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Szablon projektu dokumentacji Planu 
 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH120052 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego w województwie 
Małopolskim 

 
1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 
Kod obszaru PLH120052 
Opis granic obszaru Załącznik nr 1 
SDF Załącznik nr 2 
Położenie województwo małopolskie, powiat myślenicki, gminy: Raciechowice, Wiśniowa 

województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gminy: Łącko, Podegrodzie, Łososina Dolna 
województwo małopolskie, powiat limanowski, gminy: Jodłownik, Dobra, Limanowa, miasto Limanowa, 
Laskowa, Łukowica, Słopnice,  

Powierzchnia obszaru (w ha) 5 706,13 ha 
Status prawny Obszar mający znaczenia dla Wspólnoty - OZW 
Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

13-06-2012 

Termin zatwierdzenia Planu  
Koordynator Planu Katarzyna Bajorek-Zydroń, katarzyna.bajorek-zydron@progea.pl, +48124150641, +48603374905 
Planista Regionalny Małgorzata Michna, malgorzata.michna@rdos.krakow.pl , +48126198146 
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody  lub nadleśnictwa, 

pokrywaj ącej/go się z obszarem, 
która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 
sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 
części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 
krajowej formy 

ochrony przyrody lub 
nadleśnictwa 

pokrywaj ąca się z 
obszarem [ha] 

1. - - - - 
   

  Teren objęty PZO: Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego o powierzchni 5 706,13 [ha] 
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1.3 Mapa obszaru Natura 2000 – załącznik nr 8 
* bez zachowania skali 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 tworzy jedenaście enklaw. Obejmują one obiekt lub obiekty sakralne, 
w których zlokalizowane są kolonie rozrodcze nietoperzy i obszary żerowania nietoperzy. Przedmiotami ochrony według Standardowego Formularza 
Danych (na 2013 r.) są: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek orzęsiony Myotis emarginatus, nocek duży Myotis myotis, kwaśne buczyny 
Luzulo-Fagenion, żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach 
Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) dla obszaru Natura 2000 sprawujący 
nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat. Plan zadań ochronnych (PZO) sporządza się w celu: 
− określenia stanu, w jakim znajdują się siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 
− identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin  

i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 
− ustalenia działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania; 
− ustalenia koniecznych zmian w istniejących dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie ostoi, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków; 
− identyfikacji potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

 
Proces sporządzania projektu Planu składać się będzie z następujących etapów: 

Etap I – Wstępny 
Weryfikacja terenu objętego projektem planu, ustalenie przedmiotów ochrony, organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu, utworzenie 
zespołu lokalnej współpracy 
Etap II - Opracowanie projektu Planu 
Wykonanie opisu granic, zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonych 
informacji, ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń, ustalenie celów i działań ochronnych, ustalenie niezbędnych wskazań do 
studiów i planów, sporządzenie dokumentacji planu, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF   
Etap III - Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 
Ustosunkowanie się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie procesu planistycznego  
 

Projekt planu zadań ochronnych będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych: 
− Art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,  
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− Art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

 
Podczas realizacji projektu planu zadań ochronnych przewidziane jest przeprowadzenie cyklu spotkań dyskusyjnych z udziałem lokalnej 

społeczności. Spotkania te będą miały charakter otwarty, a informacje o ich terminie zostaną wcześniej upublicznione poprzez rozesłanie zaproszeń. 
Za pomocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych będzie można zapoznawać się z bieżącym stanem prac nad projektem planu i zgłaszać 
uwagi i wnioski podczas całego procesu planistycznego. 
 
Lista gatunków będących przedmiotami ochrony w planie zadań ochronnych, została sporządzona na podstawie Standardowego Formularza Danych dla 
obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 oraz zweryfikowana w oparciu o dostępne informacje. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

L.p. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 
Pop. 

Rozrod. 

Pop. 
Przemiesz. 

się  

Pop. 
zimująca 

Ocena 
Pop. / 

Stopień 
Reprezen. 

Ocena  
St. 

zach. 

Ocena 
Izol. / 

Względna 
powierzchnia 

Ocena 
Ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

S1 9110 Kwaśne 
buczyny 

Luzulo-
Fagenion 

1,93 
    B C B B 

Potrzeba 
weryfikacji 

S2 9130 Żyzne 
buczyny 

Dentario 
glandulosae-
Fagenion,Galio 
odorati-
Fagenion 

14,98 

   

 

B C B C 
Potrzeba 

weryfikacji 

S3 9180 Jaworzyny i 
lasy klonowo-
lipowe na 
stokach i 
zboczach 

Tilio 
plathyphyllis-
Acerion 
pseudoplatani 

0,26 

   

 

B C B C 
Potrzeba 

weryfikacji 

pS4 91P0 Jodłowy bór 
świętokrzyski 

Abietetum 
polonicum 

4,4 
   

 
B B B B 

Potrzeba 
weryfikacji 

Z1 1303 
Podkowiec 
mały 

Rhinolophus 
hipposideros   800 - P A B B A 

Potrzeba 
weryfikacji 

Z2 1321 
Nocek 
orzęsiony 

Myotis 
emarginatus 

  450 - - A B B A 
Potrzeba 

weryfikacji 

Z3 1324 Nocek duży Myotis myotis   600 P - C C C C 
Potrzeba 

weryfikacji 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   
 
Proces komunikacji z ZLW odbywać się będzie za pomocą: 
1.Spotkań dyskusyjnych. 

Zaplanowano trzy spotkania, po jednym na każdym etapie tworzenia projektu. 
Pierwszy etap - wstępny, uruchomienie prac nad projektem, utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy 
Spotkanie 10 lipca 2012 roku w Hotelu Siwy Brzeg w Limanowej – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 3 
Drugi etap - opracowanie projektu Planu 
Spotkanie 26 kwietnia 2013  roku w siedzibie Nadleśnictwa Limanowa, ul. Kopernika 3 – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 4 
Trzeci etap – opiniowanie i weryfikacja projektu planu 
Spotkanie 15 maja 2013 roku w siedzibie Nadleśnictwa Limanowa – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 5 
Spotkanie 21 listopada 2013 roku w siedzibie Gminy Wiśniowa – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 9 
Spotkanie 14 lutego 2014 roku w siedzibie Gminy Laskowa – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 19 

2. Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, 
3. Drogą telefoniczną i e-mailową. 
 
Celem sprawnej komunikacji z zainteresowanymi podmiotami jest: 

− wymiana informacji, 
− budowanie świadomości społecznej i poparcia dla idei i potrzeby ochrony obszaru Natura 2000 będącego przedmiotem dyskusji, 
− pozyskanie opinii różnych grup interesu oraz ich wizji dotyczących obecnego jak i przyszłego zagospodarowania danego obszaru, 
− identyfikacja punktów spornych oraz rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie kompromisów uwzględniających wymogi ochronne, 
− uzgodnienie planów i działań niezbędnych dla ochrony przedmiotów ochrony, 
− uzgodnienie sposobów i form prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarze objętym PZO, 
− uzgodnienie ewentualnych zmian do istniejących dokumentów planistycznych, 
− uzgodnienie zapisów powstającego projektu PZO. 

 
W czasie pierwszego spotkania konsultacyjnego powołany został Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody), złożony z przedstawicieli grup lokalnych i regionalnych interesariuszy. Ponadto w myśl ww. ustawy każdy 
zainteresowany może brać udział w pracach nad tworzonym planem, składając uwagi i wnioski do koordynatora oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie oraz uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych na każdym etapie tworzenia PZO. Zaproszenia na warsztaty konsultacyjne 
zostały rozesłane drogą listowną do ok. 50 instytucji i organizacji mogących być bezpośrednio zainteresowanych projektem.  
1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 
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L.p.  Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt  

1. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

kształtowanie polityki województwa m in. w zakresie: modernizacji 
terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony 
środowiska, gospodarki wodnej, dróg publicznych i transportu 

Urząd Marszałkowski w 
Krakowie 
ul. Racławicka 56 , 30-001 
Kraków 

12 63-03-107, 
urząd@malopolska.mw.gov.pl 

2. 

Małopolski Urząd Wojewódzki Zapewnienie wykonania przez Wojewodę Małopolskiego zadań 
wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji: przedstawiciela 
Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji 
rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, 
organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu 
administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta 
Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 
ustawach. 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kra-
ków 
Delegatura urzędu w Nowym 
Sączu ul. Jagiellońska 52, 33-
300 Nowy Sącz 

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

3. 
Starostwo Powiatowe w 
Myślenicach 

prowadzenie na terenie jednostki zadań o charakterze ponadgminnym m. 
in. w zakresie: transportu i dróg publicznych, geodezji, kartografii i 
katastru, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, 
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, 
rybactwa śródlądowego 

Starostwo Powiatowe 
Myślenice, ul. Mikołaja Reja 
13, 32-400 Myślenice 

12 272 04 56 , 
starostwo@myslenicki.pl 

4. 
Starostwo Powiatowe w 
Nowym Sączu 

Starostwo Powiatowe w No-
wym Sączu, ul. Jagiellońska 
33, 33-300 Nowy Sącz 

18 41-41-600, 
ko@starostwo.nowy-sacz.pl 

5. 
Starostwo powiatowe w 
Limanowej 

Starostwo Powiatowe w 
Limanowej, ul. Józefa Marka 
9, 34-600 Limanowa 

18 33 37 800,   
starostwo@powiat.limanowa.pl 

6. 
Gmina Jodłownik prowadzenie na obszarze jednostki zadań obejmujących m. in.: sprawy ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

Urząd Gminy Jodłownik, 34-
620 Jodłownik 198 

18 332 12 51, 
gmina@jodlownik.pl 

7. 
Gmina Dobra Urząd Gminy Dobra, 34-642 

Dobra 233 
18 333 00 20, 
sekretariat@gminadobra.pl 

8. 
Gmina Łącko Urząd Gminy Łącko, 33-390 

Łącko 445 
18 414 07 10, gmina@lacko.pl  

9. 
Gmina Łukowica Urząd Gminy Łukowica, 34-

606 Łukowica 334 
18 333 50 21, 
gmina@lukowica.iap.pl 

10. 
Gmina Słopnice Urząd Gminy w Słopnicach, 

34-615 Słopnice 911 
18 332-62-00, 
gmina@slopnice.pl 

11. 
Gmina Limanowa Urząd Gminy Limanowa, ul. 

Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 
34-600 Limanowa 

18 33-72-252, 
limanowa@ug.limanowa.pl 

12. 
Miasto Limanowa Urząd Miasta Limanowa, ul. 

Jana Pawła II 9 
18 337-20-54, 
sekretariat@miasto.limanowa.pl 
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34-600 Limanowa 

13. 
Gmina Podegrodzie Urząd Gminy Podegrodzie, 

33-386 Podegrodzie 248 
18 445-90-66, 
gmina@podegrodzie.pl 

14. 
Gmina Laskowa Urząd Gminy Laskowa, 34-

602 Laskowa 643 
18 33-00-210, 
gmina@laskowa.pl 

15. 
Gmina Raciechowice Urząd Gminy Raciechowice, 

32-415 Raciechowice 277 
12 37 25 203,  
wojt@raciechowice.pl 

16.  
Gmina Wiśniowa Urząd Gminy Wiśniowa, 

32-412 Wiśniowa 441 
12 271 40 86, 
info@ug-wisniowa.pl 

17. 
Gmina Łososina Dolna Urząd Gminy Łososina Dolna, 

33-314 Łososina Dolna 300 
18 444-80-02,  ug@lososina.pl 

18. 
Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie 

nadzór i koordynacja działań nadleśnictw z terenu RDLP Kraków RDLP w Krakowie 
Al. J. Słowackiego 17a, 31-
159 Kraków 

12 63-05-200 
rdlp@krakow.lasy.gov.pl 

19. 
Nadleśnictwo Stary Sącz prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, 

pozyskania drewna i innych działań związanych z gospodarką leśną. 
Nadleśnictwo Stary Sącz, ul. 
Magazynowa 5,  33-340 Stary 
Sącz 

18 446 09 91, 
starysacz@krakow.lasy.gov.pl 
 

20. 
Nadleśnictwo Limanowa Nadleśnictwo Limanowa, ul. 

Kopernika 3, 34-600 Limano-
wa 

18 337 22 18,  
limanowa@krakow.lasy.gov.pl 

21. 
Nadleśnictwo Myślenice Nadleśnictwo Myślenice, ul. 

Szpitalna 13, 32-400 Myśleni-
ce 

12 272 16 69, 
myslenice@krakow.lasy.gov.pl 

22. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 
 

realizacja polityki ochrony środowiska w skali województwa, spraw 
związanych z ochroną przyrody, nadzór/kontrola nad formami ochrony 
przyrody (z wyłączeniem parków narodowych) oraz udostępnianie 
informacji o środowisku 

RDOŚ w Krakowie 
Plac na Stawach 3, 30-107 
Kraków 

12 61-98-120 
sekretariat@rdos.krakow.pl 

23. 

Zespół Doradztwa Rolniczego doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju 
wsi, rynków rolnych, mające na celu poprawę poziomu dochodów oraz 
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie 
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców 
obszarów wiejskich. 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Limanowej, ul. 
M. B. Bolesnej 18a 
34-600 Limanowa 

18 337 16 33, 
limanowa@modr.pl 

24. 

Ośrodek Doradztwa Rolnego doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju 
wsi, rynków rolnych, mające na celu poprawę poziomu dochodów oraz 
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie 
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców 

Ośrodek Doradztwa Rolnego, 
Chmielnik 16, 34-600 Lima-
nowa   

17 229 66 10 
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obszarów wiejskich. 

25. 
Sądecka Grupa Producentów 
Owoców i Warzyw „Owoc 
Łącki” Sp. z o.o. 

Zrzeszenie 67 gospodarstw sadowniczych  33-390 Łącko 761 18 444 69 86, 
biuro@owoclacki.pl 

26. 

Stowarzyszenie Producentów 
Owoców i Warzyw w 
Ujanowicach 

podnoszenie poziomu życia rolników oraz poprawa warunków produkcji i 
zbytu artykułów, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony 
interesów producentów owoców i warzyw, ponadto organizowani akcji 
wspomagających oraz prowadzenie działalności gospodarczej 

Sechna 32, 34-603 Ujanowice 18 3334 158 

27. 
Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wdrażanie 
instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz 
udzielnie pomocy ze środków krajowych 

ARiMR Małopolski Oddział 
Regionalny 
Ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków 

12 629-80-10 
małopolski@arimr.gov.pl 

28. 
Słopnickie Stowarzyszenie 
Właścicieli Lasów Prywatnych 
Słopnice 

zarządzanie fragmentem obszaru objętego planem 34-615 Słopnice 186 - 

29. 
Zrzeszenie Plantatorów 
Owoców i Warzyw dla 
Tymbark S.A. 

Zrzeszenie rolników i plantatorów 34-620 Jodłownik 251 - 

30. 
Związek Podhalan oddział 
Białych Górali w Słopnicach 

pielęgnowanie kultury ziem górskich, wspieranie rozwoju ekonomicznego 
jak i propagowanie dbałości o środowisko przyrodnicze 

34-615 Słopnice 38 - 

31. 
Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Przyrody „pro 
Natura” 

Stowarzyszenie realizujące i koordynujące „Program ochrony podkowca 
małego w Polsce”. Działalność społeczna na rzecz ochrony przyrody, 
ochrona nietoperzy. 

ul. Podwale 75, 50-449 
Wrocław 

784 52 22 80 (81, 82), 
nietoperze@eko.wroc.pl 
 

32. Opactwo oo. Cystersów Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-623 Szczyrzyc 1 18 332 00 04, dcysters@wp.pl 

33. 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Mikołaja Biskupa w 
Skrzydlnej 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-625 Skrzydlna 48 18 3331 039, 
skrzydlna@diecezja.tarnow.pl 

34. 
Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. św. Jana Chrzciciela w 
Łącku 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza ul. Kościelna 18, 33-390 
Łącko 

18 444-60-29, 
lacko_par@diecezja.tarnow.pl 

35. 
Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. św. Andrzeja Apostoła w 
Łukowicy 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-606 Łukowica 11 18 333-50-11 

36. 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Andrzeja Apostoła w 
Słopnicach 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-615 Słopnice 40 18 33 26 015, 
slopnice@diecezja.tarnow.pl 

37. 
Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika i św. Barbary 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza Szyk 7, 34-620 Jodłownik 18 332-11-08 
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Męczennicy w Szyku 

38. 
Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Znalezienia Krzyża 
Świętego 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-652 Nowe Rybie 26 18 33 22 105, 
kbasista@tarnow.opoka.org.pl 

39. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Katarzyny PM w 
Wilkowisku 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-617 Wilkowisko 17 (18) 33-43-189 
wilkowisko@diecezja.tarnow.pl 

40. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wszystkich Świętych w 
Łososinie Górnej 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza ul. Koszarska 1, 34-601 Lima-
nowa 3 

lososina_gorna@diecezja.tarno
w.pl 
(18) 3378301 

41. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Narodzenia NMP w Jazowsku 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 33-389 Jazowsko 46 (18) 4447018 
 jazowsko@diecezja.tarnow.pl 

42. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszego Imienia Maryi 
w Laskowej 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-602 Laskowa 120 (18) 33-33-042 
laskowa@diecezja.tarnow.pl 

43. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Katarzyny PM w 
Kamionce Małej 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza Kamionka Mała 135, 34-602 
Laskowa 

(18) 33-34-680 
kamionka_mala@diecezja.tarno
w.pl 

44. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Michała Archanioła w 
Ujanowicach 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 34-603 Ujanowice 1 (18) 33-34-024 
 ujanowice@diecezja.tarnow.pl 

45. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żmiącej 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza Żmiąca 113, 34-603 Ujanowi-
ce 

(18) 33-34-070 
zmiaca@diecezja.tarnow.pl 

46. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Podegrodziu 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza 33-386 Podegrodzie 57a (18) 445-90-31 
podegrodzie@diecezja.tarnow.p
l 

47. 
Parafia Rzymskokatolicka  
Przemienienia Pańskiego w 
Jaworznej 

Właściciel obiektu w którym mieści się kolonia rozrodcza Jaworzna 100 
34-602 Laskowa 

18-33-45-051 
jciesla@jaworzna.o12.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

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

Kontakt  

1. Anna Gurgul przedstawiciel urzędu gminy UG Laskowa 18 330 02 24, a.gurgul@laskowa.iap.pl 
2. Grzegorz Palka przedstawiciel urzędu gminy UG Dobra 18 33 300 20, grzegorz.palka@gminadobra.pl 
3. Stanisław Czyrnek przedstawiciel parafii Parafia Wilkowisko - 
4. Maria Bachulska przedstawiciel urzędu gminy UG Jodłownik 18 332 1251, m.bachulska@jodlownik.pl 
5. Tadeusz Florek przedstawiciel urzędu gminy UG w Słopnicach 18 334 74 26, florek.tadeusz@slopnice.pl 
6. Józef Wójtowicz przedstawiciel SSWLP SSWLP w Słopnicach 18 332 60 57 
7. Iwona Szczygieł przedstawiciel ZPKWM ZPKWM Oddział Stary Sącz 18 446 09 00, stary.sacz@zpkwm.pl 

8. 
Barbara Mirek - 
Michalska 

przedstawiciel RDLP RDLP Kraków 12 63 05 237, 
barbara.michalska@krakow.lasy.gov.pl 

9. 
Jakub Zygarowicz przedstawiciel nadleśnictwa Nadleśnictwo Limanowa 509 945 240, 

jakub.zygarowicz@krakow.lasy.gov.pl 

10. 
Mariusz Undas przedstawiciel urzędu gminy 

insp. ds. Gospodarki Przestrzennej 
UG Raciechowice 600 920 337 12 37 25 213,  

11. Józef Kosiarski przedstawiciel urzędu gminy UG Limanowa 18 33 72 667 
12. Anna Kosiarska przedstawiciel PZDR PZDR Limanowa 18 3371 633, anna-kosiarska@modr.pl 
13. Leszek Leśnik przedstawiciel MODR MODR Limanowa 18 3371 633, limanowa@modr.pl 
14. Kazimierz Joniec przedstawiciel mieszkańców Rolnik - 
15. Barbara Górkowska przedstawiciel MODR MODR Limanowa 18 3371 633, barbara.gorkowska@modr.pl 
16. Wojciech Różański ekspert botanik, fitosocjolog ProGea Consulting 12 6625114, rlrozans@cyf-kr.edu.pl 
17. Paweł Nejfeld ekspert botanik Dendrus Paweł Nejfeld pawelnejfeld@interia.pl 
18. Rafał Szkudlarek ekspert chiropterolog ProGea Consulting; PTPP „pro Natura” 608425220 nietoperze@eko.wroc.pl 
19. Anna Bator ekspert chiropterolog ProGea Consulting; PTPP „pro Natura” 784522282 mystacinaa@gmail.com 

20. 
Małgorzata Michna planista regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Krakowie 
12 6198146, malgorzata.michna.rdos.krakow.pl 

21. 
Katarzyna Bajorek-
Zydroń 

koordynator projektu planu ProGea Consulting 12 415 06 41 603 374 905 katarzyna.bajorek-
zydron@progea.pl 

22. Monika Kotulak członek Klubu Przyrodników Klub Przyrodników monika.kotulak@kp.org.pl 
23. Daniel Biel przedstawiciel gminy Łącko Gmina Łącko 18 41 40 722 d.biel@lacko.pl 
24. Piotr Rutkowski przedstawiciel ARiMR ARiMR województwa Małopolskiego 12 629 81 16 piotr.rutkowski@arimr.gov.pl 

25. 
Małgorzata Mordarska-
Duda 

przedstawiciel wojewody 
Małopolskiego 

Wojewoda Małopolski – Delegatura w Nowym 
Sączu 

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

26. Paweł Wiatr przedstawiciel ARiMR ARiMR województwa Małopolskiego pawel.wiatr@arimr.gov.pl 
27. Jolanta Miśkiewicz- przedstawiciel ARiMR ARiMR województwa Małopolskiego 12 629 80 69 
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Bąkowska jolanta.miskiewicz-bakowska@arimr.gov.pl, 
jolamiskiewicz@poczta.fm 

28. Sławomir Pasionek  Catkop Sławomir Pasionek 501 696 786 catkop@catkop.pl 
29. Marcin Pierzchalski Ekspert ds. GIS ProGea Consulting 605 885 035, marcin.pierzchalski@proogea.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A  

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu 
do danych 

1. 

