaniu dla buczyn,
wskazano na konieczność pozostawienia buforu
sosnowego wokół szpitala pulmunologicznego
W tabeli 6 Ustalenie działań ochronnych w
działaniu dla grądów pn. Przebudowa
drzewostanów wskazano aby dla wydzieleń 6f,
11a i 12a sukcesywnie usuwać gatunki iglaste na
możliwie największym poziomie w ramach
planowanych zabiegów gospodarczych;
W tabeli 6 Ustalenie działań ochronnych w
działaniu dla grądów pn. Przebudowa
drzewostanów wskazano aby Jeżeli nie wystąpi
naturalne odnowienie, to w miarę potrzeby
nasadzenie graba, dębu i buka, dla uzupełnienia
luk w drzewostanie. wraz z gatunkami
domieszkowymi zgodnymi z siedliskiem zgodnie
z ZHL
Dokonano zmiany na mapach

W tabeli 6 Ustalenie działań ochronnych w
działaniu
dla
ciepłolubnych
buczyn
storczykowych w działaniu pn. Przerzedzanie
drzewostanu wskazano aby prowadzić miejscowe
przerzedzenie drzewostanu w celu poprawy

9

10

11

12

13

zagrożeniem dla 9150 może być intensywne odnowienie
naturalne, ale w najbliższych 10 latach nie będzie to
problemem,
miejsca
przeprowadzonych
działań
prześwietlających należy po kilku latach monitorować w
celu usunięcia nadmiaru odnowienia; cięcia prześwietlające
należy prowadzić w okresie jesienno – zimowym. Aby nie
inicjować
odnowienia
naturalnego
w
miejscach
występowania storczyków; cięcia prześwietlające można
prowadzić poza latami nasiennymi;
celem ochrony dla siedliska 9150 będzie utrzymanie
powierzchni siedliska dzięki odpowiednio prowadzonej
gospodarce leśnej (poza rezerwatem) i działaniom z ochrony
czynnej (w rezerwacie);

RDOŚ Kraków
07.04.2014 r.

RDOŚ Kraków
07.04.2014 r.

RDOś Kraków
z uwagi na występowanie w obszarze cennych przyrodniczo Nadleśnictwo Olkusz
ostańców i wychodni skalnych wskazanych w PZO do 07.04.2014 r.
odsłonięcia, jako działanie ustalono usunięcie pojedynczych
drzew na podstawie przeprowadzonej wizji z udziałem
RDOŚ w Krakowie i Nadl. Olkusz;
- w PZO należy przeanalizować wykazane w Nadl. Olkusz
drzewostany referencyjne- w obszarze Natura 2000
„Jaroszowiec” tylko wydzielenie 50l Lwyż – pow. 1,67 ha
jaworzyna górska, został zakwalifikowany do lasów
referencyjnych;
jako działanie w kierunku ochrony siedliska jaskiń i
schronień nietoperzy konieczne będzie pozostawienie bez
zabiegów gospodarczych terenu wokół otworu jaskini na
wysokość drzewostanu, z jednoczesną możliwością
usunięcia ewentualnych kłód zmniejszających drożność

Nadleśnictwo Olkusz
07.04.2014 r.

RDOś Kraków
07.04.2014 r.
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warunków świetlnych runa. Będzie to sprzyjać
rozwojowi charakterystycznych dla siedliska
gatunków runa, w szczególności storczyków.
Działanie do przeprowadzenia na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji buczyn
Jw.

Jw.