Materiały publikowane 

„Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania 
obszarami Natura 2000” red. W Mróz, J. 
Perzanowska, A. Olszańska” Instytut Ochrony 
Przyrody PAN, Kraków 2011  

Informacje nt. wybranych 
przedmiotów ochrony 
występujących na obszarach Natura 
2000 w polskich Karpatach. 

duża  

2. 
Harmata W. 1991: Kolonie letnie podkowca małego 
Rhinolophus hipposideros w niektórych regionach 
Polski południowej. Biuletyn CIC 1(10) 

Informacje o letnich stanowiskach 
nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

 

3. 

Węgiel A., Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 2001: 
„Nietoperze Beskidu Wyspowego, Beskidu 
Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza 
Karpackiego – letnie schronienia nietoperzy w 
budynkach”. Nietoperze 2: 75-84. 

Informacje o letnich stanowiskach 
nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

 

4. 

Szkudlarek R., Węgiel A., Węgiel J., Paszkiewicz 
R., Mleczek T., Gottfried T., Grzywiński W., 
Gubańska A., Iwaniuk Ł., Adamski A., Dudek I. 
2003: Nietoperze Beskidu Sądeckiego i Niskiego. 
PON 

Informacje o letnich stanowiskach 
nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

 

5. 

Świerkosz K., Bodziarczyk J. 2010. Jaworzyny i 
lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i 
zboczach Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani. 
W: Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; 
ss. 119–129. GIOŚ, Warszawa 

Ogólne informacje o 
rozmieszczeniu  i strukturze 
siedliska 9180 (zasięg, warunki 
siedliskowe, rozmieszczenie w 
Polsce), zagrożeniach, stanie 
zachowania w Polsce. Szczegółowe 
wytyczne dotyczące metodyki 
monitoringu siedliska oraz do zasad 
gospodarki w siedlisku 

Wysoka. Szczegółowe 
wytyczne do monitoringu 

 

6. 
Pawlaczyk P. 2011: Grąd subatlantycki Stellario-
Carpinetum. W: Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz 
M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., 

Wytyczne dotyczące metodyki 
monitoringu zbliżonego siedliska 
przyrodniczego do „żyznych 

Wysoka 
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Zięcik A.: Opracowanie tekstów przewodników 
metodycznych dla gatunków i siedlisk 
przyrodniczych zadanie realizowane w ramach 
szóstego etapu pracy pt. „Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk Natura 2000 – faza trzecia” Etap VI. 
Zadanie 3. Opracowanie tekstów przewodników 
metodycznych. Wynik 3A. Typy siedlisk 
przyrodniczych. Instytut Ochrony Przyrody PAN. 
Kraków. ss. 260-284 

buczyn” (9130), które to siedlisko 
nie posiada opracowanej metodyki 
monitoringu 

7. 

Bodziarczyk J., Świerkosz K. 2004: Jaworzyny i 
lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i 
zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion 
pseudoplatani). W: Herbich J. (red.). Lasy i Bory. 
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 
– podręcznik metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 48-70 

Informacje o rozmieszczeniu 
siedliska przyrodniczego 9180 w 
kraju, jego zróżnicowaniu, stanach, 
w jakich znajduje się siedlisko, jego 
tendencjach do przemian, 
zagrożeniach itp. 

Średnia  

8. 

Danielewicz W., Holeksa J., Pawlaczyk P. , 
Szwagrzyk J. 2004: Żyzne buczyny. W: Herbich J. 
(red.). Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i 
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 48-70 

Informacje o rozmieszczeniu 
siedliska przyrodniczego 9130 w 
kraju, jego zróżnicowaniu, stanach, 
w jakich znajduje się siedlisko, jego 
tendencjach do przemian, 
zagrożeniach itp. 

Średnia  

9. 

Różański W., Filkowa B., Kobak L., Koczwańska 
J., Lesiński J., Szwagrzyk J., Tarko G. 1987. 
Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych ˙występujących 
˙na Pogórzu Wielickim i w przyległej części 
Beskidów. Zesz. Nauk. AR 215 (17): 221-231, 
Kraków 

Charakterystyka fitosocjologiczna 
zespołów leśnych będących 
identyfikatorami siedlisk Natura 
2000 na tym terenie 

Wysoka  

10. 
Staszkiewicz J. 1964. Zbiorowiska leśne pasma 
Jaworza (Beskid Wyspowy). Fragm. Flor. Geobot. 
10(3): 319-355. 

Charakterystyka fitosocjologiczna 
zespołów leśnych będących 
identyfikatorami siedlisk Natura 
2000 na tym terenie 

Wysoka  

11. 
Materiały 

niepublikowane 
PTPP „pro Natura” – dane niepublikowane 

Informacje o stanowiskach letnich 
nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

PTPP „pro Natura” 
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12. Raporty 
Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 
2000 PLH120052 

Szczegółowa informacja o obszarze 
PLH120052 

Bardzo duża www.natura2000.gdos.
gov.pl 

13. 

Wyniki monitoringu 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem specjalnych obsza-
rów ochrony siedlisk Natura 2000 
Wyniki monitoringu 2006-2008 
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i 
zboczach 

Informacje na temat stanu siedliska 
w kraju (w bioregionie 
kontynentalnym i alpejskim) 

Ogólne dane porównawcze  

14. 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 
Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w 
latach 2009-2011 dla gatunków zwierząt. 1303 
Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 
Bechstein 1800.  

Bardzo szczegółowe informacje nt 
stanu populacji podkowca małego w 
Polsce i sposobu monitoringu 

Bardzo duża www.gios.gov.pl/siedli
ska/ 

15. 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 
Szczegółowe wyniki monitoringu prowadzonego w 
latach 2009-2011 dla gatunków zwierząt. Nocek 
orzęsiony Myotis emarginatus (1321). 

Bardzo szczegółowe informacje nt 
stanu populacji nocka orzęsionego 
w Polsce i sposobu monitoringu. 

Bardzo duża www.gios.gov.pl/siedli
ska/ 
 

16. 

Plany/programy/strateg
ie/projekty 

Staszkiewicz J. i in. 1998. Dokumentacja dla 
projektowanego rezerwatu przyrody Kostrza. Fund. 
Bot. Pol. im. W. Szafera. Msc. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
zróżnicowania roślinności, 
rozmieszczenia płatów roślinności. 
Lista gatunków flory naczyniowej 
oraz mszaków na terenie ostoi 

Wysoka. Zawarta w 
opracowaniu mapa 
roślinności stanowi 
podstawowy dokument 
wyjściowy do interpretacji 
pod kątem aktualnego 
zasięgu chronionych 
siedlisk przyrodniczych, 
stanowiących przedmioty 
ochrony SOO Natura 2000 
„KostrzaWysoka. Zawarta 
w opracowaniu mapa 
roślinności stanowi 
podstawowy dokument 
wyjściowy do interpretacji 
pod kątem aktualnego 
zasięgu chronionych 

Zasoby RDOŚ w 
Krakowie 
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siedlisk przyrodniczych, 
stanowiących przedmioty 
ochrony SOO Natura 2000 
„Kostrza 

17. 

Program Ochrony Przyrody na okres od  1.01.2000 
do 31.12.2015. Aneks do PUL Nadleśnictwa 
Limanowa na okres od 01.01.1996 do 31.12.2005. 
BULiGL. O/Kraków 

Ogólna informacja o przedmiotach 
ochrony projektowanego wówczas 
rezerwatu przyrody „Kostrza” 
(pokrywa się z SOO „Kostrza”) 

Ogólna Wydruk w posiadaniu 
RDOŚ Kraków 

18. 

Pieczyńska U., Perzanowska J. 2011: Strategia 
zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Kostrza”. 
Projekt PL0108 „Optymalizacja wykorzystania 
zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego 
rozwoju w Karpatach” Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia). Instytut Ochrony 
Przyrody PAN 

Informacja o powierzchni 
poszczególnych siedlisk 
przyrodniczych, stanowiących 
przedmiot ochrony obszaru 
(rozbieżności z SDF). Identyfikacja 
zagrożeń i ich wpływu na siedlisko. 
Przedstawienie warunków 
utrzymania właściwego stanu 
ochrony/ odtworzenia właściwego 
stanu ochrony. 

Wysoka Plik PDF w posiadaniu 
RDOS Kraków 

19. 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Limanowa 
na okres gospodarczy 2006 – 2015. 

Dokument planistyczny dla 
Nadleśnictwa Limanowa 
określający sposób gospodarowania 
w poszczególnych oddziałach 
Nadleśnictwa Limanowa  

wysoka Dokument dostępny w 
siedzibie Nadleśnictwa 
Limanowa i 
Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska 
w Krakowie 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Beskid Wyspowy jest częścią Beskidów Zachodnich, ma powierzchnię ok. 1 000 km2. Leży pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, 
Kotliną Sądecka i Pogórzem Wiślickim. Wg regionalizacji geobotanicznej Polski (Matuszkiewicz 2008) obszar ten leży w: 

Prowincji Karpackiej, 
Dziale Zachodniokarpackim, 
Krainie Karpat Zachodnich, 
Podkrainie Zachodniobeskidzkiej, 
Okręgu Beskid Wyspowy.  

W regionalizacji fizyczno-geograficznej (wg. Kondrackiego) Beskid Wyspowy należy do: 
Prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem,  
Podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, 
Makroregionu Beskidy Zachodnie. 

 
Specyficzną cechą krajobrazową jest występowanie odosobnionych gór, które wznoszą się 400 – 500 m ponad poziom zrównania śródgórskiego do wysokości 

850 – 1170 m. Są one ostańcami denudacyjnymi płasko zalegających piaskowców magurskich. Jedynie południkowe pasmo Cietnia zbudowane jest z warstw fliszu 
serii śląskiej. Szczyty mają strome stoki, a wierzchowina jest najczęściej płaska i wylesiona.  

Beskid Wyspowy leży w dorzeczu dwóch dopływów Wisły – Dunajca i Raby. Największym dopływem Dunajca w obrębie Beskidu Wyspowego jest Łososina; 
mniejsze dopływy to: Kamienica, Czarna Woda, Jastrzębik, Słomka, Smolnik. Większymi dopływami Raby są Mszanka i Kasinianka. Dna rzek i potoków Beskidu 
Wyspowego, z których większość ma swoje źródła pod partiami wierzchołkowymi, ma dno kamieniste. Podczas roztopów, oraz intensywnych opadów deszczu 
dochodzi do gwałtownych wezbrań wody, która niosąc duże ilości kamieni może powodować znaczne szkody.  
 
Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 tworzy jedenaście enklaw. Każda z nich obejmuje przynajmniej jedną kolonię rozrodczą. 
Kolonię rozrodcze zlokalizowane są w obiektach: 
1. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jazowsku wybudowany w 1726 r. Budynek murowany (kamień), dach pokrywa blacha malowana, nie 

posiada zewnętrznego oświetlenia. Obiekt otoczony drzewami. 
2. Kościół pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Kamionce Małej wybudowany w XVIII w. Budynek zabytkowy, drewniany, kryty blachą miedzianą, nie 

posiada zewnętrznego oświetlenia. 
3. Kościół pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej wybudowany na początku XX wieku. Budynek murowany, w stylu neogotyckim, dach pokryty blachą 

miedzianą. Drzewa otaczające kościół zostały znacznie ogłowione, obiekt posiada bardzo intensywne zewnętrzne oświetlenie. 
4. Kościół pw. Św. Michała Archanioła i Św. Jana Chrzciciela w Łącku wybudowany w 1720 roku. Budynek murowany, kamienny, dach pokryty blachą malowaną, 

na strychu znajduje się platforma na guano nietoperzy. Obiekt otoczony drzewami, posiada bardzo intensywne zewnętrzne oświetlenie. 
5. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej to zabytkowa drewniana świątynia z XVIII wieku. Dach pokryty blachą miedzianą, budynek otoczony 

drzewami, posiada nocne oświetlenie w postaci latarni. 
6. Drewniany kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy, wzmiankowany w 1325-1327, gruntownie przebudowany w latach 1693-1697 w stylu 

barokowym. Dach pokryty blachą na goncie, budynek otoczony drzewami, nie posiada nocnego oświetlenia. 
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7. Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Trójcy Świętej w Nowym Rybiu to zabytkowa gotycka, murowana świątynia. Dach pokryty blachą na deskach, 
budynek otoczony znacznie ogłowionymi drzewami, część wyciętych drzew została zastąpiona młodymi, obiekt posiada nocne oświetlenie o małym natężeniu. 

8. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu wybudowano w latach 1830 - 1835. Budynek w stylu klasycystycznym, z cegły, otynkowany i pokryty blachą 
miedzianą. Obiekt otoczony drzewami, od frontu posiada bardzo intensywne zewnętrzne oświetlenie. 

9. Zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej wybudowany w XVI wieku. Pierwotnie w całości drewniany, obecnie drewniano-murowany, dach 
pokrywa blacha miedziana. Pełni rolę kościoła pomocniczego parafii św. Mikołaja Biskupa. Obiekt otoczony drzewami, nie posiada zewnętrznego oświetlenia. 

10. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach to zabytkowa, drewniana świątynia, wybudowana pod koniec XVII wieku. Dach pokrywa blacha miedziana, na 
strychu znajduje się platforma na guano nietoperzy, obiekt otoczony drzewami, nie posiada zewnętrznego oświetlenia. 

11. Opactwo cystersów w Szczyrzycu, w skład którego wchodzą klasztor oraz kościół. Klasztor to zespół budynków z XVII wieku tworzących kwadrat z 
wirydarzem wewnątrz. W 1831 roku od strony wschodniej dobudowano skrzydło oraz drewnianą dzwonnicę. Kościół wybudowany w 1620 roku, przebudowany 
w XVIII i XIX wieku. Barokowy, murowany budynek na planie krzyża. Na dachu znajduje się sygnaturka. Na terenie Opactwa znajduje się ogród, liczne 
zadrzewienia oraz przyjazne dla nietoperzy oświetlenie zewnętrzne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się aleje drzew, niewielki staw oraz rzeka. 

12. Kościół pw. Św. Barbary i św. Stanisława Biskupa w Szyku pochodzi prawdopodobnie z pierwszej połowy XVII w. Budynek zabytkowy, drewniany, kryty 
gontem. Drzewa wycięte wokół kościoła zostały zastąpione młodymi. Obiekt posiada bardzo intensywne zewnętrzne oświetlenie. 

13. Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach ukończony w roku 1526, posiada cechy budowli gotyckiej, przebudowany z początkiem XVII w. Budynek 
murowany, kamienny, otynkowany. Dach pokrywa blacha miedziana, na strychu znajduje się platforma na guano nietoperzy. Drzewa wokół kościoła w 
znacznym stopniu ogłowione, obiekt nie posiada zewnętrznego oświetlenia. 

14. Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wilkowisku zbudowano w latach 1917-1923. Drewniana świątynia, wzniesiona według zasad konstrukcji 
zrębowej. Dach pokryty blachą malowaną, rosnące wokół drzewa wycięto, straty zrekompensowano nasadzeniem młodych drzew, część obiektu posiada 
intensywne zewnętrzne oświetlenie. 

15. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żmiącej to murowana świątynia, wybudowana w latach 1958-1959. Dach pokryty blachą malowaną, budynek 
otoczony niewielkimi iglastymi drzewami. 

16. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej wybudowany w 1932 roku. Budynek murowany (kamień), dach pokrywa blacha miedziana, na 
strychu znajduje się platforma na guano nietoperzy, obiekt nie posiada zewnętrznego oświetlenia. 

 
Część obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 pokrywa się z Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 

Dwie ostoje wchodzące w skład Ostoi Nietoperzy Beskidu Wyspowego graniczą z obszarem Natura 2000 Łososina PLH120087. W niedalekiej odległości 
zlokalizowane są również obszary: Kościół w Węglówce PLH120046, Uroczysko Łopień PLH120078, Środkowy Dunajec z Dopływami PLH120088 oraz rezerwaty 
Śnieżnica i Kamionna. 

Na terenie obszaru Natura 2000 Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 przeważają lasy, dużą powierzchnię zajmują także grunty orne. Zwarte obszary 
leśne w granicach obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 występują w paśmie Cietnia, Kostrzy i Paśmie Łososińskim. Grunty orne 
poprzecinane są zadrzewieniami występującymi wzdłuż cieków, które są wykorzystywane przez nietoperze jako trasy migracji z kolonii rozrodczych na żerowiska. W 
granicach obszaru występują także obszary z zabudową rozproszoną, sady i drogi.  
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków 
gruntowych 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy ogólnie 3565,35 62% 
Grunty orne ogólnie 2023,74 35% 
Łąki trwałe - -  

Pastwiska trwałe - -  
Sady ogólnie 89,12 2% 

Grunty pod stawami - -  
Nieużytki - -  

Wody stojące - -  
Wody płynące - -  

Grunty zabudowane ogólnie 23,0 1% 
Inne - -  

 
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka - Brak aktualnych danych dotyczących powierzchni objętych dopłatami w obszarze Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052. 
 

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE w ha Rodzaj dopłaty, 
działania/priorytetu/programu,      

Lasy 

Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 
Lasy komunalne   
Lasy prywatne   

Inne   
Sady     

Trwałe użytki zielone     
Wody    

Tereny zadrzewione 
lub zakrzewione 

   

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

L.p. Tytuł opracowania Instytucja 
odpowiedzialna za 

przygotowanie 
planu/programu/wd

rażanie projektu 

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

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. 
działań 

minimalizuj ącyc
h lub 

kompensujących 

1. 

Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gmi-
ny Jodłownik (2008 r.) – 
Uchwała Nr XXIII/150/08 
Rady Gminy Jodłownik 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

Urząd Gminy 
Jodłownik 

W planie brak informacji o granicy obszaru 
Natura 2000 PLH120052 Ostoje nietoperzy 
Beskidu Wyspowego – zmiana powinna zawierać 
informacje o obszarach Natura 2000 na terenie 
Gminy i ich aktualnych granicach (zapisy planu 
zawierają nieaktualną informację o Obszarach 
Natura 2000 Kostrza PLH120009 i Opactwo 
Cystersów w Szczyrzycu PLH120023) 
 
W okolicy zabytkowych kościołów wszystkie 
możliwe zakazy. Nie stwierdza się żadnych 
zapisów mogących negatywnie oddziaływać na 
przedmioty ochrony 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

2. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Dobra 
(2005 r.) – w trakcie zmian 

Urząd Gminy Dobra W planie brak informacji o obszarze Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego, zapisy 
takie powinny się znaleźć w przygotowywanym 
dokumencie. 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

3. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Łukowica Uchwała Rady 
Gminy nr XXXIV/199/06 z 23 
października 2006 r. ze 
zmianami 

Urząd Gminy 
Łukowica 

W planie brak informacji o obszarze Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego, zapisy 
takie powinny się znaleźć w nowym dokumencie 
 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

- 
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4. 

Uchwała Nr XXXIII/199/2004 
Rady Miasta Limanowa z dnia 
10 grudnia 2004 roku w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Limanowa w obrębie granic 
administracyjnych miasta z 
wyłączeniem terenu osiedla 
„MARSA” 

Rada Miasta 
Limanowa 

W planie brak informacji o obszarze Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

- 

5. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Słopnice Uchwała Rady 
Gminy nr XVII/103/04 z dnia 
26 sierpnia 2004 r. 

Urząd Gminy 
Słopnice 

W planie brak informacji o obszarze Natura 2000 
Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

6. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Laskowa Uchwała Rady 
Gminy nr L/268/10 z 16 
czerwca 2010 r. 

Urząd Gminy 
Laskowa 

W planie zawarte są zapisy odnośnie obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 
Wyspowego, wymienione są przedmioty ochrony 
i lokalizacje kolonii rozrodczych 
„…Zakazuje się… z wyjątkiem nadrzędnego 
interesu publicznego podejmowania działań 
mogących osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele ochrony obszaru Natura 2000, w 
szczególności:  
a) … 
b) Wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000, 

c) Pogarszać integralność obszaru Natura 2000 
lub jego powiązania z innymi obszarami…” 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 
Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion 
Jaworzyny i Lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 

- 
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7. 

Uchwała nr XXXII/211/13 
Rady gminy Laskowa z dnia 
14 czerwca 2013 roku w 
sprawie: zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Laskowa 

Urząd Gminy 
Laskowa 

W planie zawarte są zapisy odnośnie obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 
Wyspowego, wymienione są przedmioty ochrony, 
lokalizacje kolonii rozrodczych 
„…Zakazuje się… z wyjątkiem nadrzędnego 
interesu publicznego podejmowania działań 
mogących osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele ochrony obszaru Natura 2000, w 
szczególności:  
a) … 
b) Wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000, 

d) Pogarszać integralność obszaru Natura 2000 
lub jego powiązania z innymi obszarami…” 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 
Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion 
Jaworzyny i Lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 

- 

8. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łącko 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

Urząd Gminy Łącko W planie brak informacji o obszarze Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 
PLH120052 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

9. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Podegrodzie z dnia 16 lipca 
2010 r. Uchwała Nr 
370/XLVIII/2010 Rady Gminy 
Podegrodzie 

Urząd Gminy 
Podegrodzie 

W załączniku nr 1 do Uchwały – Przeznaczenie i 
zasady zagospodarowania terenu kościół i jego 
najbliższe otoczenie (zgodnie z granicami obszaru 
Natura 2000) zaznaczone są jako zasięg 
projektowanego obszaru Natura 2000. W tekście 
uchwały istnieje zapis: „ Następujące elementy 
występujące na rysunku stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały, wynikające z przepisów 
odrębnych i prawomocnych decyzji, są 
ustaleniami obowiązującymi: …4) zasięg 
projektowanego obszaru Natura 2000…” 
W punkcie II. „Zasady ochrony środowiska i 
przyrody §11.  
1. Zgodnie z przepisami odrębnymi, na rysunku 

Nocek duży Myotis 
myotis 

- 
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planu wskazuje się zasięg projektowanego 
obszaru Natura 2000. 
2.W terenach projektowanego obszaru Natura 
2000, lokalizację przedsięwzięć dopuszcza się pod 
warunkiem braku znaczącego, negatywnego 
oddziaływania na stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin dla 
których został wyznaczony obszar Natura 2000. 
W przypadku rezygnacji z uznania tego terenu za 
obszar Natura 2000, niniejszego przepisu nie 
stosuje się…”   

10. 

Uchwała Nr XVIII/118/2004 
Rady Gminy Limanowa z dnia 
29 kwietnia 2004 roku w 
sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Limanowa 

Urząd Gminy 
Limanowa 

W studium brak informacji o obszarze Natura 
2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

 - 

11. 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Limanowa 

Urząd Gminy 
Limanowa 

W studium brak informacji o obszarze Natura 
2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

- 

12. 

Uchwała Nr 11/2010 Rady 
Gminy Łącko z dnia 19 marca 
2010 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łącko 

Rada Gminy Łącko W odniesieniach do obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego wpisano błędny 
kod obszaru (PLH12010), podczas aktualizacji 
studium informacje o obszarze należy uaktualnić 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

- 
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13. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Jodłownik z 1998 r. 

Urząd Gminy 
Jodłownik 

W strategii brak informacji o obszarze Natura 
2000, w czasie tworzenia „Strategii…” Polska nie 
należała do Unii Europejskiej. Nowa strategia 
powinna zawierać odniesienie do obszaru Natura 
2000 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

14. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Laskowa na lata 2008-2013 

Urząd Gminy 
Laskowa 

W strategii brak informacji o obszarze Natura 
2000. Nowa strategia powinna takie odniesienie 
zawierać. 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis, 
Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion 
Jaworzyny i Lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 

- 

15. 

Strategia Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Gminy 
Łukowica na lata 1999-2015 

Urząd Gminy 
Łukowica 

W strategii brak informacji o obszarze Natura 
2000, w czasie tworzenia „Strategii…” Polska nie 
należała do Unii Europejskiej.  Nowa strategia 
powinna zawierać odniesienie do obszaru Natura 
2000 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

- 
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16. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Dobra z dnia 26 czerwca 
2003r. 

Urząd Gminy Dobra W strategii brak informacji o obszarze Natura 
2000, w czasie tworzenia „Strategii” Polska nie 
należała do Unii Europejskiej. 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

17. 

Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Jodłownik na lata 
2007-2013 

Urząd Gminy 
Jodłownik 

W zapisach planu nie ma odniesienia do obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 
Wyspowego PLH120052 znajdującego się w 
granicach gminy Jodłownik. Przygotowywany na 
kolejne lata Plan Rozwoju Lokalnego powinien 
zawierać odniesienia do obszaru Natura 2000. 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis, 
Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 

- 

18. 
Plan rozwoju lokalnego Miasta 
Limanowa na lata 2004-2013 

Urząd Miasta 
Limanowa 

Brak odniesień do obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros, 

- 

19. 

Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Dobra na lata 2004-
2013 

Urząd Gminy Dobra Brak odniesień do obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 
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20. 

Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jo-
dłownik. Z dnia 06.06.2009 

Urząd Gminy 
Jodłownik 

„Studium…” zawiera nieaktualne dane odnośnie 
obszarów Natura 2000 na terenie gminy 
Jodłownik. W trakcie tworzenia „Studium…” 
Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 
Wyspowego był w fazie konsultacji, a jego 
granice znacząco różniły się od granic obecnych. 
Aktualizacja „Studium…” powinna zawierać 
aktualne informacje na temat obszarów Natura 
2000 położonych na terenie gminy. 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

21. 

Koncepcja Strategii rozwoju 
Gminy Słopnice Kraków 1999 

Urząd Gminy w 
Słopnicach 

Brak odniesień do obszary Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek duży 
Myotis myotis 

- 

22. 

Uchwała Nr XXIX/187/10 
Rady Gminy Wiśniowa z dnia 
15 marca 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Wi-
śniowa 

Urząd Gminy w 
Wiśniowej 

Brak odwołania do obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion 

- 

23. 

Strategia Rozwoju Gminy 
Podegrodzie na lata 2013-
2020. Załącznik do uchwały 
Rady Gminy Podegrodzie NR 
XXVIII/287/2013 z dnia 21 
lutego 2013 r. w sprawie przy-
jęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Podegrodzie na lata 2013-2020 

Gmina Podegrodzie Brak informacji o obszarze Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

Nocek duży Myotis 
myotis 

- 
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24. 

Plan Urządzania Lasu Nadle-
śnictwa Limanowa na lata 
2006-2015 

Nadleśnictwo 
Limanowa 

W Planie brak informacji o obszarze Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego  

Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion, , 
Jodłowy bór 
świętokrzyski 
Abietetum 
polonicum 

- 

25. 

Lokalna Strategia Rozwoju 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania „Przyjazna Zie-
mia Limanowska”. Limanowa 
2010. 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania „Przyjazna 
Ziemia 
Limanowska” 

W strategii są ogólnie odniesienia do obszarów 
Natura 2000, lecz brak informacji na temat 
obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 
Wyspowego PLH120052. 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
Nocek duży 
Myotis myotis 
Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion 
Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 
(Tilio plathyphyllis-
Acerion 
pseudoplatani) 

- 
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26. 

Prognoza oddziaływania na 
środowisko Planu Urządzania 
Lasu dla Nadleśnictwa Lima-
nowa na okres gospodarczy od 
1 stycznia 2006r. do 31 grud-
nia 2015 r. stan na 01 styczeń 
2010r. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Krakowie 

W opracowaniu przedstawiono planowane zabiegi 
gospodarcze do realizacji w siedliskach 
naturowych w granicach obszaru Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Beskidy Wyspowego 
obowiązujących na dzień 01.01.2010, z tego 
względu brak informacji o planowanych 
zabiegach gospodarczych na obszarach Lasów 
Państwowych leżących w granicach 
powiększonego obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion 
Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 
(Tilio plathyphyllis-
Acerion 
pseudoplatani), , 
Jodłowy bór 
świętokrzyski 
Abietetum 
polonicum 

- 

27. 

Plan Urządzania Lasu Nadle-
śnictwa Stary Sącz 

Nadleśnictwo Stary 
Sącz 

Brak – obszar Natura 2000 leży w granicach 
Nadleśnictwa Stary Sącz, jednak siedliska 
przyrodnicze w granicach obszaru Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego nie leżą 
na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo 
Stary Sącz 

Kwaśna buczyna 
Luzulo – Fagenion, 
Żyzna buczyna 
Dentario 
glandulosae – 
Fagenion 

- 

28. 

Plan Urządzania Lasu Nadle-
śnictwa Myślenice 

Nadleśnictwo 
Myślenice 

Brak – siedliska przyrodnicze w granicach 
obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 
Wyspowego nie leżą na terenie administrowanym 
przez Nadleśnictwo Myślenice  

Na terenie objętym 
Planem Urządzania 
Lasu Nadleśnictwa 
Myślenice nie 
występują siedliska 
przyrodnicze 
będące 
przedmiotami 
ochrony w 
obszarze. 

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

ogólna 
Powierzchnia Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 
Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 
1. Siedliska przyrodnicze 

1.1 
9110 Kwaśne buczyny  
Luzulo-Fagenion 

B około 430 ha - Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

umiarkowany Wizje terenowe – odszukanie płatów siedliska w 
obszarze – lipiec, sierpień 2012 oraz lipiec, sierpień 
2013 roku (po podpisaniu aneksu do umowy) 

1.2 

9130 Żyzne buczyny 
Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion 

C około 560 ha - Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

umiarkowany Ocena stanu ochrony płatów siedliska w obszarze – 
lipiec, sierpień 2012 oraz lipiec, sierpień 2013 

1.3 

9180 Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 
Tilio platyphyllis-
Acerion pseudoplatani  

B około 17 ha - Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

umiarkowany Ocena stanu ochrony płatów siedliska w obszarze w 
lipcu i sierpniu w 2013 roku (po podpisaniu aneksu 
do umowy) 

1.4 
91P0 Jodłowy bór 
świętokrzyski 
Abietetum polonicum 

B około 250 ha - Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

umiarkowany Ocena stanu ochrony płatów siedliska w obszarze w 
sezonie wegetacyjnym w 2013 roku (po podpisaniu 
aneksu do umowy) 

2 Gatunki zwierząt 

2.1 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

A - 15 nr 1, 3, 7, 11, 15, 
19, 21, 23, 27, 35, 
39, 43, 47, 49, 51 
(Załącznik 7) 

zadowalający Dany obszar został dobrze rozpoznany pod kątem 
występowania schronień nietoperzy. Aktualne dane 
monitoringowe odnoszące się do znanych już 
stanowisk gatunku gromadzi PTPP „pro Natura”. 

2.2 

1321 Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

A - 2 nr 1, (Załącznik 7) zadowalający Dany obszar został dobrze rozpoznany pod kątem 
występowania schronień nietoperzy. Aktualne dane 
monitoringowe odnoszące się do znanych już 
stanowisk gatunku gromadzi PTPP „pro Natura”. 

2.3 

1324 Nocek duży 
Myotis myotis 

C - 6 nr 1, 7, 15, 31, 35, 
49 (Załącznik 7) 

zadowalający Dany obszar został dobrze rozpoznany pod kątem 
występowania schronień nietoperzy. Aktualne dane 
monitoringowe odnoszące się do znanych już 
stanowisk gatunku gromadzi PTPP „pro Natura”. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

Na terenie OZW PLH120052 siedlisko 9110 kwaśnych buczyn reprezentowane jest przez 
dwa podtypy odpowiadające zespołom: kwaśnej buczyny górskiej (Luzulo luzuloidis-
Fagetum) 9110-2 oraz dolnoreglowemu lasowi jodłowemu (Galio rotundifolii-Abietetum, 
Drypterido dilatatae-Abietetum) 9110-3. Z uwagi na specyfikę budowy geologicznej (p str. 
21) siedlisko kwaśnych buczyn jest najbardziej rozpowszechniony w paśmie Cietnia (829 
m), ale mniejsze płaty występują także w masywie Kostrzy (720 m), Paśmie Łososińskim 
oraz na Skiełku (749 m). Łączną powierzchnię siedliska oszacowano na około 460 ha. 
Najczęstszym podtypem jest zespól kwaśnej buczyny górskiej 9110-2. Odznacza się bardzo 
ubogim składem gatunkowym. W drzewostanach dominuje buk, a runo jest zwykle bardzo 
skąpe i ubogie florystycznie. Tworzą je głównie acydofilne krzewinki, trawy i kosmatki: 
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, L. pilosa oraz szeroko 
rozpowszechnione paprocie: Athyrium filix- femina, Dryopteris carthusiana, D. dilatata. 
Stałym elementem jest również warstwa mszysta, w której najczęstszy jest Polytrichastrum 
formosum. Znacznie rzadziej w Ostoi występuje podtyp 9110-3 dolnoreglowy las jodłowy, 
który identyfikują dwa pokrewne i krytyczne zespoły: Galio rotundifolii-Abietetum, 
Drypterido dilatatae-Abietetum. W drzewostanach tych zespołów wyraźnie panuje jodła z 
niewielką domieszką świerka, buka, a w niższych położeniach czasem też sosny zwyczajnej. 
Runo jest zwykle bujniejsze niż w kwaśnych buczynach, ale także dość ubogie florystycznie. 
Oprócz charakterystycznych dla tych jedlin Galium rotundifolium i Veronica officinalis 
nierzadkie są również Gentiana asclepiadea, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris 
connectilis. Często i zwykle obficie występuje Rubus hirtus oraz wspomniane wyżej 
paprocie. Pełniejszą charakterystykę podanych wyżej zespołów zamieszczono w tabeli 
fitosocjologicznej (załącznik10) 
Fot. Wojcie 

9110-2 Kwaśna buczyna górska w paśmie Cietnia  
 (Fot. W. Różański) 

9110-3 Dolnoreglowy las jodłowy na stokach Cietnia  
 (Fot. W. Różański) 



 
 

32 

 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) 

Siedlisko przyrodnicze 9130 żyzne buczyny, w 
Karpatach reprezentuje podtyp 9130-3 żyzne buczyny górskie 
którego identyfikatorem jest zespół żyznej buczyny karpackiej 
(Dentario glandulosae-Fagetum). Zespół ten jest najbardziej 
rozpowszechnionym siedliskiem przyrodniczym Natura 2000 w 
polskich Karpatach. Podobnie jest w Ostoi PLH120052, chociaż 
dominacja siedlisk żyznych buczyn nad kwaśnymi, nie jest tak 
wyraźna, gdyż ogólną powierzchnię omawianego siedliska 
oszacowano na 560 ha. Jest to konsekwencją znacznego 
zniekształcenia dużej części lasów (zwłaszcza prywatnych) 
położonych w granicach Ostoi. Największy obszar zajmują 
żyzne buczyny w Paśmie Łososińskim – na północnych stokach 
Jaworza (918 m) i Sałasza (906 m). Częste są także w wyższych 
położeniach Kostrzy (720 m) i Cietnia (829 m). Większość 
żyznych buczyn na omawianym terenie wykształciła się jako 
podzespół typowy: Dentario glandulosae-Fagetum typicum. 
Drzewostan w tym podzespole buczynie karpackiej jest 
najczęściej zdominowany przez buka z domieszką jodły i 

świerka. Ze względu na silne ocienienie dna lasu runo jest niezbyt bujne i na ogół dość ubogie florystycznie, dlatego najbardziej rozpowszechniony jest 
wariant ubogi z runem jeżynowo-paprociowym. Wariant typowy z bogatszym florystycznie runem jest rzadziej spotykany. Na północnych stokach 
Sałasza Zachodniego (763 m) oraz na Kostrzy odnaleziono mniejsze i większe płaty wilgotnego podzespołu żyznej buczyny karpackiej z miesiącznicą 
trwałą Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum, który jest ogniwem łączącym żyzne buczyny z priorytetowymi siedliskami jaworzyn (*9180). 
Pełniejszą charakterystykę opisanych wyżej podzespołów zamieszczono w tabeli fitosocjologicznej (załącznik 11). Należy też zauważyć, że widoczne w 
tabeli ubóstwo florystyczne żyznych buczyn w OZW SOO PLH120052, a zwłaszcza niska stałość charakterystycznych dla zespołu i związku Fagion 
żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa, żywca cebulkowego Dentaria bulbifera czy żywokostu sercowatego Symphytum cordatum, są zapewne 
konsekwencją, bardzo późnego jak na badania fitosocjologiczne, wykonania większości zdjęć w sierpniu.  

 
 
 
 

9130-3 Podzespół typowy żyznej buczyny karpackiej na stokach Kostrzy   (Fot. W. Różański) 
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*19180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i 
zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 
 

Priorytetowe siedlisko jaworzyn i lasów klonowo-
lipowych w granicach Ostoi zajmuje niewielką 
powierzchnię około 11 ha. Reprezentowne jest głównie 
przez podtyp *9180-2 jaworzyna z języcznikiem 
Phyllitido-Aceretum, który występuje na Kostrzy (720 m). 
Stanowisko to jest od dawna znane (Różański i in. 1987) i 
było podstawą do utworzenia w 2001 rezerwatu przyrody 
„Kostrza” oraz obszaru Natura 2000 PLH120007 
„Kostrza”. Dla obszaru tego została wykonana w 2012 r. 
ekspertyza przyrodnicza na potrzeby sporządzenia planu 
zadań ochronnych przez dr Pawła Nejfelda, gdzie 
siedlisko to zostało opisane i przeanalizowane. W roku 
2013 ze względu na zbieżność granic ostoja PLH120007 
została włączona do obszaru Natura 2000 PLH120052. 

W trakcie badań terenowych w 2013 roku na 
północnych stokach Sałasza Zachodniego (763 m) w 
oddziale 10d Nadleśnictwa Limanowa znalezionego 
niewielki płat (2,5 ha) zniekształconego zespołu 
jaworzyny miesiącznicowej Lunario-Aceretum, który to 
zespół jest identyfikatorem podtypu *9180-3 karpackie 

jaworzyny miesiącznicowe. Miejsce to zostało udokumentowane (załącznik 12) i zaproponowane do wyłączenia z użytkowania. 
 
 
 
 
ch Różański 
 
 
 

                                                 
1  siedlisko priorytetowe  

9180-3 Karpacka jaworzyna miesiącznicowa na stokach Sałasza Zachodniego  (Fot. W. Różański) 
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91P0 Jodłowy bór świętokrzyski Abietetum polonicum 
Jodłowy bór świętokrzyski jest typem siedliska 
przyrodniczego, które dotychczas zostało zidentyfikowane 
jedynie na terenie naszego kraju. Z tego względu na Polsce 
spoczywa szczególna odpowiedzialność za właściwą ochronę 
tego siedliska. Poza Górami Świętokrzyskimi i Roztoczem, 
endemiczny dla Polski zespół wyżynnego boru jodłowego 
Abietetum polonicum występuje także w piętrze pogórza 
Karpat i był podawany z omawianego terenu (Różański i in. 
1987, Różański Szwagrzyk 1987, Stachurska 1998). Badania 
potwierdziły podawane wcześniej informacje o występowaniu 
wyżynnego boru jodłowego na tym obszarze. Siedlisko to ma 
w granicach omawianej Ostoi znaczący udział około 250 ha i  
zostało przeoczone podczas powszechnej inwentaryzacji 
siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych. 
Siedlisko tworzą dość rozległe płaty na wschodnich stokach 
Cietnia (829) i u południowych podnóży Kostrzy (720 m). 
Wyżynne bory jodłowe w Ostoi są ubogie florystycznie, 
dominującym gatunkiem w drzewostanie jest jodła, 
najczęściej z domieszką sosny i świerka. W acydofilnym runie 
panuje borówka czarna Vaccinium myrtillus oraz borowe 
mchy: Polytrichastrum formosum, Leucobryum glaucum. 

Ciekawostką jest występowanie bardzo rzadkich w tym piętrze wysokościowym gatunków jak płaszczeniec falisty Buckiella undulata oraz chronionych 
paprotników: podrzenia żebrowca Blechnum spicant i widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. (załącznik 13). 
 
2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
W obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin będących przedmiotami ochrony. 
 

91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Fot. W. Różański) 



 
 

35 

 

Fot. Rafał Szkudlarek 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Kod gatunku: 1303  
 
Nazwa gatunku: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 
 
Charakterystyka:  Przedstawiciel nielicznie reprezentowanej w Polsce rodziny podkowcowatych, 
jeden z najmniejszych i najbardziej zagrożonych krajowych nietoperzy. Rozpiętość skrzydeł 19-25 
cm, masa ciała 5,6-9 g. Futro na grzbiecie jasnobrązowe, część brzuszna jaśniejsza koloru szarego. 
Uszy i pyszczek jasne. Charakterystyczna narośl wokół nozdrzy w kształcie podkowy, od której 
pochodzi nazwa podkowców. Skrzydła ciemne, zaokrąglone i szerokie, umożliwiające wolny, ale 
bardzo precyzyjny lot; podczas hibernacji owijają nimi szczelnie całe ciało. W koloniach 
rozrodczych i zimowych wiszą na ogół bezpośrednio pod stropem, nigdy nie wciskając się w 
szczeliny. Odchody paciorkowate zbudowane z połączonych ze sobą po 2-4 sztuki beczułkowatych 
granulek. Sezon wiosenno-letni (kwiecień-sierpień) to dla podkowców okres ciąży, porodu i 
wychowywania młodych. W czasie od sierpnia do listopada odbywają gody i akumulują zapasy 
tłuszczu, natomiast w miesiącach zimowych (listopad- kwiecień) hibernują. Na kolonie rozrodcze 
wybierają zazwyczaj strychy budynków, miejscem godów są prawdopodobnie jaskinie lub inne 

schronienia o podobnym mikroklimacie. Podkowiec mały hibernuje w słabo wentylowanych podziemiach o stałej dość wysokiej temperaturze ok. 5-9 
ºC, najczęściej jaskiniach i opuszczonych sztolniach.  
W obszarze Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego podkowiec znany jest przede wszystkim z okresu rozrodu. Na terenie ostoi zlokalizowano 15 
schronień kolonii rozrodczych: klasztor w Szczyrzycu, kościoły w Jazowsku, Jaworznej, Kamionce Małej, Laskowej, Łącku, Łososinie Górnej, 
Łukowicy, Nowym Rybiu, Skrzydlnej, Słopnicach, Szyku, Ujanowicach, Wilkowisku i Żmiącej. W stanowiskach w Kamionce Małej, Łososinie Górnej, 
Nowym Rybiu, Skrzydlnej, Słopnicach i Ujanowicach przeprowadzono bezpieczne dla nietoperzy prace wymiany pokrycia dachów. Z kolei w 
kościołach w Łącku, Słopnicach i Ujanowicach zainstalowane zostały platformy na guano zabezpieczająca strop budynku i co roku są z nich usuwane 
odchody. Prace te wykonuje PTPP "pro Natura". 
 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: U1 
Ranga w Obszarze: Według standardowego formularza danych ocena ogólna A 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: U1 
Zagrożenia:  
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Do zidentyfikowanych na obszarze realnych zagrożeń dla gatunku na leży zaliczyć: 

• Drapieżnictwo (kuny i puszczyki zamieszkujące strychy budynków). 
• Lokalizacja dróg na trasach przelotów. 
• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09. 
• Postępująca degradacja pokrycia dachów kolonii. 
• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
• Brak bezpiecznego wylotu (zainstalowanie intensywnego zewnętrznego oświetlenia budynku). 

 
Z kolei do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na wszystkich obszarach zajmowanych przez gatunek zalicza się: 

• Płoszenie nietoperzy. 
• Instalacja na budynku stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej.  
• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (fragmentacja obszarów leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja farm wiatrowych na trasach przelotów. 
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Fot. Rafał Szkudlarek 

Kod gatunku: 1324 
 
Nazwa gatunku: nocek duży Myotis myotis 
 
Charakterystyka: Jeden z największych krajowych nietoperzy: rozpiętość skrzydeł ok. 
45 cm waga od 26-40 g. Futro na grzbiecie szarobrązowe, na brzuchu białe i biało żółte, 
ucho i pyszczek jasne, błony lotne ciemne. Kolonie rozrodcze zlokalizowane przeważnie 
na strychach budynków, wyjątkowo w podziemiach liczą zazwyczaj od kilkunastu do 
kilkuset osobników, choć znane są również zgrupowania znacznie bardziej liczne. 
Zimowanie trwa od późnej jesieni do początku kwietnia. Nocki duże hibernują w 
podziemiach - sztolniach, fortach, piwnicach i jaskiniach, choć bywa, że zimą 
znajdowane są również na nie przemarzających strychach.  
W obszarze Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego nocek duży znany jest przede 
wszystkim z okresu rozrodu. Na terenie ostoi zlokalizowano 5 schronień kolonii 
rozrodczych: klasztor w Szczyrzycu, kościoły w Jazowsku, Łącku, Słopnicach, 
Ujanowicach. W stanowiskach w Słopnicach i Ujanowicach przeprowadzono bezpieczne 
dla nietoperzy prace wymiany pokrycia dachów oraz zainstalowano platformy na guano, 
które zabezpieczają stropy budynków. Odchody z platform są co roku usuwane. Prace te 
wykonuje PTPP "pro Natura". 