W tabeli 6 Ustalenie działań ochronnych w
działaniu dla Wapienne ściany skalne w działaniu
pn. Odkrzaczanie wskazano aby Odkrzaczanie
(prowadzic jako działanie obligatoryjne). Poprzez
usunięcie nadmiaru zakrzewień (do poziomu
poniżej 20%) na poszczególnych stanowiskach.
Działanie należy wykonać w okresie do 5 lat.
przeanalizowano

W tabeli 6 Ustalenie działań ochronnych w
działaniu dla siedliska jaskiń w działaniu pn.
Utrzymanie otoczenia jaskiń wskazano aby
pozostawiać bez zabiegów gospodarczych terenu
wokół otworu jaskini na wysokość drzewostanu,

otworu jaskini;

14

15

16

w celu umożliwienia sprawnego wykonania działań
ochronnych na terenie rezerwatu po wejściu w życie PZO
należy analogiczne zapisy sformułować jako zarządzenie
RDOŚ w sprawie planu zadań dla rezerwatu Pazurek.
Przedstawiciel Nadleśnictwa Olkusz podniósł problem
koniecznej przebudowy drzewostanów należących do
siedliska 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,
które zajmują znaczne obszary Góry Januszkowej.
Wskazano na konieczność uszczegółowienia zapisów
dotyczących tego siedliska, określających wymagane udziały
poszczególnych gatunków drzew (dęba i gatunków
domieszkowych).
Przedstawiciele Nadleśnictwa Olkusz podnieśli sprawę
udziału martwego drewna na siedliskach leśnych. Wskazano,
że zwiększanie udziału do wymaganych około 20m3/ha
zgodnie z wskazaniami w dokumentacji PZO jest możliwe,
jednak proces ten będzie się odbywał stopniowo. W
przypadku siedliska
9170 grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny istnieje problem zakwaszania gleby przez
posusz drzew iglastych.

Nadleśnictwo Olkusz
07.04.2014 r.

z
jednoczesną
możliwością
usunięcia
ewentualnych kłód zmniejszających drożność
otworu jaskini;
Uwaga zostanie uwzględniona przy tworzeniu
planu zadań ochronnych dla rezerwatu Pazurek

19.12.2014

W toku dyskusji na spotkaniu ustalono, iż takie
uszczegółowienie zostanie wprowadzone po
określeniu żyzności gleby (na podstawie
istniejących
operatów
glebowych
lub
dodatkowych badań) .

19.12.2014

Ustalono, że na tym siedlisku zasadne jest
pozostawianie tylko posuszu i kłód drzew
liściastych. W związku z aktualnym stanem tych
siedlisk (niewielki udział drzew liściastych) i
zakresem koniecznej przebudowy drzewostanu
proces zwiększania udziału martwego drewna na
tym siedlisku będzie wolniejszy.

Moduł C

17

CEMEX Polska sp. Z o.o. wskazano na bezzasadność takiego wniosku gdyż
27.09.2012 r.
funkcjonowanie Kopalni w obecnym kształcie
nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla
obszaru Natura 2000, a planowane poszerzenie
wyłączenie z granic obszaru chronionego obszaru
obszaru eksploatacji zostało przeanalizowane
górniczego Stare Gliny i składu materiałów wybuchowych
oraz pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione
przez RDOS pod kątem wpływu na obszar
Natura 2000, na etapie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Przedstawiciel CEMEX Polska Sp. z o.o. – właściciela
Kopalni Dolomitu w Jaroszowcu wskazał na przygotowany
wniosek o przesunięcie granic obszaru Natura 2000 PLH
120006 Jaroszowiec poza obszar górniczy Stare Gliny i
skład materiałów wybuchowych. We wniosku kosztem
terenów leśnych w obszarze Natura 2000 wprowadzono
strefę buforową o szerokości 50 metrów wzdłuż istniejącego
zakładu górniczego.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele RDOŚ w Krakowie wskazali, iż
tworzenie takiej strefy jest zasadne tylko w
19.12.2014
odniesieniu do nowych terenów (planowanej)
eksploatacji, co nie wiąże się z koniecznością
zmiany granicy obszaru Natura 2000. Aktualnie
możliwe jest jedynie wyjęcie z granic obszaru
chronionego tych fragmentów gdzie nie ma
użytkowania leśnego - zajętych przez skład
materiałów wybuchowych oraz fragment placu
przy wjeździe na teren kopalni (parking). Po
wpłynięciu wniosku zostaną podjęte działania
zmierzające do korekty granic.
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