 
Ogólny stan zachowania siedlisk gatunku w sieci Natura 2000: U1/U2 
Ranga w Obszarze: Według standardowego formularza danych ocena ogólna C 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: U2 
 
Zagrożenia:  
Do zidentyfikowanych w obszarze realnych zagrożeń dla gatunku należy zaliczyć: 

• Lokalizacja dróg na trasach przelotów. 
• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09. 
• Postępująca degradacja pokrycia dachów kolonii. 
• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
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Z kolei do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na wszystkich obszarach zajmowanych przez gatunek zalicza się: 

• Instalacja na budynku stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej.  
• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
• Płoszenie nietoperzy. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (fragmentacja obszarów leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja farm wiatrowych na trasach przelotów. 
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Fot. Rafał Szkudlarek 

Kod gatunku: 1321 
 
Nazwa gatunku: nocek orzęsiony Myotis emarginatus 
 
Charakterystyka: W porównaniu do pozostałych krajowych gatunków 
nietoperzy – nietoperz średniej wielkości: długość przedramienia 36-44 mm, 
waga od 6-9 g. Futro długie i wełniste, włosy trójbarwne, na grzbiecie 
rudobrązowe, na brzuchu żółtawoszare, brak wyraźnego kontrastu pomiędzy 
ubarwieniem grzbietu i brzucha. Uszy, pyszczek i błony lotne brązowe, u 
młodych osobników - ciemne. Ucho z charakterystycznym, głębokim wcięciem. 
Kolonie rozrodcze zlokalizowane przeważnie na strychach budynków, 
wyjątkowo w szczelinach i przestrzeniach pod odeskowaniem budynków. 
Kolonie liczą zazwyczaj od kilku do kilkuset osobników, choć znane są również 
zgrupowania znacznie bardziej liczne. Zimowanie trwa od późnej jesieni do 
początku kwietnia. Nocki orzęsione hibernują w podziemiach – sztolniach i 
jaskiniach.  
W obszarze Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego nocek orzęsiony znany jest 
przede wszystkim z okresu rozrodu. Na terenie ostoi zlokalizowano 2 
schronienia kolonii rozrodczych: klasztor w Szczyrzycu i kościół w Jaworznej. 

 
Ogólny stan zachowania siedlisk gatunku w sieci Natura 2000: 
Ranga w Obszarze: Według standardowego formularza danych ocena ogólna: A 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: FV  
 
Zagrożenia:  
Do zidentyfikowanych w obszarze realnych zagrożeń dla gatunku należy zaliczyć: 

• Lokalizacja dróg na trasach przelotów. 
 

Z kolei do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na wszystkich obszarach zajmowanych przez gatunek zalicza się: 
• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09. 
• Instalacja na budynku stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej.  



 
 

40 

 

• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów 
• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
• Płoszenie nietoperzy. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
• Brak bezpiecznego wylotu (zainstalowanie intensywnego zewnętrznego oświetlenia budynku). 
• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (fragmentacja obszarów leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja farm wiatrowych na trasach przelotów. 
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Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem  

Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p
. 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stanowisko 
 

Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, 
U2, XX 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, 

U2, XX 

Ocena stanu 
ochrony 

stanowiska wg 
skali FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunk
u wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Siedliska przyrodnicze 
1. Kwaśne 

buczyny – 
dolnoreglowy 
las jodłowy 

(Galio 
rotundifolii-
Abietetum) 

 

9110-
3 

Płat 1 
(nr zdjęcia 
fito. 56) 

(Załącznik nr 
6 – Arkusze 1, 

2) 
  

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 79% 
 

U1 21% 
 

U2 0% 
 

U1 Cenny płat, w wielu 
miejscach zespół dobrze 
wykształcony 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  9110-

3 
Płat 2 

(nr zdjęcia 
fito. 59) 

(Załącznik nr 
6 – Arkusze 1, 

2) 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 68% 
 

U1 32% 
 

U2 0% 
 

  
Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji  

 FV 

9110-
2 
 

Płat 3 
(nr zdjęcia 
fito. 54) 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 3) 

 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 68% 
 

U1 32% 
 

U2 0% 
 
 

 
 Fragmentacja  FV 

Spójność i czytelność granic  FV 
Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 
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     Martwe drewno leżące i stojące  U1    

Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9110-
3 

Płat 3 
(nr zdjęcia 
fito. 53) 

(Załącznik nr 
6 - Arkusz 1) 

 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 63% 
 

U1 37% 
 

U2 0% 
 

 
Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  9110-

2 
Płat 4 

(nr zdjęcia 
fito. 57) 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 2) 

 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 53% 
 

U1 47% 
 

U2 0% 
 

 Drzewostan silnie 
eksploatowany. Fragmentacja  FV 

Spójność i czytelność granic  FV 
Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  U1 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9110-
3  

Płat 5 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 63% 
 

U1 37% 
 

U2 0% 
 

 
Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 
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     Martwe drewno leżące i stojące  U1    

Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 U1 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9110-
2 

Płat 6 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 53% 
 

U1 47% 
 

U2 0% 
 

 
Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  9110-

3  
Płat 7 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 37% 
 

U1 63% 
 

U2 0% 
 

  
Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  U1 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 U1 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 U1 

9110-
3  

Płat 8 
(nr zdjęcia 
fito. 52) 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 63% 
 

U1 37% 
 

U2 0% 
 

 
Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 
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     Martwe drewno leżące i stojące  U1    

Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9110-
2 

Płat 9 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 9) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 47% 
 

U1 53% 
 

U2 0% 
 

Płat przy dawnej granicy 
rolno leśnej, przecięty 
szlakiem turystycznym 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  U1 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  U1 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  9110-

3 
Płat 10 

(nr zdjęcia 
fito. 19) 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 

10) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U2 
 

FV 58% 
 

U1 37% 
 

U2 5% 
 

  
Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U2 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9110-2 Płat 11 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 

10) 
 

 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 84% 
 

U1 16% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 
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     Martwe drewno leżące i stojące  U1    

Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 FV 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9110-
2 

Płat 12 
(nr zdjęcia 
fito. 26) 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 

10) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 47% 
 

U1 53% 
 

U2 0% 
 

Siedlisko o niewielkiej 
powierzchni rozcięte 
drogami leśnymi, na 
granicy ambona 
myśliwska Stanowisko 
wyróżnia się obfitym 
występowaniem kosmatki 
olbrzymiej Luzula 
sylvatica, co jest 
rzadkością na wysokości 
800 m n.p.m. Siedlisko 
sztucznie przecięte przez 
granicę między lasem 
państwowym i 
prywatnym 

Fragmentacja  U1 
Spójność i czytelność granic  U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  U1 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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2. Żyzne 
buczyny – 
żyzna 

buczyna 
górska  

(Dentario 
glandulosae-

Fagetum)  
 

9130-
3 

Płat 13 
(Załącznik nr 
6 – Arkusze 1, 

2) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 79% 
 

U1 21% 
 

U2 0% 
 

U1  

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9130-
3 

Płat 14 
(Załącznik nr 
6 – Arkusze 1, 

3) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 58% 
 

U1 42% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  U1 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
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Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9130-
3 

Płat 15 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 1, 

2, 3, 4) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 58% 
 

U1 42% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  U1 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  9130-

3 
Płat 16 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV FV 
 

FV 100% 
 

U1 0% 
 

U2 0% 
 

 Wg ekspertyzy RDOŚ 
2012 Fragmentacja  FV 

Spójność i czytelność granic  FV 
Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  FV 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9130-
3 

Płat 17 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 84% 
 

U1 16% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 
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     Martwe drewno leżące i stojące  U1    

Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9130-
3 

Płat 18 
 (nr zdjęcia 

fito. 51) 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV FV 
 

FV 95% 
 

U1 5% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  FV 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  9130-

3  
Płat 19 

(Załącznik nr 
6 – Arkusze 5,  

6) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 42% 
 

U1 58% 
 

U2 0% 
 

 Siedlisko położone blisko 
osad ludzkich , przy 
drodze asfaltowej, pod 
silną antropopresją, 
mocno zaśmiecone. 

Fragmentacja  U1 
Spójność i czytelność granic  U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  U1 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 U1 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 U1 

9130-
3 

Płat 20 
(Załącznik nr 
6 – Arkusze 7, 

8, 9) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 58% 
 

U1 42% 
 

U2 0% 
 

Zbyt intensywne cięcia 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 
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     Martwe drewno leżące i stojące  U1    

Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9130-
3 

Płat 21 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 9, 

10) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 63% 
 

U1 37% 
 

U2 0% 
 

W pobliżu płatu 
intensywne cięcia w 
prywatnym lesie, śmieci 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  9130-

3 
Płat 22 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 

10) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 63% 
 

U1 37% 
 

U2 0% 
 

  

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 FV 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

9130-
3 

Płat 23 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 11) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 47% 
 

U1 53% 
 

U2 0% 
 

Siedlisko położone blisko 
osad ludzkich , przy 
drodze asfaltowej, pod 
silną antropopresją, 
mocno zaśmiecone. 

Fragmentacja  U1 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 
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     Martwe drewno leżące i stojące  U1    

Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  U1 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 U1 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 U1 

3. Jodłowy bór 
świętokrzyski  

– wyżynny 
jodłowy bór 
mieszany 

 

91P0-
1 

Płat 24 
(Załącznik nr 
6 – Arkusze 2, 

3, 4) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 68% 
 

U1 32% 
 

U2 0% 
 

U1  

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  91P0-

1 
Płat 25 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 4) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 26% 
 

U1 74% 
 

U2 0% 
 

  

Fragmentacja  U1 
Spójność i czytelność granic  U1 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  U1 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  U1 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  U1 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 U1 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 U1 

91P0-
1 

Płat 26 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 3) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 63% 
 

U1 37% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 

Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  U1 

Dominujące gatunki runa  FV 

Rodzime gatunki ekspansywne  FV 

Obce gatunki inwazyjne  FV 

Skład gatunkowy drzewostanu  FV 

Struktura drzewostanu, zwarcie,  U1 
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wiek 
Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

91P0-
1 

Płat 27 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 53% 
 

U1 47% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  U1 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  U1 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 
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  91P0-

1 
Płat 28 

(Załącznik nr 
6 – Arkusze 5, 

6) 
 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 74% 
 

U1 26% 
 

U2 0% 
 

  

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  FV 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  U1 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

91P0-
1 

Płat 29 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV U1 
 

FV 68% 
 

U1 32% 
 

U2 0% 
 

 

Fragmentacja  FV 

Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  FV 

Dominujące gatunki runa  U1 

Rodzime gatunki ekspansywne  FV 

Obce gatunki inwazyjne  FV 

Skład gatunkowy drzewostanu  FV 
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Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 U1 

Martwe drewno leżące i stojące  U1 

Pionowa  struktura roślinności  FV 

Naturalne procesy odnowieniowe  FV 

Gatunki obce w drzewostanie  FV 

Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 

Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

4. Jaworzyny i 
lasy klonowo-
lipowe na 
stokach i 
zboczach –  
Jaworzyna z 
języcznikiem 
Phyllitidi-
Aceretum, 
karpackie 
jaworzyny 
miesiącznico
we (Lunario-
Aceretum) 
 

*9180 Płat 30 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 6) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  FV FV 
 

FV 100% 
 

U1 0% 
 

U2 0% 
 

FV Wg ekspertyzy RDOŚ 
2012 Fragmentacja  FV 

Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 FV 

Struktura i różnorodność runa  FV 

Dominujące gatunki runa  FV 

Rodzime gatunki ekspansywne  FV 

Obce gatunki inwazyjne  FV 

Skład gatunkowy drzewostanu  FV 

Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Martwe drewno leżące i stojące  FV 

Pionowa  struktura roślinności  FV 

Naturalne procesy odnowieniowe  FV 

Gatunki obce w drzewostanie  FV 

Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 
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    Perspektywy 

ochrony 
Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 FV    

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 FV 

*9180
-3 

Płat 31 
 (nr zdjęcia 

fito. 40) 
(Załącznik nr 
6 – Arkusz 9) 

 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 47% 
 

U1 53% 
 

U2 0% 
 

Fragment do wyłączenia z 
użytkowania Fragmentacja  FV 

Spójność i czytelność granic  FV 
Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Udział jaworu  U1 
Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  U1 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 U1 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 U1 
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  *9180

-3 
Płat 32 

(Załącznik nr 
6 – Arkusz 

10) 
 

Powierzchnia 
siedliska 

Wielkość siedliska (ha)  U1 U1 
 

FV 58% 
 

U1 42% 
 

U2 0% 
 

 Lasy prywatne, 
ewentualnie do 
wykupienia 

Fragmentacja  FV 
Spójność i czytelność granic  FV 

Struktura i 
funkcje 

Charakterystyczne gatunki siedliska 
(reprezentatywność gatunków 
diagnostycznych) 

 U1 

Struktura i różnorodność runa  U1 
Dominujące gatunki runa  FV 
Rodzime gatunki ekspansywne  FV 
Obce gatunki inwazyjne  FV 
Skład gatunkowy drzewostanu  U1 
Struktura drzewostanu, zwarcie, 
wiek 

 FV 

Udział jaworu  U1 
Martwe drewno leżące i stojące  U1 
Pionowa  struktura roślinności  FV 
Naturalne procesy odnowieniowe  FV 
Gatunki obce w drzewostanie  FV 
Przekształcenia związane z 
użytkowaniem 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 
Perspektywy 
ochrony 

Antropopresja i zagrożenia 
zewnętrzne 

 U1 

Naturalne procesy sukcesyjne i 
zaburzenia 

 FV 

Zdolność siedliska do 
samoregulacji i regeneracji 

 U1 
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Gatunki zwierząt 

 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w klasztorze 
w 
Szczyrzycu) 

1303 nr 1 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 5) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV FV U1 Zgromadzone dane nie 

pozwalają na 
jednoznaczną ocenę 
struktury wiekowej. 
Wiosną wycięto i 

ogłowiono drzewa alei, 
będącej trasą przelotu, 

prowadzącą bezpośrednio 
do kolonii. Liczne ciągi 

roślinności biegnące 
wzdłuż rzek, dróg i miedz 
znajdują się pod drugiej 
stronie drogi i prowadzą 

w stronę Cietnia. 
Nieznany jest wpływ 

przekraczania drogi przez 
nietoperze w drodze na 
żerowisko. Ze względu na 

potencjalne zagrożenie 
śmiertelnością na drodze 
wystawiono ocenę U1 

Struktura wiekowa XX XX 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

XX U1 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV FV 

 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Skrzydlnej) 

1303 nr 3 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 6) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV U1 Część drzew wokół 

kościoła wycięto lub 
ogłowiono.  
Strych kościoła 
zamieszkiwany jest przez 
kunę. 

Struktura wiekowa FV FV 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

U1 U1 

Zabezpieczenie przed niepokoje-
niem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia U1 U1 
Obecność bezpiecznych tras przelo-
tu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków mikro-
klimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne wielkopo-
wierzchniowe zmiany w strukturze 
żerowisk w otoczeniu (r = 2,5 km) 
schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony 
/zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U1 U1 
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 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Łącku) 

1303 nr 7 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

27) 

Stan populacji 
 
 

Liczebność U2 U2 U2 Zgromadzone dane nie 
pozwalają na 

jednoznaczną ocenę 
struktury wiekowej. 

Istotny statystycznie 
średni spadek 
liczebności z 

wielolecia większy niż 
10% rocznie” 
Konieczność 

przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji 

na żerowisko. 
Reflektor, który 

oświetlała wlot, został 
przekręcony w inną 

stronę, modyfikacja jest 
jednak nietrwała. 

Stan techniczny dachu 
budynku – 

niezadowalający, wymaga 
remontu. 

Struktura wiekowa XX XX 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia U2 U1 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

U1 U1 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

U1 U1 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U1 U1 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Łukowicy) 

1303 nr 11 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

25) 

Stan populacji 
Liczebność FV U1 U1 Zaobserwowano spadek 

liczebności populacji o 
44% w porównaniu do 

poprzedniego roku. 
Strych jest stałym 

schronieniem kuny. Dwa 
wloty dla nietoperzy: w 

nawie bocznej 
(utrudniony dolot) oraz 
sygnaturka (widoczne 

gałęzie). Wloty wymagają 
zabezpieczenia oraz 
oznakowania. Stan 
techniczny dachu 

kościoła, w którym 
znajduje się kolonia 
dalszej perspektywie 
czasu nie pozwala na 

zabezpieczenie 
właściwych warunków 

Struktura wiekowa FV FV 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wlotów dla nietoperzy U1 U1 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

U1 U1 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U1 U1 
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dla nietoperzy. Może to 
spowodować na 

przestrzeni najbliższych 
lat pogorszenie się 

warunków 
mikroklimatycznych 

strychu (brak stabilności 
termicznej, wilgoć). 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Słopnicach) 

1303 nr 15 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

24) 

Stan populacji 
Liczebność FV U1 U1 Zaobserwowano spadek 

liczebności populacji w 
porównaniu do 

poprzedniego roku o 17%. 
Zgromadzone dane nie 

pozwalają na 
jednoznaczną ocenę 
struktury wiekowej. 
Część strychu jest 

oświetlona przez okienka 
strychowe. 

Jedno z dwóch wejść 
prowadzących na strych 
jest niezabezpieczone. 
Obok w budowie nowy 

kościół, którego otoczenie 
może mieć wpływ na 
bezpieczną migrację 

nietoperzy. 

Struktura wiekowa FV XX 

 
Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

U1 U1 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

XX XX 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV U1 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Szyku) 

1303 nr 21 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

10) 

Stan populacji 
Liczebność FV U1 U2 Zaobserwowano spadek 

liczebności populacji w 
porównaniu do 

poprzedniego roku o 29% 
Kościół posiada bardzo 

intensywne nocne 
oświetlenie, co naraża 

wylatujące nietoperze na 
ataki drapieżników. 

Nietoperze, aby dostać się 
na żerowisko, zmuszone 
są do przelatywania nad 

drogą. 

Struktura wiekowa FV FV 

Stan siedliska 
 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia U2 U2 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

U1 U1 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

U1 FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 

FV FV 
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strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U2 U2 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Nowym 
Rybiu) 

1303 nr 19 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

14) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV FV Obiekt otoczony bardzo 

młodymi drzewami, które 
dopiero podrastają, 

wycięto część krzewów 
porastających otoczenie 

kościoła. 

Struktura wiekowa FV FV 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia U1 U1 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania  

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV FV 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Wilkowisku) 

1303 nr 23 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 9) 

Stan populacji 
Liczebność FV U2 U2 Zaobserwowano spadek 

liczebności populacji o 
65% w porównaniu do 

poprzednich lat. 
Wyburzona została stara 
plebania, która stanowiła 
schronienie satelitarne dla 
nietoperzy, aby dostać się 

na żerowisko, obecnie 
zmuszone są do 

przelatywania nad drogą. 

Struktura wiekowa U1 FV 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV U1 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

U1 U1 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy Stan populacji gatunku i jego U1 U2 
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ochrony/ 
zachowania 

siedliska 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Łososinie 
Górnej) 

1303 nr 27 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

26) 

Stan populacji 
Liczebność FV U2 U1 Zaobserwowano spadek 

liczebności populacji w 
porównaniu do 

poprzedniego roku o 62%, 
jednak ze względu na 
jednorazowy tak duży 

spadek liczebności 
populacji ocena ogólna 

U1 
Nietoperze, aby dostać się 

na żerowiska położone 
poza obszarem, zmuszone 
są do przelatywania nad 

drogą. 

Struktura wiekowa FV FV 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

U1 U1 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV U1 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Jazowsku) 

1303 nr 35 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

28)) 

Stan populacji 
Liczebność U1 U2 U1 Na przestrzeni kilku lat 

zaobserwowano spadek 
liczebności populacji 

gatunku o ponad 50 %, 
jednak ze względu na 
jednorazowy tak duży 

spadek liczebności 
populacji ocena ogólna 

U1. 
Stan techniczny dachu 

kościoła, w którym 
znajduje się kolonia 
dalszej perspektywie 
czasu nie pozwala na 

zabezpieczenie 
właściwych warunków 
dla nietoperzy. Może to 

spowodować na 
przestrzeni najbliższych 

lat pogorszenie się 
warunków 

Struktura wiekowa FV FV 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV U1 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

U1 U1 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

U1 U1 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U1 U1 
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mikroklimatycznych 
strychu (brak stabilności 

termicznej, wilgoć). 
Planowana jest przycinka 

drzew okalających 
kościół. 

Nietoperze, aby dostać się 
na żerowisko, zmuszone 
są do przelatywania nad 

drogą. 
 Podkowiec 

mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Laskowej) 

1303 nr 39 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

16)) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV U1 Zgromadzone dane nie 

pozwalają na 
jednoznaczną ocenę 
struktury wiekowej. 

Kościół posiada bardzo 
intensywne nocne 

oświetlenie, co naraża 
wylatujące nietoperze na 

ataki drapieżników. 
Drzewa otaczające 

kościół zostały znacząco 
ogłowione. 

Struktura wiekowa U1 XX 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia U1 U1 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U1 U1 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Kamionce 
Małej) 

1303 nr 43 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

15) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV U1 Przyrost kolonii w 2012 

roku wynosił 54 %, czyli 
poniżej przedstawionych 
w metodyce GIOŚ 70 %. 
Wykorzystywany przez 

podkowce wlot w 
sygnaturce jest miejscem 

przesiadywania 
puszczyka, co stwarza 

bezpośrednie zagrożenie 
dla wylatujących 

nietoperzy. Wcześniej w 

Struktura wiekowa FV U1 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy U1 U1 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 
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Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV sygnaturce znajdowało się 
gniazdo sójki, a 

nagromadzone gałęzie 
ograniczały światło wlotu. 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U1 U1 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Jaworznej) 

1303 nr 47 na zał. 
mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

19) 

Parametry 
populacji 

Liczebność U1 FV FV Zgromadzone dane nie 
pozwalają na 
jednoznaczną ocenę 
struktury wiekowej. 
Kościół nie jest otoczony 
drzewami albo krzewami. 

Struktura wiekowa XX XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia U1 U1 
Obecność bezpiecznych tras przelo-
tu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków mikro-
klimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne wielkopo-
wierzchniowe zmiany w strukturze 
żerowisk w otoczeniu (r = 2,5 km) 
schronień 

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedli-
ska 

FV FV 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Ujanowicach) 

1303 nr 49 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

23) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV FV Wejście na strych przez 

niezamknięte na klucz 
drzwi. Wejście na wieżę, 
powszechnie dostępne. 

Struktura wiekowa FV FV 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 

FV FV 
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= 2,5 km) schronień 
Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV FV 

 Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
(stanowisko 
w kościele w 
Żmiącej) 

1303 nr 51 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

21) 

Stan populacji 
Liczebność U2 XX XX W 2009 roku na strychu 

nie stwierdzono 
podkowców małych. W 

latach 2006-2008 kolonia 
liczyła 25-36 dorosłych 

osobników. Dalsze 
kontrole liczebności 

kolonii nie były możliwe, 
ponieważ strych kościoła 

nie był w tym celu 
udostępniany. Decyzja 

taka była spowodowana 
negatywnym 

nastawieniem miejscowej 
ludności do sieci Natura 

2000. 
W 2009 roku wloty dla 

nietoperzy zostały 
zabezpieczone metalową 

siatką. 

Struktura wiekowa XX XX 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

XX XX 

Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

XX XX 

Dostępność wlotów dla nietoperzy U2 XX 
Ekspozycja wlotów do schronienia XX XX 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

XX XX 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

XX XX 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

XX XX 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

XX XX 

 Nocek 
orzęsiony 
Myotis 
emarginatus 
(stanowisko 
w klasztorze 
w 
Szczyrzycu) 

1321 nr 1 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 –Arkusz 5) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV FV FV Młode schowane pod 

skrzydłami samic – 
niewidoczne. 

Wiosną wycięto i 
ogłowiono drzewa alei, 
będącej trasą przelotu, 

prowadzącą bezpośrednio 
do kolonii. Liczne ciągi 

roślinności biegnące 
wzdłuż rzek, dróg i 

miedz, znajdują się po 
drugiej stronie drogi i 

prowadzą w stronę 
Ciecienia. Nieznany jest 

wpływ przekraczania 
drogi przez nietoperze w 

drodze na żerowisko. 
Jednak ze względu na 
potencjalne zagrożenie 

Struktura wiekowa XX XX 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia FV FV 
Obecność bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku żerowisk 

XX U1 

Niezmienność warunków 
mikroklimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne 
wielkopowierzchniowe zmiany w 
strukturze żerowisk w otoczeniu (r 
= 2,5 km) schronień 

FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV FV 
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zachowania śmiertelnością na drodze 
wystawiono ocenę U1. 

 Nocek 
orzęsiony 
Myotis 
emarginatus 
(stanowisko 
w kościele w 
Jaworznej) 

1321 nr 47 na zał. 
mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

19) 

Parametry 
populacji 
 

Liczebność FV FV FV Młode schowane pod 
skrzydłami samic – 

niewidoczne. Kościół nie 
jest otoczony drzewami 

ani krzewami. 

Struktura wiekowa XX XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Ekspozycja wlotów do schronienia U1 U1 
Obecność bezpiecznych tras przelo-
tu w kierunku żerowisk 

FV FV 

Niezmienność warunków mikro-
klimatycznych 

FV FV 

Istotne, zauważalne wielkopo-
wierzchniowe zmiany w strukturze 
żerowisk w otoczeniu (r = 2,5 km) 
schronień 

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV FV 

 Nocek duży 
Myotis myotis 
(stanowisko 
w klasztorze 
w 
Szczyrzycu) 

1324 nr 1 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 5) 

Stan populacji 
Liczebność XX U2 U2 U2 W 2011 roku nie 

zaobserwowano kolonii, 
W latach 2009-2010 
kolonia liczyła 1-16 

osobników. W 2012 roku 
zaobserwowano spadek 
liczebności populacji w 

porównaniu do 2010 roku. 
Nie udało się 

zaobserwować młodych 
osobników. 

Struktura wiekowa XX U2 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV XX 

 Nocek duży 
Myotis myotis 
(stanowisko 
w kościele w 
Łącku) 

1324 nr 7 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

27) 

Stan populacji 
Liczebność U2 U2 U2 Od 2003 roku 

zaobserwowano spadek 
liczebności populacji o 

ok. 90%. 
Młode osobniki 
niewidoczne, 

najprawdopodobniej 
schowane. 

Reflektor, który 

Struktura wiekowa XX XX 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Perspektywy 
ochrony/ 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U2 U2 
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zachowania oświetlała wlot, został 
przekręcony w inna 

stronę, modyfikacja jest 
jednak nietrwała. 

Stan techniczny dachu 
budynku –

niezadowalający, wymaga 
remontu. Wysokie tempo 

zaniku populacji. 
Możliwe oddziaływanie 
niezidentyfikowanych 

czynników, również tych 
spoza obszaru (żerowiska, 

zimowiska) np. 
śmiertelność na 

sąsiadującej z kolonią 
ruchliwej drodze. 

 Nocek duży 
Myotis myotis 
(stanowisko 
w kościele w 
Słopnicach) 

1324 nr 15 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 –Arkusz 24) 

Stan populacji 
Liczebność XX U2 U2 W 2011 roku w trakcie 

kontroli kolonia była 
ukryta pod deskami i nie 

dało się policzyć 
nietoperzy. Na przestrzeni 
kilku lat zaobserwowano 

spadek liczebności 
populacji gatunku o 

ponad 50 %. 
Liczebność młodych 

stanowiła 40 % dorosłych 
osobników. 

Część strychu jest 
oświetlona przez okienka 

strychowe. 
Jedno z dwóch wejść 

prowadzących na strych 
jest niezabezpieczone. 
Obok w budowie nowy 

kościół, którego otoczenie 
może mieć wpływ na 
bezpieczną migrację 

nietoperzy. 

Struktura wiekowa XX U1 

Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

U1 U1 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

U1 U1 

 Nocek duży 
Myotis myotis 

1324 nr 35 na zał. 
Mapie Stan populacji 

Liczebność U2 U2 U2 Na przestrzeni kilku lat 
zaobserwowano spadek Struktura wiekowa XX XX 
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(stanowisko 
w kościele w 
Jazowsku) 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

28) Stan siedliska 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV liczebności populacji 
gatunku o ponad 60% 
Samice znajdowały się 

bardzo wysoko, nie było 
widać młodych. 

Stan techniczny dachu 
kościoła, w którym 
znajduje się kolonia 
dalszej perspektywie 
czasu nie pozwala na 

zabezpieczenie 
właściwych warunków 
dla nietoperzy. Może to 

spowodować na 
przestrzeni najbliższych 

lat pogorszenie się 
warunków 

mikroklimatycznych 
strychu (brak stabilności 

termicznej, wilgoć). 
Nietoperze, aby dostać się 
na żerowisko, zmuszone 
są do przelatywania nad 

drogą. 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

XX XX 

 Nocek duży 
Myotis myotis 
(stanowisko 
w kościele w 
Ujanowicach) 

1324 nr 49 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 – Arkusz 

23) 

Stan populacji 
Liczebność FV FV FV Młode niewidoczne – 

kolonia schowana pod 
deskami. 

Wejście na strych przez 
niezamknięte na klucz 

drzwi. Wejście na wieżę, 
powszechnie dostępne. 

Struktura wiekowa XX XX 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

U1 U1 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 
Perspektywy 
ochrony/ 
zachowania 

Stan populacji gatunku i jego 
siedliska 

FV FV 

 Nocek duży 
Myotis myotis 
(stanowisko 
w kościele w 
Podegrodziu) 

1324 nr 31 na zał. 
Mapie 

(załącznik nr 
7 –Arkusz 29) 

Stan populacji 
Liczebność XX XX XX W 2008 roku na strychu 

stwierdzono kolonię 
nocków dużych. Dalsze 

kontrole liczebności 
kolonii nie były możliwe, 
ponieważ strych kościoła 

nie był w tym celu 
udostępniany. Decyzja 

Struktura wiekowa XX XX 

Stan siedliska  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

XX XX 

Zabezpieczenie przed nie-
pokojeniem nietoperzy 

XX XX 

Dostępność wlotów dla nietoperzy XX XX 
Perspektywy Stan populacji gatunku i jego XX XX 
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ochrony/ 
zachowania 

siedliska taka była spowodowana 
negatywnym 

nastawieniem miejscowej 
ludności do sieci Natura 

2000. 

 
Kolonia rozrodcza nocka dużego w Podegrodziu w latach 2006-2008 liczyła od 50 do 150 osobników (tendencja spadkowa). W kolonii w niewłaściwy sposób 

zabezpieczone były okienka strychowe (metalowa siatka, w której zaobserwowano zaplątanego, martwego osobnika), a kościół posiadał bardzo intensywne 
zewnętrzne oświetlenie. 

Kolonia rozrodcza podkowca małego w Żmiącej w latach 2006-2008 liczyła od 25 do 36 dorosłych osobników. Kontrola stanowiska przeprowadzona w 2009 
roku wykazała całkowity zanik kolonii, spowodowany zamknięciem wlotów dla nietoperzy (siatka w okienkach strychowych). Dalsze kontrole liczebności kolonii 
oraz próby przywrócenia właściwego stanu obydwu siedliskom nie były możliwe, ponieważ strychy kościołów nie były w tym celu udostępniane. Decyzja taka była 
spowodowana negatywnym nastawieniem miejscowej ludności do sieci Natura 2000. 

W sześciu koloniach rozrodczych podkowca małego zaobserwowano spadek ich liczebności. W większości stanowisk trudno jest wskazać konkretne czynniki 
w siedlisku kolonii i jej bezpośrednim otoczeniu, które były by przyczyną takiego stanu. Mogą być za to odpowiedzialne interakcje z drapieżnikami, zamieszkującymi 
kolonię lub żerującymi w jej bezpośrednim otoczeniu, śmiertelnością na drogach, w trakcie hibernacji lub wywołaną ograniczeniem dostępności bazy pokarmowej 
(warunki atmosferyczne), przemieszczaniem się osobników między koloniami. W przypadku kolonii w Wilkowisku spadek liczebności mógł być spowodowany 
wyburzeniem starej plebanii, która znajdowała się po drugiej stronie ulicy. Budynek ten zapewniał bezpieczne schronienie nietoperzom po wycięciu drzew 
otaczających kościół i zainstalowaniu tam zewnętrznego oświetlenia. Po interwencji PTPP „pro Natura” wyłączono część reflektorów i nasadzono młode drzewa. W 
wyniku tych działań część nietoperzy znów zaczęła wykorzystywać kościół jako swoje schronienie. Po wyburzeniu starej plebanii liczebność podkowców małych 
spadła, jednak należy przypuszczać, że nietoperze z czasem przyzwyczaja się do nowych warunków, a w międzyczasie drzewa otaczające kościół będą podrastać, 
stwarzając bezpieczniejsze otoczenie dla tych ssaków. Dokładne zidentyfikowanie tych przyczyn będzie wymagało jednak dokładniejszych badań oraz monitoringu 
kolonii. Należy nadmienić, że na podstawie jednosezonowego spadku liczebności nie można wyciągać wniosków odnośnie trendów w dynamice liczebności 
populacji. 
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4. Analiza zagrożeń 
 

Główne zagrożenia dla żyznych i kwaśnych buczyn występujących w obszarze związane są z prowadzoną na terenie obszaru gospodarką leśną. 
W niektórych fragmentach lasu widoczne są ślady po zbyt intensywnie prowadzonych trzebieżach. Lasy w obszarze są w większości prywatne, co 
wiąże się ze zbyt małą ilość drewna martwego pozostawianego do mineralizacji. Problemem, zwłaszcza w pobliżu domostw oraz w łatwo dostępnym 
terenie, są śmieci wywożone do lasu – dzikie wysypiska. Duży negatywny wpływ na stan siedlisk będących przedmiotami ochrony ma także poruszanie 
się „turystów” na pojazdach zmotoryzowanych – motocykle, quady po szlakach i drogach leśnych oraz poza nimi. Tego typy rekreacja poprzez 
mechaniczne uszkodzenia runa i młodego pokolenia drzew negatywnie wpływa na stan siedlisk leśnych. 

Wśród głównych zagrożeń dla nietoperzy wymienić należy utratę schronień oraz niekorzystne zmiany w ich otoczeniu. Różnego rodzaju prace 
remontowe i konserwacyjne prowadzone na strychach i dachach mogą nietoperzom uniemożliwi ć wykorzystywanie kryjówki lub wręcz doprowadzić do 
ich śmierci. Bardzo często nie wynika to ze złych zamiarów, a jedynie z braku wiedzy na temat biologii i potrzeb środowiskowych nietoperzy. 
Gromadzące się duże pokłady guana, stają się nierzadko przyczyną celowego pozbywania się nietoperzy ze strychów. W okresie rozrodu nietoperze są 
bardzo wrażliwe na niepokojenie. Częste wchodzenie na strych, świecenie latarką i hałasowanie powoduje, że opuszczają swoje schronienia, a 
nadmierny stres często powoduje porzucanie młodych lub poronienia. 

Prowadzenie prac remontowych, takich jak wymiana pokrycia dachu czy konserwacja elementów więźby dachowej, może doprowadzić do 
opuszczenia kolonii, a nawet śmierci nietoperzy (porzucanie młodych). Jeśli zwierzętom tym udało się przeżyć remont, bardzo często nie mogą na 
zajmowany wcześniej strych powrócić. Wszelkie prace remontowe na dachu i strychu kolonii, należy prowadzić w okresie od października do marca. 

W trakcie remontów strychy są uszczelniane, a co za tym idzie likwidowane są wloty dla nietoperzy. Obecność wlotów jest czynnikiem 
bezwzględnie warunkującym byt tych ssaków na strychu, szczególnie w przypadku podkowca małego. Nietoperze innych gatunków potrafią się 
przeciskać nawet przez wąskie szczeliny pomiędzy elementami poszycia dachu, natomiast podkowiec musi do schronienia wlecieć. Długoterminowe 
wykorzystywanie strychów i wież przez gołębie czy kawki, prowadzi do nagromadzenia się odchodów oraz starych gniazd. Niestety w wielu 
przypadkach zabezpieczenia przeciwko ptakom uniemożliwiają dostanie się na strych również nietoperzom, a niekiedy stają się śmiertelną pułapką dla 
zwierząt przebywających w budynku. Bywa, że użycie w tym celu siatki (metalowej lub plastikowej) może spowodować zaplątanie się nietoperza i stać 
się dla niego śmiertelną pułapką.  

Poważnym zagrożeniem jest również stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. Wiele spośród ogólnie dostępnych środków do 
impregnacji i konserwacji materiałów budowlanych zawiera silnie trujące składniki, szkodliwe również dla ssaków. Jest to szczególnie niebezpieczne 
dla zwierząt, które mieszkają i wychowują młode w bezpośrednim sąsiedztwie nasączonego nimi drewna. Środki te są przez nietoperze nie tylko 
wdychane, ale również wcierane przez skórę, kiedy zwierzęta wisząc na strychu lub przeciskając się przez szczeliny, ocierają się o elementy 
konstrukcyjne dachu. Działanie takich środków może prowadzić do śmierci lub bezpłodności tych ssaków. Dlatego koniecznym jest aby w trakcie 
remontu dachu zastosować środki konserwacji drewna dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach wykorzystywanych przez ludzi. 
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Negatywne oddziaływanie na fizjologię nietoperzy mają stacje bazowe (BTS) systemów łączności bezprzewodowej, ostatnimi laty coraz 
częściej instalowane np. na wieżach kościelnych. Wytwarzane przez nie promieniowanie ma nie tylko silnie kancerogenne działanie, ale może również 
powodować problemy z płodnością. 

W zasadzie jedynym naturalnym zagrożeniem dla nietoperzy są drapieżniki. W naszej szerokości geograficznej na te latające ssaki polować 
mogą sowy, kuny (rzadziej inne łasicowate) oraz koty. Potrafią one wyłapywać nietoperze zarówno znajdujące się w kolonii jak i te wylatujące na 
zewnątrz. 

Dla nietoperzy istotne są nie tylko warunki panujące w samym schronieniu, ale również w otoczeniu budynku. A w szczególności, czy jest ono 
w stanie zapewnić im bezpieczeństwo podczas wylatywania i wlatywania do kolonii oraz (w przypadku pewnych gatunków) również bazę 
żerowiskową. Nietoperze potrzebują ochrony w postaci drzew i krzewów, wzdłuż których mogą niezauważone dla drapieżników przedostać się na 
żerowisko. Dodatkowo, ciągi roślinności służą im jako szlaki migracyjne. Na podstawie systemu liniowych elementów krajobrazu tworzą sobie mapy 
tras przelotu na żerowiska oraz miejsca godów i hibernacji. Duże, stare drzewa i pasma krzewów, to również świetne żerowiska dla podkowców 
małych. Nowe trendy dotyczące struktury zieleni otaczającej budynki (szczególnie zabytkowe) oraz sposoby ich wyeksponowania, sprawiły że coraz 
częściej stare kościoły oraz cerkwie pozbawia się okalających je drzew lub krzewów i wyposaża w silne nocne oświetlenie tzw. iluminację. Czasami w 
następstwie wyciętych drzew sadzi się nowe – małe drzewka iglaste – jednak nie są one w stanie zapewnić takich warunków dla kolonii nietoperzy jak 
dorodne lipy lub dęby. Oprócz wycinki stosuje się również zabiegi ogławiania drzew, niestety są one prowadzone często wbrew zaleceniom 
(dopuszczalne jest jedynie redukcja max. 30% korony drzewa), w efekcie czego pozostają jedynie pozbawione gałęzi kikuty. Takie drzewa nierzadko 
później usychają. 

Umieszczenie nocnej iluminacji jest coraz częściej spotykanym sposobem eksponowania zabytkowych budynków. Oświetlenie takie powoduje, 
że nietoperze stają się łatwym celem dla nocnych drapieżników takich jak sowy. Reflektory emitujące silne białe światło, przywabiają znaczne ilości 
owadów, odciągając je od koron drzew i krzewów. Dlatego nocna iluminacja budynku powoduje również zubożenie bazy żerowiskowej w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii rozrodczych nietoperzy. Jest to szczególnie znaczące w przypadku podkowca małego, który żeruje w zwartym i 
zacienionym środowisku. Nocna iluminacja oraz brak drzew powoduje, że nietoperze często same opuszczają schronienie, które nie jest w stanie 
zapewnić im pełnego bezpieczeństwa. 

Istotnym zagrożeniem dla populacji nietoperzy jest bezpośrednie niszczenie ich żerowisk (obszary leśne) i tras migracji (liniowe elementy 
krajobrazu). Odbywa się to poprzez usuwanie szpalerów drzew i śródpolnych zadrzewień oraz bezprawne wielkoobszarowe wylesienia (spowodowane 
również klęskami żywiołowymi). Degradacji ulegać może również sama baza żerowiskowa. Dzieje się to w wyniku stosowania środków ochrony roślin 
przeciw owadom, tzw. insektycydów. Bezkręgowce pod wpływem takich substancji nie zawsze umierają od razu. Po zjedzeniu ich przez nietoperze, 
toksyny kumulują się w ich organizmach prowadząc do śmierci lub bezpłodności. 

Poważne zagrożenie dla nietoperzy stanowią również przeszkody usytuowane na ich trasach migracji, żerowiskach lub w ich bliskim 
sąsiedztwie. Przecięcie korytarza ekologicznego i miejsca żerowania przez duże, ruchliwe drogi prowadzi do fragmentacji siedliska. Pomimo zdolności 
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do lotu wiele gatunków nietoperzy nie jest w stanie takiej bariery bezpiecznie pokonać. W obliczu braku liniowych elementów krajobrazu, ssaki te 
zmuszone są do lotu bezpośrednio nad ziemią, co w efekcie prowadzi do kolizji z pojazdami.  

Umiejscowienie elektrowni wiatrowych w miejscach wzmożonej aktywności nietoperzy (na trasach migracji i żerowiskach) stanowi istotne 
zagrożenie dla ich populacji. Ssaki te stają się nie tylko ofiarami kolizji ze skrzydłami turbiny. Jak dowodzą najnowsze badania, najczęstszą przyczyną 
śmiertelności nietoperzy na farmach wiatrowych jest barotrauma. Zwierzęta lecące w pobliżu skrzydła turbiny, dostają się w strefę podciśnienia i 
umierają w wyniku rozerwania płuc. 

W okresie zimowym nietoperze zmieniają rodzaj kryjówek na takie, które zapewniają im warunki odpowiednie do zapadnięcia w stan hibernacji. 
W tym krytycznym dla nich czasie, ze względu na brak pokarmu jakim są owady, zmuszone są do spowolnienia swoich czynności życiowych i 
zapadnięcia w odrętwienie. Taki stan umożliwia przetrwanie zimy jedynie przy pomocy zgromadzonego pod skórą zapasu tłuszczu. Podziemia takie jak 
jaskinie, sztolnie, bunkry czy dobrze izolowane piwnice stanowią nie tylko potencjalnie bezpieczną kryjówkę. Ich niska (kilka °C) i stabilna 
temperatura oraz wysoka wilgotność stwarzają idealne warunki dla hibernujących nietoperzy. Ssaki te w stanie odrętwienia zużywają bardzo mało 
energii, dlatego znaczna część zgromadzonego zapasu tłuszczu przeznaczona jest na spontaniczne wybudzenia. Nietoperze mogą się wtedy napić, 
zaspokoić potrzeby fizjologiczne, zmienić kryjówkę lub nawet odbyć gody. Niestety każde dodatkowe wybudzenie w tym krytycznym dla nich okresie, 
stanowi nadprogramowe straty energii. W obliczu sezonowego braku pokarmu, przedwczesne zużycie tkanki tłuszczowej skazuje nietoperza na 
głodową śmierć. Dlatego właśnie niezwykle groźnym zagrożeniem dla tych ssaków jest nadmierna penetracja obiektów podziemnych w okresie 
zimowym. Nietoperze są bardzo wrażliwe nawet na niewielkie zmiany temperatury, spowodowane przebywaniem ludzi bądź światłem latarek. Takie 
wybudzenie pomimo tego, że inicjowane jest bardzo szybko trwa jednak dość długo (nawet do dwóch godzin). Brak możliwości szybkiego reagowania 
na zagrożenie powoduje, że hibernujące nietoperze padają często ofiarą wandali.  

Obiekty podziemne tj. jaskinie są również istotne dla nietoperzy (w tym również podkowców małych) z punktu widzenia rozrodu. W okresie 
jesieni i wczesnej wiosny, wejścia do podziemi stanowią miejsce tzw. Swarming’u (rojenia), czyli zachowań godowych nietoperzy. W trakcie 
swarming’u zaobserwowano takie zachowania jak: przeganianie się, emitowanie głosów socjalnych i kopulacje. Dlatego zabezpieczenia montowane w 
wejściach do zimowisk nietoperzy, nie powinny utrudniać zachowań godowych tych ssaków. 
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L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

1. 9110 Kwaśne buczyny Wszystkie stanowiska w obszarze 
(Załącznik nr 6 – Arkusze 1; 2; 3; 6; 9; 
10) 

B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew 
B02.06 Przerzedzenie warstwy 
drzew 
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, 
nie wymienione powyżej 
D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 
rowerowe 
E01.03 Zabudowa rozproszona 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych / obiektów 
rekreacyjnych 
F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin 
lądowych – ogólnie 
G01.02 Turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych  
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 
G02.10 Inne kompleksy sportowe i 
rekreacyjne 
G05.04 Wandalizm 
I Inne problematyczne gatunki i 
geny  

E06 Inne rodzaje aktywności 
człowieka związane z urbanizacją, 
przemysłem, etc. 

B02.04. B02.06 – zbyt 
intensywne usuwanie 
drewna martwego i 
nadmierne przerzedzenie 
drzewostanu 
B07 – np. wykonywanie 
prac leśnych w 
niewłaściwych terminach, 
niezgodnie z zasadami 
hodowli lasu, wynikające 
w lasach prywatnych z 
braku uproszczonych 
Planów Urządzania Lasu 
D01.01 – niekontrolowana 
penetracja drzewostanów 
poza wyznaczonymi 
szlakami 
E01.03, E03.01 – 
zaśmiecanie, nadmierna 
penetracja siedliska  
F04 – nadmierne 
przerzedzanie drzewostanu 
G01.02, G 01.03, G02.10 
– niekontrolowana 
penetracja siedliska poza 
wyznaczonymi szlakami, 
nielegalne poruszanie się 
po lesie samochodami, 
motocyklami terenowymi, 
G05.04 – zaśmiecanie 
siedliska, umyślne 
niszczenie drzew i runa 
I – w granicach ostoi 
obserwowano gatunki 
inwazyjne Impatiens 

2. 
 

9130 Żyzne buczyny 
 

Wszystkie stanowiska w obszarze z 
wyłączeniem ternu rezerwatu Kostrza 
(płat 16) (Załącznik nr 6 – Arkusze 1-
11) 

B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew 
B02.06 Przerzedzenie warstwy 
drzew 
B07 Inne rodzaje praktyk  leśnych, 
nie wymienione  
D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 
rowerowe 
E01.03   Zabudowa rozproszona 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych 
F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin 

E06 Inne rodzaje aktywności 
człowieka związane z urbanizacją, 
przemysłem, etc. 
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– ogólnie 
G01.02 Turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 
G02.10 Inne kompleksy sportowe i 
rekreacyjne 
G05.04 Wandalizm 
I Inne problematyczne gatunki i 
geny 

parviflora, Impatiens 
glandulifera 

Płat w rezerwacie Kostrza (nr 16 – 
Załącznik nr 6 - Arkusz 6) 

- - 

3. 9180 Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 
Tilio platyphyllis-Acerion 
pseudoplatani 

Wszystkie stanowiska w obszarze z 
wyłączeniem terenu rezerwatu 
Kostrza (płat 30) (Załącznik nr 6 – 
Arkusze 9; 10) 

B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew 
B02.06 Przerzedzenie warstwy 
drzew 
B07 Inne rodzaje praktyk  leśnych, 
nie wymienione  
D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 
rowerowe 
E01.03   Zabudowa rozproszona 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych 
F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin 
– ogólnie 
G01.02 Turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 
G02.10 Inne kompleksy sportowe i 
rekreacyjne 
G05.04 Wandalizm 
I Inne problematyczne gatunki i 
geny 

E06 Inne rodzaje aktywności 
człowieka związane z urbanizacją, 
przemysłem, etc. 

Płat w rezerwacie Kostrza (nr 30 – 
Załącznik nr 6, arkusz 6) 

- - 
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 91P0 Jodłowy bór 

świętokrzyski Abietetum 
polonicum 

Wszystkie stanowiska w 
obszarze (Załącznik nr 6 – 
Arkusze 2; 3; 4; 5; 6) 

B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew 
B02.06 Przerzedzenie warstwy drzew 
B07 Inne rodzaje praktyk  leśnych, nie 
wymienione  
D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 
rowerowe 
E01.03   Zabudowa rozproszona 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych 
F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – 
ogólnie 
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i 
jazda na pojazdach niezmotoryzowanych 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 
G02.10 Inne kompleksy sportowe i 
rekreacyjne 
G05.04 Wandalizm 
I Inne problematyczne gatunki i geny 

E06 Inne rodzaje aktywności 
człowieka związane z urbanizacją, 
przemysłem, etc. 

 

4. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 1 (klasztor w Szczyrzycu) 
(Załącznik nr 7 – Arkusz 5) 

- D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka.  
K03.04 Drapieżnictwo  

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09, 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów, 

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
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zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04 – 15.09). 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

5. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 2 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 5 - otoczenie 
klasztoru w Szczyrzycu 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  
 

G05.06 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - 
wycinka lub nadmierne 
przycinanie drzew i 
krzewów w bezpośrednim 
otoczeniu kolonii bez 
nowych nasadzeń 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące trasę migracji 
nietoperzy na żerowisko. 

6. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 3 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 6, kościół w 
Skrzydlnej 

K03.04 Drapieżnictwo  
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo. 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  

K03.04 strych kościoła 
zamieszkiwany jest przez 
kunę. 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
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do 15.09. 
− uszczelnianie strychów - 

likwidacja wlotów.  
− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt. 

7. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 4 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 6, otoczenie 
kościoła w Skrzydlnej 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
 

H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  G05.06  Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni. 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 
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8. 1303 podkowiec mały 

Rhinolophus 
hipposideros 

nr 5 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusz 3-7), trasy migracji na 
żerowisko i umożliwiające komunikację 
między koloniami 

D01.02 Drogi, autostrady A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 Produkcja energii wiatrowej 
G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 

A10.01, G05.06 
Przerwanie bezpiecznych 
tras przelotu na skutek 
braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i w 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 

9. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 6 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 1-6), obszary leśne - 
żerowisko 

B07 i Inne rodzaje praktyk leśnych 
nie wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo) 
C03.03 produkcja energii wiatrowej 

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i w 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 

10. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 7 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 27, kościół w Łącku 

E06 Inne rodzaje aktywności 
człowieka związane z urbanizacją, 
przemysłem etc.  
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo. 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 

E06. postępująca 
degradacja pokrycia dachu 
kościoła 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
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powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

E06.02 dach kościoła 
wymaga remontu, którego 
realizacja jest bardzo 
prawdopodobna w 
najbliższym czasie: 
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 Celowe 
zabijanie zwierząt 
G05. płoszenie nietoperzy 
tj. przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy. 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

11. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 8 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 27, otoczenie kościoła w 
Łącku 

H06.02 Zanieczyszczenie świetlne G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
 

H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zmiana zewnętrznego 
oświetlenia budynku w 
taki sposób, że będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
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zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

12. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 11 na załączniku mapowym 
nr 7 – załącznik nr 25, kościół w 
Łukowicy 

E06 Inne rodzaje aktywności 
człowieka związane z urbanizacją, 
przemysłem etc.  
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
K03.04 Drapieżnictwo  

E06 postępująca 
degradacja pokrycia dachu 
kościoła 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna. 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
K03.04 sowa, kot 
domowy. 
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13. 1303 podkowiec 

mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 12 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 25, otoczenie kościoła w 
Łukowicy 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych. 
H06.02  Zanieczyszczenie świetlne  

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

14. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 13 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 25, trasy migracji na 
żerowisko 

- A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  
D01.02 Drogi, autostrady. 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
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przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

15. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 14 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 25, obszary leśne - 
żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, 
nie wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania  
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo). 
C03.03 produkcja energii wiatrowej  

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej, insektycydy, 
utrata żerowiska. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 

16. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 15 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 24, kościół w Słopnicach 

G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
K03.04 Drapieżnictwo. 

G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09). 
H06.02 część strychu jest 
oświetlona przez okienka 
strychowe, ogranicza to 
powierzchnię schronienia 
dostępną dla nietoperzy 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów. 
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− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

17. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 16 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 24, otoczenie kościoła w 
Słopnicach 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych. 
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne. 
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko 

18. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 17 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 24, trasy migracji na 
żerowisko i umożliwiające komunikację 
między koloniami oraz obszary leśne - 
żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, 
nie wymienione powyżej 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo) 
C03.03 produkcja energii wiatrowej  

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
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D01.02 Drogi, autostrady  
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
 

leśnych, żerowisk 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

19. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 19 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 14, kościół w Nowym Rybiu 

- 
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo  
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo. 

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
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G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

20. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 20 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 14, otoczenie kościoła w 
Nowym Rybiu 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
 

H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

21. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 21 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 10, kościół w Szyku 

E06.02 Odbudowa, remont  D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04. Drapieżnictwo 

E06.02 stosowanie 
toksycznych środków 
konserwacji drewna, 
konieczność regularnej 
konserwacji gontu 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
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nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

22. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 

nr 22 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 10, otoczenie kościoła w 
Szyku 

D01.02 Drogi, autostrady 
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne. 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 
 

D01.02 konieczność 
przelatywania nad drogą 
przez nietoperze chcące 
dostać się na żerowisko 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
budynek posiada 
intensywne zewnętrzne 
oświetlenie budynku, które 
oświetla wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko 
G05.06 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - 
wycinka lub nadmierne 
przycinanie drzew i 
krzewów w bezpośrednim 
otoczeniu kolonii bez 
nowych nasadzeń 
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23. 1303 podkowiec mały 

Rhinolophus 
hipposideros 

nr 23 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 9, kościół w Wilkowisku 

- 
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02. 
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

24. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 24 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 9, otoczenie kościoła w 
Wilkowisku 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne 
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
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zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko 

25. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 25 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 8-11; 13-14), trasy migracji na 
żerowisko i umożliwiające komunikację 
między koloniami 

D01.02 Drogi, autostrady 
 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  

D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
G05. utrata tras migracji 
na żerowisko 

26. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 26 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 8-14), obszary leśne - żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk 
leśnych, nie wymienione 
powyżej 

B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo). 
B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
C03.03 produkcja energii wiatrowej 

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
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27. 1303 podkowiec mały 

Rhinolophus hipposideros 
nr 27 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz 26,  kościół w 
Łososinie Górnej 

- 
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

28. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 28 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz 26, otoczenie 
kościoła w Łososinie Górnej 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych. 
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
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zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

29. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 30 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz 26 , obszary 
leśne - żerowisko 

- B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo)  
C03.03 produkcja energii wiatrowej 

B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 

30. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 35 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz 28, kościół w 
Jazowsku 

E06.02 Odbudowa, remont budynków  
E06 Inne rodzaje aktywności człowieka 
związane z urbanizacją, przemysłem etc. 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

E06 postępująca 
degradacja pokrycia dachu 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02 stosowanie 
toksycznych środków 
konserwacji drewna. 
F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 



 
 

97 

 

G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

31. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 36 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz 28, otoczenie 
kościoła w Jazowsku 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 
przydrożnych  
 

H06.02  Zanieczyszczenie świetlne  G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

32. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 37 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz 28, trasy 
migracji na żerowisko 

D01.02 Drogi, autostrady 
 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  

D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
G05.06 Przerwanie 
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bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

33. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

nr 39 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz 16, kościół w 
Laskowej 

- 
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 
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34. 1303 podkowiec mały 

Rhinolophus 
hipposideros 

nr 40 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 16, otoczenie kościoła 
w Laskowej 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie 
drzew przydrożnych  
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  
 

- G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

35. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 41 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 16, trasy migracji na 
żerowisko 

- A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  
D01.02 Drogi, autostrady 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 
 

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu.  
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
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przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

36. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 43 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 15 , kościół w 
Kamionce Małej 

K03.04 Drapieżnictwo  D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka 
 

K03.04 puszczyk w 
sygnaturce. 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt. 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 

37. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 44 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 15, otoczenie kościoła 
w Kamionce Małej 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02  Zanieczyszczenie świetlne. 
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
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bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

38. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 45 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 15, trasy migracji na 
żerowisko 

- A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  
D01.02 Drogi, autostrady. 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 
 

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu.  
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

39. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 46 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 15, obszary leśne - 
żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 
wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo)  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy 
C03.03 umieszczanie na 
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trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 

40. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 49 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 23, kościół w 
Ujanowicach 

G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
K03.04 Drapieżnictwo. 

G05 niezabezpieczone 
wejście na strych: 
płoszenie nietoperzy tj. 
nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

41. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 50 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 23 , otoczenie kościoła 
w Ujanowicach 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne 
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
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ogałacanie pni 
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

42. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 51 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 21, kościół w Żmiącej 

G.05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka. 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

G.05 Brak możliwości 
weryfikacji stanu siedliska, 
spowodowany 
negatywnym nastawieniem 
miejscowej ludności do 
obszaru Natura 2000 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
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tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

43. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 52 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 21, otoczenie kościoła 
w Żmiącej 

G.05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka. 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02  Zanieczyszczenie świetlne  
 

G.05 Brak możliwości 
weryfikacji stanu siedliska, 
spowodowany 
negatywnym nastawieniem 
miejscowej ludności do 
obszaru Natura 2000. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

44. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 53 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze: 19; 21; 23), trasy 
migracji na żerowisko 

- 
 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej. 
C03.03 produkcja energii wiatrowej  
D01.02 Drogi, autostrady 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
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D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

45. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 54 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 17-23), obszary leśne - 
żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 
wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo). 
C03.03 produkcja energii wiatrowej 

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska -  
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 

46. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 47 na załączniku mapowym nr 7 – 
Arkusz 19, kościół w Jaworznej 

- 
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo 

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02 prace remontowe 
dachu i strychu 
prowadzone w okresie 
rozrodu nietoperzy tj. od 
15.04. do 15.09.), 
uszczelnianie strychów  
− - likwidacja wlotów, 

stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 
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− stosowanie membran 
dachowych 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy 

47. 1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 48 na załączniku mapowym nr 7 – 
Arkusz 19, otoczenie kościoła w 
Jaworznej 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02  Zanieczyszczenie świetlne  

G05.06  Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02  utrata tras 
migracji na żerowisko oraz 
brak bezpiecznego wylotu 
– zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko 

48. 1321 nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

nr 1 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 5, klasztor w 
Szczyrzycu 

- D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
K03.04 Drapieżnictwo. 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
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człowieka nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów. 

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione 
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 

49. 1321 nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

nr 2 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 5,  otoczenie klasztoru 
w Szczyrzycu 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne 
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 
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50. 1321 nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

nr 5 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 3-7), trasy migracji na 
żerowisko i umożliwiające 
komunikację między koloniami 

D01.02 Drogi, autostrady. 
 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
G05.06 utrata tras migracji 
na żerowisko, nadmierne 
przycinanie koron, 
wycinka drzew i krzewów 
bez nowych nasadzeń 

51. 1321 nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

nr 6 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 1-6), obszary leśne - 
żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 
wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo)  
C03.03 produkcja energii wiatrowej 

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
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52. 1321 nocek orzęsiony 

Myotis emarginatus 
nr 53 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze: 19; 21; 23), trasy 
migracji na żerowisko 

- 
 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  
D01.02 Drogi, autostrady 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
 

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

53. 1321 nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

nr 54 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 17-23), obszary 
leśne - żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 
wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo)  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
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54. 1321 nocek orzęsiony Myotis 

emarginatus 
nr 47 na załączniku 
mapowym nr 7 – Arkusz 
19, kościół w Jaworznej 

- 
 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo 

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02 prace remontowe 
dachu i strychu 
prowadzone w okresie 
rozrodu nietoperzy tj. od 
15.04. do 15.09.), 
uszczelnianie strychów  
− - likwidacja wlotów, 

stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy 

55. 1321 nocek orzęsiony Myotis 
emarginatus 

nr 48 na załączniku 
mapowym nr 7 – Arkusz 
19, otoczenie kościoła w 
Jaworznej 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02  Zanieczyszczenie świetlne  

G05.06  Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 



 
 

111 

 

oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko 

56. 1324 nocek duży Myotis myotis nr 1 na załączniku 
mapowym 
nr 7 – Arkusz nr 5, klasztor 
w Szczyrzycu 

- D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  
 

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 
(celowe zabijanie 
zwierząt.) 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 



 
 

112 

 

 
57. 1324 nocek 

duży Myotis 
myotis 

nr 2 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 5, otoczenie klasztoru w 
Szczyrzycu 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych. 
H06.02  Zanieczyszczenie świetlne  
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

58. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 5 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 3-7) trasy migracji na 
żerowisko i umożliwiające komunikację 
między koloniami 

D01.02 Drogi, autostrady. 
 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  

D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
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przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

59. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 6 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 1-6), obszary leśne - 
żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie 
wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo). 
C03.03 produkcja energii wiatrowej 

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 

60. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 7 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 27, kościół w Łącku 

E06.02 Odbudowa, remont budynków  
E06 Inne rodzaje aktywności człowieka 
związane z urbanizacją, przemysłem etc.  

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo. 

E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

E06 postępująca 
degradacja pokrycia dachu 
kościoła 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
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tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

61. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 8 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 27, otoczenie kościoła w 
Łącku 

H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 

H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

62. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 15 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 24, kościół w Słopnicach 

G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
K03.04 Drapieżnictwo  

G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
H06.02 część strychu jest 
oświetlona przez okienka 
strychowe, ogranicza to 
powierzchnię schronienia 
dostępną dla nietoperzy 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
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E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09.  

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

63. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 16 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 24, otoczenie kościoła w 
Słopnicach 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych . 
H06.02  Zanieczyszczenie świetlne  
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 



 
 

116 

 

 
64. 1324 nocek 

duży Myotis 
myotis 

nr 17  na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 24, trasy migracji na żerowisko i 
umożliwiające komunikację między koloniami 
oraz obszary leśne - żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych nie 
wymienione powyżej 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania. 
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo)  
C03.03 produkcja energii wiatrowej 
D01.02 Drogi, autostrady . 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska - 
fragmentacja obszarów 
leśnych.  
B04 zubożenie bazy 
pokarmowej - insektycydy 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

65. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 31 na załączniku mapowym 
nr 7 - Arkusz 29, kościół w Podegrodziu 

G.05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 

G.05 Brak możliwości 
weryfikacji stanu siedliska, 
spowodowany 
negatywnym nastawieniem 
miejscowej ludności do 
obszaru Natura 2000. 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
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człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09). 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

66. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 32 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 29, otoczenie kościoła w 
Podegrodziu 

G.05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne. 
 

G.05 Brak możliwości 
weryfikacji stanu siedliska, 
spowodowany 
negatywnym nastawieniem 
miejscowej ludności do 
obszaru Natura 2000. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
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H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

67. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 35 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 28, kościół w Jazowsku 

E06.02 Odbudowa, remont budynków  
E06 Inne rodzaje aktywności człowieka 
związane z urbanizacją, przemysłem 
etc.  

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne. 
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

E06 postępująca 
degradacja pokrycia dachu 
kościoła 
F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 
(celowe zabijanie 
zwierząt.) 
D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02 stosowanie 
toksycznych środków 
konserwacji drewna. 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
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oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09). 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

68. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 36 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 28, otoczenie kościoła w 
Jazowsku 

G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie 
drzew przydrożnych 
 

H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

69. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 37 na załączniku mapowym 
nr 7- Arkusz 28, trasy migracji na żerowisko 

D01.02 Drogi, autostrady  
 

A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych 

D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
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usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

70. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 49 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 23, kościół w Ujanowicach 

- D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne  
E06.02 Odbudowa, remont 
budynków. 
F03.02.03 Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo 
G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 
człowieka  
K03.04 Drapieżnictwo  

D02.03 instalacja na 
kościele stacji bazowych 
(BTS) systemów łączności 
bezprzewodowej. 
E06.02  
− prace remontowe dachu i 

strychu prowadzone w 
okresie rozrodu 
nietoperzy tj. od 15.04. 
do 15.09. 

− uszczelnianie strychów - 
likwidacja wlotów.  

− stosowanie toksycznych 
środków konserwacji 
drewna, 

− stosowanie membran 
dachowych. 

F03.02.03 celowe 
zabijanie zwierząt 
G05 płoszenie nietoperzy 
tj. nieuzasadnione  
przebywanie na strychu, 
oświetlanie nietoperzy (w 
okresie od 15.04-15.09) 
K03.04 kuna, sowa, kot 
domowy. 

71. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 50 na załączniku mapowym 
nr 7 – Arkusz 23, otoczenie kościoła w 
Ujanowicach 

- G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych. 
H06.02 Zanieczyszczenie świetlne  
 

G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni  
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H06.02 utrata tras migracji 
na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – 
zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie 
oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe 
elementy zieleni 
stanowiące ich trasę 
migracji na żerowisko. 

72. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 53 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze:19; 21; 23), trasy migracji na 
żerowisko 

- A10.01 Usuwanie żywopłotów i 
zagajników lub roślinności 
karłowatej.  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  
D01.02 Drogi, autostrady 
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie 
na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych  

A10.01 utrata tras migracji 
na żerowisko - niszczenie 
liniowych elementów 
krajobrazu.  
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
D01.02 konieczność 
przekraczania ruchliwej 
drogi w trakcie migracji na 
żerowisko. 
G05.06 Przerwanie 
bezpiecznych tras przelotu 
na skutek braku nasadzeń 
zastępczych na miejsce 
usuwanych drzew i 
krzewów. Nadmierne 
przycinanie koron drzew, 
ogałacanie pni 

73. 1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 

nr 54 na załączniku mapowym 
nr 7 (Arkusze 17-23), obszary leśne – 
żerowisko 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych , nie 
wymienione powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy naturalnego 
odrastania  
B04 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo)  
C03.03 produkcja energii wiatrowej  

B07 brak uproszczonych 
planów urządzania lasu na 
obszarach żerowiskowych 
w lasach prywatnych 
B03 utrata żerowiska – 
fragmentacja obszarów 
leśnych. 
B04 zubożenie bazy 
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pokarmowej – 
insektycydy. 
C03.03 umieszczanie na 
trasach przelotu i 
żerowiskach turbin 
wiatrowych 
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5. Cele działań ochronnych 
 

L.p. 
Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony 

1. 
9110  
Kwaśne buczyny 

U1 

1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony. 

2. Poprawa trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych 
poprzez zwiększenie wskaźnika zadrzewienia (wskaźnik nie mniejszy niż 
0,7, wskazane 0,8) 

3. Zwiększenie udziału martwego drewna stojącego i leżącego. 

4. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu 

10 lat 

2. 
9130  
Żyzne buczyny 

U1 

1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony. 

2. Poprawa trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych 
poprzez zwiększenie wskaźnika zadrzewienia (wskaźnik nie mniejszy niż 
0,7, wskazane 0,8) 

3. Zwiększenie udziału martwego drewna stojącego i leżącego. 

4. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu 

10 lat 

3. 

9180 
Jaworzyny i lasy klonowo-
lipowe na stokach i 
zboczach 

U1 (płaty 31 i 
32) 

1. Poprawa istniejącego stanu ochrony. 

2. Poprawa trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych 
poprzez zwiększenie wskaźnika zadrzewienia (wskaźnik nie mniejszy niż 
0,7, wskazane 0,8) 

3. Zwiększenie udziału martwego drewna stojącego i leżącego. 

4. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu 

10 lat 

FV (płat 30) 1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony. 10 lat 
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L.p. 
Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony 

4. 
91P0  
Jodłowy bór świętokrzyski 

U1 

1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony. 

2. Poprawa trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych 
poprzez zwiększenie wskaźnika zadrzewienia (wskaźnik nie mniejszy niż 
0,7, wskazane 0,8) 

3. Zwiększenie udziału martwego drewna stojącego i leżącego. 

4. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu 

10 lat 

5. 
1303  
Podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

U1 

Zabezpieczenie lub utrzymanie zabezpieczenia kolonii letnich w granicach 
obszaru. Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na wszystkich 
zinwentaryzowanych stanowiskach. Utrzymanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych oraz bazy żerowiskowej. 

10 lat 

6. 
1324  
Nocek duży Myotis myotis  

U2 

Zabezpieczenie lub utrzymanie zabezpieczenia kolonii letnich w granicach 
Obszaru. Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na wszystkich 
zinwentaryzowanych stanowiskach. Utrzymanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych oraz bazy żerowiskowej. 

10 lat 

7. 
1321 
Nocek orzęsiony Myotis 
emarginatus  

FV 

Zabezpieczenie lub utrzymanie zabezpieczenia kolonii letnich w granicach 
Obszaru. Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na wszystkich 
zinwentaryzowanych stanowiskach. Utrzymanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych oraz bazy żerowiskowej. 

10 lat 

 
Ponad 70% siedlisk żyznych (9130) i kwaśnych buczyn (9110) położonych w obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego znajduje 
się w rękach prywatnych. Z tych względów podjęcie bardziej intensywnych działań ochronnych wymagałaby zaangażowani znacznych środków 
finansowych na rekompensaty dla właścicieli. Niektóre wskaźniki, jak wielkość siedliska i jego fragmentacja, ocenione często jako niewłaściwe mogą 
być niemożliwe do poprawy nawet przy dużych nakładach finansowych, ponieważ w znaczącym stopniu są nieodłączną cechą tych siedlisk w 
omawianej ostoi. W planowaniu działań ochronnych, które decydują o sposobie rozdziału środków przeznaczonych na realizację zadań ochronnych, 
należy uwzględnić główne priorytety ochronne, którymi w tym przypadki są populacje nietoperzy, a nie siedliska lasów bukowych. Kierując się tymi 
uwarunkowaniami i ograniczeniami przyjęto, że głównym celem działań ochronnych w stosunku do siedlisk żyznych (9130) i kwaśnych buczyn (9110) 
będzie utrzymanie ich w niepogorszonym stanie oraz dążenie do poprawy ich cech strukturalnych poprzez zwiększenie udziału martwego drewna, także 
stojącego. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania 
Szacunkowe 

koszty  
(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

Siedliska przyrodnicze 
1.  9110-2 

Kwaśna 
buczyna 
górska 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1  Zwiększenie 
udziału martwego 
drewna w 
drzewostanie oraz 
poprawa 
bioróżnorodności  

Pozostawianie martwego drewna 
stojącego i leżącego w drzewostanach 
klas IV i wyższych (1m3/ha/rok co po 10 
latach stanowić będzie 10 m3 martwego 
drewna na 1 ha)  

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 – 
Arkusze 1-3; 6; 9; 
10) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 

430 (na 10 
lat) (koszt 
1m3 to 100 
zł)  

Nadleśnictwo 
Limanowa; 
właściciele 
gruntów po 
wprowadzeniu 
uproszczonych 
PLU 

2. Prowadzenie 
patroli ochronnych  

Współdziałanie Straży Leśnej i Policji – 
zwiększenie ilości patroli (zwłaszcza w 
weekendy) celem ograniczenia penetracji 
obszarów leśnych przez pojazdy spalinowe 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
Arkusze 1-3; 6; 9; 10) 

Cały okres 
obowiązywania planu 

- Nadleśnictwo 
Limanowa, 
Policja 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Poprawa cech 
strukturalnych i 
podniesienie 
średniego wieku 
drzewostanu 

Zwiększenie wskaźnika zadrzewienia do 
0,7 (wskazane 0,8) poprzez ograniczenie 
użytkowania przedrębnego.  

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
Arkusze 1-3; 6; 9; 
10) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa; 
właściciele 
gruntów po 
wprowadzeniu 
uproszczonych 
PUL 
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 2  Poprawa cech 
strukturalnych oraz 
zwiększenie 
bioróżnorodności i 
stopnia ochrony 
roślinności dna 
lasu 

Prowadzenie prac z zakresu użytkowania 
lasu oraz wykonywanie zabiegów 
hodowlanych wyłącznie w okresie 
jesienno-zimowym, tj. w miesiącach: 
wrzesień-luty; za wyjątkiem prac 
związanych z odnowieniem lasu (Zalecane 
przez Instrukcję Urządzania Lasu). 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
Arkusze 1-3; 6; 9; 
10) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa, 
właściciele 
gruntów  

 3  Opracowanie 
Uproszczonych 
Planów Urządzania 
Lasu 

Na gruntach nie należących do Lasów 
Państwowych opracowanie 
Uproszczonych Planów Urządzania Lasu 

Platy siedliska w 
obszarze położone 
na gruntach 
prywatnych, nie 
posiadające Planu 
Urządzania Lasu 
Załącznik nr 6 
(Arkusze: 1; 2; 6; 
10) 

Na początku 
obowiązywania Planu 

Trudne do 
określenia 

Właściwe gminy i 
Starostwa 
Powiatowe 

2.  9130 Żyzna 
buczyna 
górska 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 1  Zwiększenie 
udziału martwego 
drewna w 
drzewostanie oraz 
poprawa 
bioróżnorodności  

Pozostawianie martwego drewna 
stojącego i leżącego w drzewostanach klas 
IV i wyższych (1m3/ha/rok co po 10 latach 
stanowić będzie 10 m3 martwego drewna 
na 1 ha)  

Płaty siedliska w 
obszarze z 
wyłączeniem terenu 
rezerwatu Kostrza 
(nr 16) 
Załącznik nr 6 
(Arkusze 1-11) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

560 (na 10 
lat) (koszt 
1m3 to 100 
zł) 

Nadleśnictwo 
Limanowa; 
właściciele 
gruntów po 
wprowadzeniu 
uproszczonych 
PUL 

2. Prowadzenie 
patroli ochronnych  

Współdziałanie Straży Leśnej i Policji – 
zwiększenie ilości patroli  (zwłaszcza w 
weekendy) celem ograniczenia penetracji 
obszarów leśnych przez pojazdy spalinowe 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 1-10) 

Cały okres 
obowiązywania planu 

- Nadleśnictwo 
Limanowa, 
Policja 

3. Uprzątnięcie 
śmieci 

Sukcesywne sprzątanie lasu i akcje 
edukacyjne 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 1-11) 

Pierwszy rok 
obowiązywano planu, 
później w miarę potrzeb 

 Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa, 
właściwe gminy, 
właściciele 
gruntów 
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prywatnych 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Poprawa cech 
strukturalnych i 
podniesienie 
średniego wieku 
drzewostanu 

Zwiększenie wskaźnika zadrzewienia do 
0,7 (wskazane 0,8) poprzez ograniczenie 
użytkowania przedrębnego 

Płaty siedliska w 
obszarze z 
wyłączeniem terenu 
rezerwatu Kostrza 
(nr 16) 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 1-11) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa; 
właściciele 
gruntów po 
wprowadzeniu 
uproszczonych 
PUL 

 2  Poprawa cech 
strukturalnych oraz 
zwiększenie 
bioróżnorodności i 
stopnia ochrony 
roślinności dna 
lasu 

Prowadzenie prac z zakresu użytkowania 
lasu oraz wykonywanie zabiegów 
hodowlanych wyłącznie w okresie 
jesienno-zimowym, tj. w miesiącach: 
wrzesień-luty; za wyjątkiem prac 
związanych z odnowieniem lasu (Zalecane 
przez Instrukcję Urządzania Lasu). 

Płaty siedliska w 
obszarze z 
wyłączeniem terenu 
rezerwatu Kostrza 
(nr 16) 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 1-11) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa, 
właściciele 
gruntów  

 3  Opracowanie 
uproszczonych 
Planów Urządzania 
Lasu 

Na gruntach nie należących do Lasów 
Państwowych opracowanie uproszczonych 
Planów Urządzania Lasu 

Platy siedliska w 
obszarze położone 
na gruntach 
prywatnych, nie 
posiadające Planu 
Urządzania Lasu 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 1-2; 9-11) 

Na początku 
obowiązywania Planu 

Trudne do 
określenia 

Właściwe gminy i 
Starostwa 
Powiatowe 
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3. *2 9180 
Jaworzyny i 
lasy 
klonowo-
lipowe na 
stokach i 
zboczach 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Poprawa cech 
strukturalnych, 
zwiększenie 
bioróżnorodności i 
stopnia ochrony 
roślinności dna 
lasu 

Całkowite zaniechanie użytkowania 
(siedlisko priorytetowe o niewielkiej 
powierzchni)  

Płat nr 31 położony 
w wydzieleniu 10d 
wraz z otoczeniem 
30 m od granicy 
płatu(Załącznik 6, 
Arkusz 9) 

Cały okres 
obowiązywania planu 

Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa 

 2  Zwiększenie 
stopnia ochrony  

Podjęcie próby wykupu z rąk prywatnych 
płatu siedliska przy wydzieleniu 5a 
(siedlisko priorytetowe o niewielkiej 
powierzchni) 

Płat nr 32 położony 
przy wydzieleniu 5a 
(Załącznik 6, 
Arkusz 10) 

Na początku 
obowiązywania planu 

50 RDOŚ, 
Nadleśnictwo 
Limanowa, 

   3. Utrzymanie ochrony rezerwatowej oraz podjęcie próby 
ustanowienia otuliny 

Płat nr 30 
zlokalizowany w 
granicach rezerwatu 
Kostrza (nr 30; 
załącznik mapowy 
nr 6, arkusz 6) 

Cały okres 
obowiązywania planu 

0 RDOŚ  

4. 91P0 
Jodłowy bór 
świętokrzys
ki (wyżynny 
jodłowy bór 
mieszany 
Abietetum 
polonicum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1  Zwiększenie 
udziału martwego 
drewna w 
drzewostanie oraz 
poprawa 
bioróżnorodności  

Pozostawianie martwego drewna 
stojącego i leżącego w drzewostanach klas 
IV i wyższych (1m3/ha/rok co po 10 latach 
stanowić będzie 10 m3 martwego drewna 
na 1 ha)  

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
Arkusz 2-6 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

250 (na 10 
lat) (koszt 
1m3 to 100 
zł)  

Nadleśnictwo 
Limanowa, 
właściciele 
gruntów po 
wprowadzeniu 
uproszczonych 
PUL 

2. Prowadzenie 
patroli ochronnych  

Współdziałanie Straży Leśnej i Policji – 
zwiększenie ilości patroli  (zwłaszcza w 
weekendy) celem ograniczenia penetracji 

Płaty siedliska w 
obszarze 

Załącznik nr 6 

Cały okres 
obowiązywania planu 

- Nadleśnictwo 
Limanowa, 
Policja 

                                                 
2 Siedlisko priorytetowe 
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obszarów leśnych przez pojazdy 
spalinowe 

(Arkusz 2-6) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1  Poprawa cech 
strukturalnych i 
podniesienie 
średniego wieku 
drzewostanu 

Zwiększenie wskaźnika zadrzewienia do 
0,7 (wskazane 0,8) poprzez ograniczenie 
użytkowania przedrębnego 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 2-6) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa; 
właściciele 
gruntów po 
wprowadzeniu 
uproszczonych 
PUL 

 2  Poprawa cech 
strukturalnych oraz 
zwiększenie 
bioróżnorodności i 
stopnia ochrony 
roślinności dna 
lasu 

Prowadzenie prac z zakresu użytkowania 
lasu oraz wykonywanie zabiegów 
hodowlanych wyłącznie w okresie 
jesienno-zimowym, tj. w miesiącach: 
wrzesień-luty; za wyjątkiem prac 
związanych z odnowieniem lasu (Zalecane 
przez Instrukcję Urządzania Lasu). 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 2-6) 

Stale, cały okres 
obowiązywania planu 
 

Trudne do 
określenia 

Nadleśnictwo 
Limanowa, 
właściciele 
gruntów  

 3  Opracowanie 
uproszczonych 
Planów Urządzania 
Lasu 

Na gruntach nie należących do Lasów 
Państwowych opracowanie 
Uproszczonych Planów Urządzania Lasu 

Platy siedliska w 
obszarze położone 
na gruntach 
prywatnych, nie 
posiadające Planu 
Urządzania Lasu 
Załącznik nr 6 
(Arkusz 6) 

Na początku 
obowiązywania Planu 

Trudne do 
określenia 

Właściwe gminy i 
Starostwa 
Powiatowe 
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Gatunki zwierząt 

  1303 
podkowiec 
mały 
(Rhinolopus 

 hipposi-
deros) 

Stanowisko w klasztorze w Szczyrzycu - enklawa „Klasztor w Szczyrzycu i Kościół w Skrzydlnej” 

 5. Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

 A1 
Budowa platformy 
na guano 

Podłoga z desek zbudowana w części stry-
chu klasztory, wentylowana od spodu, 
wyścielona paroprzepuszczalną folią, za-
równo deski jak i folia powinny być przy-
mocowane tak, aby umożliwi ć bezpieczne 
poruszanie się ludzi po ich powierzchni. 
Wskazany montaż rury spustowej do usu-
wania guana na zewnątrz, bez konieczno-
ści przenoszenia worków z odchodami 
przez chór i kościół, lub też instalacja 
"stałego łącza" w postaci rury umożliwia-
jącej podłączenie odkurzacza przemysło-
wego na dole budynku, zaś rury z końców-
ką ssącą na jego strychu.  
Oba te rozwiązania pomogą chronić wy-
strój zabytkowego wnętrza podczas prac 
porządkowych. 

strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania planu 
w okresie od 15.09 do 
15.04 

20 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku 

 A2 Sprzątanie guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Niebez-
pieczne. Zebrane odchody powinny zostać 
we właściwy sposób zutylizowane. 

strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku 

 A3 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, po zużyciu 
należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, mocu-
jąc ją dokładnie zszywkami. Do tego celu 

strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

2 razy (co 5 lat w 
okresie od 15.09. do 
15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku 
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nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu i Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy. 

klasztor w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie 
oznakowania przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 

 

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

utrzymanie wlotów i 
ich oznakowania przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  



 
 

132 

 

 

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tylko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji (instalacja 
świątecznego wystroju, opuszczanie lamp 
itp.).  
Niewskazana jest instalacja elektrycznego 
oświetlenia strychu, w razie konieczności 
instalacja powinna być wyposażona w 
wyłącznik czasowy (1/2 h) lub inne 
zabezpieczenie elektroniczne 
zapobiegające przypadkowemu 
pozostawieniu zapalnego światła w obrębie 
schronienia kolonii nietoperzy. 

strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

od 15.04. do 15.09., 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

 

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie klasztoru 
w Szczyrzycu, nr 2 
na załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy 
rok obowiązywania 
Planu, utrzymanie 
efektów przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

15 

Wójt Gminy 
Jodłownik, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty; 
RDOŚ w 
Krakowie  
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 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja 
koron, powinny być połączone z 
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie klasztoru 
w Szczyrzycu, nr 2 
na załączniku 
mapowym nr 7 – 
arkusz 5 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy 
Jodłownik, 
Starosta 
Limanowski  

 

 B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
klasztorem w Szczyrzycu (kolonia) a 
zwartym obszarem leśnym (żerowisko). 
Nie należy dopuścić do przerwania 
ciągłości zadrzewień i zakrzewień 
stanowiących korytarz ekologiczny 
Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów 
ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych 

trasy przelotu, nr 5 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 3-7 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, Wójt 
Gminy 
Jodłownik, 
Starosta 
Limanowski 
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  Stanowisko w kościele w Skrzydlnej - enklawa „Klasztor w Szczyrzycu i Kościół w Skrzydlnej” 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

A1 
Budowa platformy 
na guano 

Podłoga z desek, wentylowana od spodu, 
wyścielona paroprzepuszczalną folią, 
zarówno deski jak i folia powinny być 
przymocowane tak, aby umożliwi ć 
bezpieczne poruszanie się ludzi po ich 
powierzchni.  
Wskazany montaż rury spustowej do 
usuwania guana na zewnątrz, bez 
konieczności przenoszenia worków z 
odchodami przez środek budynku lub też 
instalacja "stałego łącza" w postaci rury 
umożliwiającej podłączenie odkurzacza 
przemysłowego na dole budynku, zaś rury 
z końcówką ssącą na jego strychu.  

strych kościoła w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu 
w okresie od 15.09 do 
15.04 

50 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

 

 A2 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie 
i na belkach więźby dachowej guana. Pra-
ca może być wykonana ręcznie, jednak 
lepsze efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem wor-
ków przez ciasne okienka wlotowe. Zebra-
ne odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

 

 A3 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 

strych kościoła w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

2 razy (co 5 lat w 
okresie od 15.09. do 
15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
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gładkiej, śliskiej powierzchni. zainteresowane 
podmioty  

 

 A4 

wyeliminowanie ze 
strychu kuny 

Zabezpieczenie otworów wejściowych 
wykorzystywanych przez kunę. Otworzy 
należy obić blachą w taki sposób aby nie 
utrudniała ona wlotu nietoperzom, ale 
uniemożliwiała kunie dostanie się do 
środka. Otwory powinny zostać 
wyznaczone na podstawie badań. Sposób 
zabezpieczenia powinien zostać 
opracowany indywidualnie, zależnie od 
miejsca  w budynku oraz wymagań 
technicznych . 

kościół w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

jesienią po 
przeprowadzeniu badań 
nad wykorzystaniem 
budynku przez kunę 
(patrz D1) 

2 RDOŚ w 
Krakowie oraz 
inne 
zainteresowane  
podmioty, w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządzającym 
obiektu 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

kościół w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie 
oznakowania przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

utrzymanie wlotów i 
ich oznakowania przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

 

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie 
na strych osób postronnych. Niewskazana 
jest instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

od 15.04. do 15.09., 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

 

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Skrzydlnej, nr 4 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy 
rok obowiązywania 
Planu, , utrzymanie 
efektów przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

 

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja 
koron, powinny być połączone z 
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Skrzydlnej, nr 4 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Dobra 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

 D1 

Zbadanie wpływu 
kuny domowej na 
populację 
podkowca małego 
w kolonii w 
kościele w 
Skrzydlnej 

Obserwacje oraz nagrania z wykorzysta-
niem kamery z funkcją noktowizyjną lub/i 
foto-pułapki. Celem badań ma być wyzna-
czenie otworów, jakimi kuna dostaje się na 
strych kościoła. 

kościół w 
Skrzydlnej, nr 3 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 6 

od połowy kwietnia do 
końca września, w 
pierwszym roku 
obowiązywania PZO 

10 
RDOŚ w 
Krakowie 
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  Zalecenia dla całej enklawy „Klasztor w Szczyrzycu i Kościół w Skrzydlnej” 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

B1 
Utrzymanie 
zwartości obszarów 
leśnych 

Nie należy dopuścić do fragmentacji 
obszarów leśnych poprzez powstanie 
izolowanych kompleksów leśnych. 
Nie należy dopuścić do degradacji 
żerowiska poprzez wielkoobszarowe 
wylesienia. 

obszary leśne, nr 6 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 1-6 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Limanowa, 
Wójt Gminy 
Jodłownik, Wójt 
Gminy Dobra, 
Starosta 
Limanowski 

 

B2 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołem w Skrzydlnej i klasztorem w 
Szczyrzycu (kolonia) a zwartym obszarem 
leśnym (żerowisko). Nie należy dopuścić 
do przerwania ciągłości zadrzewień i 
zakrzewień stanowiących korytarz 
ekologiczny. Dopuszcza się usuwanie 
drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

trasy przelotu, nr 5 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 3-7 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/zarzą
dca terenu; Wójt 
Gminy 
Jodłownik, Wójt 
Gminy Dobra, 
Starosta 
Limanowski 
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  Stanowisko w kościele w Łącku – enklawa „Kościół w Łącku”  

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Łącku, nr 7 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 27 

raz na rok, wyłącznie od 
15.09. do 15.04. 

25 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Łącku, nr 7 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 27 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 

kościół w Łącku, nr 7 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Łącku, nr 7 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 27 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Łącku, nr 7 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 27 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 
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 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  

Opracowanie powinno być konsultowane ze 
specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Łącku, nr 8 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 27 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Łącku, nr 8 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 27 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Łącko 

   Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  

 D1 

Zbadanie wpływu 
dróg na populację 
nietoperzy na 
obszarze enklawy 
kościół w Łącku 

Szczegółowe badanie miejsc przecięcia tras 
migracji nietoperzy z drogami. Badanie 
aktywności nietoperzy przy pomocy 
detektorów ultrasonicznych i obserwacji 
noktowizyjnych. 

obszar wzdłuż dróg 
znajdujących się na 
trasie migracji na 
żerowisko 

od połowy kwietnia do 
końca września, w 
pierwszym roku 
obowiązywania PZO 

10 
RDOŚ w 
Krakowie 
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  Stanowisko w kościele w Łukowicy – enklawa „Kościół w Łukowicy”  

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

A1 
Bezpieczny dla 
nietoperzy remont 
dachu budynku 

Wymiana pokrycia dachu na materiał o 
możliwie największej trwałości np. blachę 
miedzianą lub cynkowo-tytanową, 
niewymagający regularnych prac 
konserwacyjnych (np. malowania).  
Pełne odeskowanie dachu pod blachą (nie 
należy stosować membran dachowych), 
zastosowanie środków konserwacji drewna 
dopuszczonych do używania w 
pomieszczeniach stale wykorzystywanych 
przez ludzi (bezpiecznych dla ssaków), 
zachowanie wlotów dla nietoperzy.  
Pozostawienie wskazanych wlotów dla 
nietoperzy (wyznaczonych przez nadzór 
przyrodniczy w trakcie uzgadniania 
szczegółów remontu) w kształcie 
niezmienionym. Ewentualne ograniczenie 
światła wlotu powinno pozostawiać otwór o 
średnicy min. 12 cm. W przypadku 
konieczności pomniejszenia bądź 
przeniesienia wlotu zalecana jest 
specjalistyczna konsultacja, gdyż działania 
te mogą spowodować nieodwracalną 
szkodę przyrodniczą.  
Nie wprowadzanie zmian w kubaturze, w 
użytkowaniu ani oświetleniu poddasza 
(szkodliwe dla nietoperzy może być 
zarówno naturalne doświetlenie strychu 
poprzez montaż okienek, jak również 
instalacja oświetlenia elektrycznego).  
Ewentualne instalacje systemów 
nadmuchowych, wentylacyjnych wyłącznie 
w obudowach izolujących akustycznie.  

dach kościoła w 
Łukowicy, nr 11 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09. do 
15.04; zabieg pilny, 
należy wykonać w 
pierwszym roku 
obowiązywania Planu 

300 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty 
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Przebudowa elementów podwieszania 
świątecznego wystroju i oświetlenia 
wnętrza kościoła w taki sposób, aby ich 
obsługa nie wymagała wchodzenia na 
strych. Wskazany nadzór przyrodniczy w 
całym procesie remontu i przy odbiorze 
budynku. 

  

A2 
Budowa platformy 
na guano 

Podłoga z desek, wentylowana od spodu, 
wyścielona paroprzepuszczalną folią, 
zarówno deski jak i folia powinny być 
przymocowane tak, aby umożliwi ć 
bezpieczne poruszanie się ludzi po ich 
powierzchni.  
Wskazany montaż rury spustowej do 
usuwania guana na zewnątrz, bez 
konieczności przenoszenia worków z 
odchodami przez środek budynku lub też 
instalacja "stałego łącza" w postaci rury 
umożliwiającej podłączenie odkurzacza 
przemysłowego na dole budynku, zaś rury z 
końcówką ssącą na jego strychu.  

strych kościoła w 
Łukowicy, nr 11 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09 do 15.04 

20 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A3 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Łukowicy, nr 11 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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 A4 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Łukowicy, nr 11 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

A5 

Trwałe 
zabezpieczenie 
wlotów dla 
nietoperzy oraz 
zabezpieczenie 
przed kuną 

Udrożnienie wlotów i zabezpieczenie przed 
ich zatkaniem. Obicie wlotów blachą, w 
taki sposób aby uniemożliwiało to wejście 
na strych kunie lub wykonanie 
alternatywnego, bezpiecznego wlotu dla 
nietoperzy 

strych kościoła w 
Łukowicy, nr 11 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09. do 
15.04; zabieg pilny, 
należy wykonać w 
pierwszym roku 
obowiązywania Planu 

2,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 

kościół w Łukowicy, 
nr 11 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 25 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Łukowicy, nr 11 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Łukowicy, nr 11 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Łukowicy, nr 12 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

zadań ochronnych 

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Łukowicy, nr 12 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 25 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy 
Łukowica 

  

B6 
Utrzymanie 
zwartości obszarów 
leśnych 

Nie należy dopuścić do fragmentacji 
obszarów leśnych poprzez powstanie 
izolowanych kompleksów leśnych. 
Nie należy dopuścić do degradacji 
żerowiska poprzez wielkoobszarowe 
wylesienia. 

obszary leśne, nr 14 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 25 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Stary Sącz, Wójt 
Gminy 
Łukowica, 
Starosta 
Limanowski 

  

B7 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołem w Łukowicy (kolonia) a 
zwartym obszarem leśnym (żerowisko). 
Nie należy dopuścić do przerwania 
ciągłości zadrzewień i zakrzewień 
stanowiących korytarz ekologiczny. 

trasy przelotu, nr 13 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 25 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/zarzą
dca terenu; Wójt 
Gminy 
Łukowica, 
Starosta 
Limanowski 
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Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów 
ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca 
redukcja koron, powinny być połączone z 
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

użytkowanych jako 
sady) 

  Stanowisko w kościele w Słopnicach – enklawa „Kościół w Słopnicach” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 24 

raz na rok, wyłącznie od 
15.09. do 15.04. 

25 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 24 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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 A3 
Zaciemnienie 
strychu 

Przerobienie dwóch okienek strychowych 
tak, aby nie oświetlały wnętrza. Wloty 
należy zasłonić kwadratową deską o 
szerokości i wysokości min. dwa razy 
większej od światła wlotu. Deska powinna 
być przymocowana do ściany na czterech 
kołkach (dł. mi. 12 cm) przytwierdzonych 
do rogów deski. 

strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 24 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09. do 
15.04; zabieg pilny, 
należy wykonać w 
pierwszym roku 
obowiązywania Planu 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

kościół w Słopnicach, 
nr 15 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 



 
 

149 

 

 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 24 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 24 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Słopnicach, nr 16 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 24  

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Słopnicach, nr 16 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 24 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie 

  

B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołem w Słopnicach (kolonia) a 
zwartym obszarem leśnym (żerowisko). 
Nie należy dopuścić do przerwania 
ciągłości zadrzewień i zakrzewień 
stanowiących korytarz ekologiczny. 
Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów 
ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca 
redukcja koron, powinny być połączone z 
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

trasy przelotu, nr 17 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/zarzą
dca terenu; Wójt 
Gminy 
Słopnice, 
Starosta 
Limanowski 
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  Stanowisko w kościele w Szyku - enklawa „Kościół w Szyku” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 
Budowa platformy 
na guano 

Podłoga z desek, wentylowana od spodu, 
wyścielona paroprzepuszczalną folią, 
zarówno deski jak i folia powinny być 
przymocowane tak, aby umożliwi ć 
bezpieczne poruszanie się ludzi po ich 
powierzchni. 
Wskazany montaż rury spustowej do 
usuwania guana na zewnątrz, bez 
konieczności przenoszenia worków z 
odchodami przez chór i kościół, lub też 
instalacja "stałego łącza" w postaci rury 
umożliwiającej podłączenie odkurzacza 
przemysłowego na dole budynku, zaś rury z 
końcówką ssącą na jego strychu.  
Oba te rozwiązania pomogą chronić 
wystrój zabytkowego wnętrza podczas prac 
porządkowych. 

strych kościoła w 
Szyku, nr 21 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09 do 15.04 

20 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  

 A2 Sprzątanie guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi 
wykorzystanie przemysłowego odkurzacza 
z rurą ssącą wprowadzaną od zewnątrz. 
Oszczędza to sporo wysiłku i ryzyka 
związanego z transportem wypełnionych 
guanem worków przez ciasne okienka 
wlotowe lub wnętrze obiektu. 
Niebezpieczne. Zebrane odchody powinny 
zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Szyku, nr 21 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 
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 A3 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych kościoła w 
Szyku, nr 21 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 2 razy (co 5 lat w okresie 

od 15.09. do 15.04.) 
7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  

 A4 

Konserwacja gontu, 
bezpiecznymi dla 
nietoperzy 
środkami ochrony 
drewna 

Konserwacja gontu, który stanowi pokrycie 
dachu kościoła, środkami ochrony drewna, 
które nie są toksyczne dla ssaków.  

dach kościoła w 
Szyku, nr 21 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

dwukrotnie (co 4 lata) w 
trakcie obowiązywania 
Planu w okresie od 15.09 
do 15.04 (poprzednia 
konserwacja dachu w 
2011 roku, następny 
zabieg wskazany po ok. 4 
latach od poprzedniego) 

100 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  

 A5 

Zapewnienie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Likwidacja obecnego oświetlenia 
zewnętrznego budynku. Zainstalowanie 
latarni świecących w dół, z lampami 
sodowo-potasowymi. 
Ekranowanie latarni oświetlającej drogę, 
która znajduje się obok kościoła, w taki 
sposób, aby nie oświetlała dachu oraz 
wieży kościoła. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Szyku, nr 22 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

20 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty, Wójt 
Gminy 
Jodłownik  

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu i Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 

kościół w Szyku, nr 
21 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 10 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy. 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Szyku, nr 21 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji (instalacja 
świątecznego wystroju, opuszczanie lamp 
itp). Nie wpuszczanie na strych osób 
postronnych. 
Niewskazana jest instalacja elektrycznego 
oświetlenia strychu, w razie konieczności 
instalacja powinna być wyposażona w 
wyłącznik czasowy (1/2 h) lub inne 

strych kościoła w 
Szyku, nr 21 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel//zarzą
dca budynku 
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zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Szyku, nr 22 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy 
Jodłownik, inne 
zainteresowane 
podmioty;  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Szyku, nr 22 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 10 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy 
Jodłownik  
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  Stanowisko w kościele w Nowym Rybiu - enklawa „Kościół w Szyku” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Nowym Rybiu, nr 19 
na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
14 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A2 

Pokrycie podłogi 
paroprzepuszczalną 
folią, jej okresowa 
wymiana oraz inne 
drobne prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Nowym Rybiu, nr 19 
na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
14 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 

kościół w Nowym 
Rybiu, nr 19 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 14 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Nowym Rybiu, nr 19 
na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
14 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Nowym Rybiu, nr 19 
na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
14 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 
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 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Nowym Rybiu, nr 20 
na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
14 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Nowym Rybiu, nr 20 
na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
14 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy 
Limanowa 
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  Stanowisko w kościele w Wilkowisku - enklawa „Kościół w Szyku” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 
Budowa platformy 
na guano 

Podłoga z desek, wentylowana od spodu, 
wyścielona paroprzepuszczalną folią, 
zarówno deski jak i folia powinny być 
przymocowane tak, aby umożliwi ć 
bezpieczne poruszanie się ludzi po ich 
powierzchni. 
Wskazany montaż rury spustowej do 
usuwania guana na zewnątrz, bez 
konieczności przenoszenia worków z 
odchodami przez chór i kościół, lub też 
instalacja "stałego łącza" w postaci rury 
umożliwiającej podłączenie odkurzacza 
przemysłowego na dole budynku, zaś rury z 
końcówką ssącą na jego strychu.  
Oba te rozwiązania pomogą chronić 
wystrój zabytkowego wnętrza podczas prac 
porządkowych. 

strych kościoła w 
Wilkowisku, nr 23 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09 do 15.04 

50 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  

 A2 Sprzątanie guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi 
wykorzystanie przemysłowego odkurzacza 
z rurą ssącą wprowadzaną od zewnątrz. 
Oszczędza to sporo wysiłku i ryzyka 
związanego z transportem wypełnionych 
guanem worków przez ciasne okienka 
wlotowe lub wnętrze obiektu. 
Niebezpieczne. Zebrane odchody powinny 
zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Wilkowisku, nr 23 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 
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 A3 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych kościoła w 
Wilkowisku, nr 23 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9 2 razy (co 5 lat w okresie 

od 15.09. do 15.04.) 
7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu i Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy. 

kościół w 
Wilkowisku, nr 23 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Wilkowisku, nr 23 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji (instalacja 
świątecznego wystroju, opuszczanie lamp 
itp). Nie wpuszczanie na strych osób 
postronnych. 
Niewskazana jest instalacja elektrycznego 
oświetlenia strychu, w razie konieczności 
instalacja powinna być wyposażona w 
wyłącznik czasowy (1/2 h) lub inne 
zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Wilkowisku, nr 23 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel//zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Wilkowisku, nr 24 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

Wójt Gminy 
Jodłownik, inne 
zainteresowane 
podmioty; 
RDOŚ w 
Krakowie  
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obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Wilkowisku, nr 24 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 9  

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy 
Jodłownik  
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  Zalecenia dla całej enklawy „Kościół w Szyku” 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

B1 
Utrzymanie 
zwartości obszarów 
leśnych 

Nie należy dopuścić do fragmentacji 
obszarów leśnych poprzez powstanie 
izolowanych kompleksów leśnych. 
Nie należy dopuścić do degradacji 
żerowiska poprzez wielkoobszarowe 
wylesienia. 

obszary leśne, nr 26 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 8-14 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Limanowa, 
Wójt Gminy 
Jodłownik, Wójt 
Gminy 
Limanowa, 
Starosta 
Limanowski 

  

B2 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołami w Szyku, Nowym Rybiu i 
Wilkowisku (kolonie) a zwartym obszarem 
leśnym (żerowisko). Nie należy dopuścić 
do przerwania ciągłości zadrzewień i 
zakrzewień stanowiących korytarz 
ekologiczny. Dopuszcza się usuwanie 
drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

trasy przelotu, nr 25 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 8-11; 13-14 
(nie dotyczy 
gruntów rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Wójt Gminy 
Jodłownik, Wójt 
Gminy 
Limanowa, 
Starosta 
Limanowski 

  

B3 

Opracowanie 
uproszczonych 
planów urządzania 
lasu 

Dla terenów żerowisk nie będących 
własnością Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych należy przygotować 
uproszczone plany urządzania lasu.  

obszary leśne, nr 26 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 8-14 

Przez cały okres 
obowiązywania planu 

Trudne do 
określenia 

Starosta 
Limanowski, 
Wójt Gminy 
Jodłownik, Wójt 
Gminy 
Limanowa 
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   Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  

 D1 

Zbadanie wpływu 
dróg na populację 
nietoperzy na 
obszarze enklawy 
Kościół w Szyku 

Szczegółowe badanie miejsc przecięcia tras 
migracji nietoperzy z drogami. Badanie 
aktywności nietoperzy przy pomocy 
detektorów ultrasonicznych i obserwacji 
noktowizyjnych. 

obszar wzdłuż dróg 
znajdujących się na 
trasie migracji na 
żerowisko Załącznik 
7 Arkusz 8-14 

od połowy kwietnia do 
końca września, w 
pierwszym roku 
obowiązywania PZO 

10 
RDOŚ w 
Krakowie 

  Stanowisko w kościele w Łososinie Górnej – enklawa „Kościół w Łososinie Górnej” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Łososinie Górnej, nr 
27 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
26 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A2 

Pokrycie podłogi 
paroprzepuszczalną 
folią, jej okresowa 
wymiana oraz inne 
drobne prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Łososinie Górnej, nr 
27 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
26 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  



 
 

164 

 

 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

kościół w Łososinie 
Górnej, nr 27 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 26 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Łososinie Górnej, nr 
27 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
26 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  
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 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Łososinie Górnej, nr 
27 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
26 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Łososinie Górnej, nr 
28 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
26 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

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

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Łososinie Górnej, nr 
28 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy 
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usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

26 Limanowa 

  

B6 
Utrzymanie 
zwartości obszarów 
leśnych 

Nie należy dopuścić do fragmentacji 
obszarów leśnych poprzez powstanie 
izolowanych kompleksów leśnych. 
Nie należy dopuścić do degradacji 
żerowiska poprzez wielkoobszarowe 
wylesienia. 

obszary leśne, nr 30 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 26  

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Limanowa,  
Wójt Gminy 
Limanowa, 
Starosta 
Limanowski 

  

B7 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołem w Łososinie Górnej (kolonia) a 
zwartym obszarem leśnym (żerowisko). 
Nie należy dopuścić do przerwania 
ciągłości zadrzewień i zakrzewień 
stanowiących korytarz ekologiczny. 
Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów 
ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca 
redukcja koron, powinny być połączone z 
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

trasy przelotu, nr 29 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz A-6 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/zarzą
dca terenu; Wójt 
Gminy 
Limanowa, 
Starosta 
Limanowski 
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   Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  

 D1 

Zbadanie wpływu 
dróg na populację 
nietoperzy na 
obszarze enklawy 
Kościół w 
Łososinie Górnej 

Szczegółowe badanie miejsc przecięcia tras 
migracji nietoperzy z drogami. Badanie 
aktywności nietoperzy przy pomocy 
detektorów ultrasonicznych i obserwacji 
noktowizyjnych. 

obszar wzdłuż dróg 
znajdujących się na 
trasie migracji na 
żerowisko Załącznik 
7, Arkusz 26  

od połowy kwietnia do 
końca września, w 
pierwszym roku 
obowiązywania PZO 

10 
RDOŚ w 
Krakowie 

  Stanowisko w kościele w Jazowsku – enklawa „Kościół w Jazowsku” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

A1 
Bezpieczny dla 
nietoperzy remont 
dachu budynku 

Wymiana pokrycia dachu na materiał o 
możliwie największej trwałości np. blachę 
miedzianą lub cynkowo-tytanową, 
niewymagający regularnych prac 
konserwacyjnych (np. malowania).  
Pełne odeskowanie dachu pod blachą (nie 
należy stosować membran dachowych), 
zastosowanie środków konserwacji drewna 
dopuszczonych do używania w 
pomieszczeniach stale wykorzystywanych 
przez ludzi (bezpiecznych dla ssaków), 
zachowanie wlotów dla nietoperzy.  
Pozostawienie wskazanych wlotów dla 
nietoperzy (wyznaczonych przez nadzór 
przyrodniczy w trakcie uzgadniania 
szczegółów remontu) w kształcie 
niezmienionym. Ewentualne ograniczenie 
światła wlotu powinno pozostawiać otwór o 
średnicy min. 12 cm. W przypadku 
konieczności pomniejszenia bądź 
przeniesienia wlotu zalecana jest 
specjalistyczna konsultacja, gdyż działania 
te mogą spowodować nieodwracalną 
szkodę przyrodniczą.  

dach kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09. do 
15.04; zabieg pilny, 
należy wykonać w 
pierwszym roku 
obowiązywania Planu 

600 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty 
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Nie wprowadzanie zmian w kubaturze, w 
użytkowaniu ani oświetleniu poddasza 
(szkodliwe dla nietoperzy może być 
zarówno naturalne doświetlenie strychu 
poprzez montaż okienek, jak również 
instalacja oświetlenia elektrycznego).  
Ewentualne instalacje systemów 
nadmuchowych, wentylacyjnych wyłącznie 
w obudowach izolujących akustycznie.  
Przebudowa elementów podwieszania 
świątecznego wystroju i oświetlenia 
wnętrza kościoła w taki sposób, aby ich 
obsługa nie wymagała wchodzenia na 
strych. Wskazany nadzór przyrodniczy w 
całym procesie remontu i przy odbiorze 
budynku. 

  

A2 
Budowa platformy 
na guano 

Podłoga z desek, wentylowana od spodu, 
wyścielona paroprzepuszczalną folią, 
zarówno deski jak i folia powinny być 
przymocowane tak, aby umożliwi ć 
bezpieczne poruszanie się ludzi po ich 
powierzchni.  
Wskazany montaż rury spustowej do 
usuwania guana na zewnątrz, bez 
konieczności przenoszenia worków z 
odchodami przez środek budynku lub też 
instalacja "stałego łącza" w postaci rury 
umożliwiającej podłączenie odkurzacza 
przemysłowego na dole budynku, zaś rury z 
końcówką ssącą na jego strychu.  

strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

jednorazowo w trakcie 
obowiązywania Planu w 
okresie od 15.09 do 15.04 

100 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A3 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 

strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
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sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

zainteresowane 
podmioty  

  

 A4 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

kościół w Jazowsku, 
nr 35 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Jazowsku, nr 36 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Jazowsku, nr 36 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 28 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Łącko 

  

B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołem w Jazowsku (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

trasy przelotu, nr 37 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/zarzą
dca terenu; Wójt 
Gminy Łącko, 
Starosta 
Nowosądecki 
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   Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  

 D1 

Zbadanie wpływu 
dróg na populację 
nietoperzy na 
obszarze enklawy 
Kościół w 
Jazowsku 

Szczegółowe badanie miejsc przecięcia tras 
migracji nietoperzy z drogami. Badanie 
aktywności nietoperzy przy pomocy 
detektorów ultrasonicznych i obserwacji 
noktowizyjnych. 

obszar wzdłuż dróg 
znajdujących się na 
trasie migracji na 
żerowisko Załącznik 
7 Arkusz 28  

od połowy kwietnia do 
końca września, w 
pierwszym roku 
obowiązywania PZO 

10 
RDOŚ w 
Krakowie 

  Stanowisko w kościele w Laskowej – enklawa „Kościół w Laskowej” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Laskowej, nr 39 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 16 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A2 

Zapewnienie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Likwidacja części obecnego oświetlenia 
zewnętrznego budynku, znajdującego się 
po jego prawej stronie. Zainstalowanie 
latarni świecących w dół, z lampami 
sodowo-potasowymi. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Laskowej, nr 40 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 16 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

20 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty, Wójt 
Gminy Laskowa  
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  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

kościół w Laskowej, 
nr 39 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 16 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Laskowej, nr 39 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 16 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  
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 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Laskowej, nr 39 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 16 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Laskowej, nr 40 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 16 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Laskowej, nr 40 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 16 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Laskowa 

  

B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołem w Laskowej (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

trasy przelotu, nr 41 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 16 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/zarzą
dca terenu; Wójt 
Gminy 
Laskowa, 
Starosta 
Limanowski 
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  Stanowisko w kościele w Kamionce Małej – enklawa „Okolice Laskowej cz. N” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Kamionce Małej, nr 
43 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
15 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Kamionce Małej, nr 
43 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
15 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A3 
Wykonanie 
bezpiecznego wlotu 
dla nietoperzy 

Wykonanie w wieży otworu o średnicy 
min. 12 cm. Wlot powinien być 
pozbawiony wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty należy oznakować tabliczką: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Kamionce Małej, nr 
43 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
15 

zabieg pilny, w 
pierwszym roku 
obowiązywania planu 

1 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  
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  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

kościół w Kamionce 
Małej, nr 43 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 15 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty należy oznakować tabliczkami: 
„wlot dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór 
PTPP „pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Kamionce Małej, nr 
43 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
15 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  
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 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Kamionce Małej, nr 
43 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
15 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Kamionce Małej, nr 
44 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 
15 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

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

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Kamionce Małej, nr 
44 na załączniku 
mapowym nr 7 Arkusz 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Laskowa 
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usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

15 

  

B6 
Utrzymanie 
zwartości obszarów 
leśnych 

Nie należy dopuścić do fragmentacji 
obszarów leśnych poprzez powstanie 
izolowanych kompleksów leśnych. 
Nie należy dopuścić do degradacji 
żerowiska poprzez wielkoobszarowe 
wylesienia. 

obszary leśne, nr 45 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 15 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Limanowa, 
Wójt Gminy 
Laskowa, 
Starosta 
Limanowski 

  

B7 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołem w Kamionce Małej (kolonia) a 
zwartym obszarem leśnym (żerowisko). 
Nie należy dopuścić do przerwania 
ciągłości zadrzewień i zakrzewień 
stanowiących korytarz ekologiczny. 
Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów 
ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca 
redukcja koron, powinny być połączone z  
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

trasy przelotu, nr 46 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 15 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/zarzą
dca terenu; Wójt 
Gminy 
Laskowa, 
Starosta 
Limanowski 
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  Stanowisko w kościele w Ujanowicach - enklawa „Okolice Laskowej cz. S” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usunięcie gromadzącego się na platformie i 
na belkach więźby dachowej guana. Praca 
może być wykonana ręcznie, jednak lepsze 
efekty przynosi wykorzystanie 
przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą 
wprowadzaną od zewnątrz. Oszczędza to 
sporo wysiłku i ryzyka związanego z 
transportem wypełnionych guanem worków 
przez ciasne okienka wlotowe. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 23 

raz na rok, wyłącznie od 
15.09. do 15.04. 

25 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu 
i należy ją regularnie wymieniać. Folię 
należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

 

strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 23 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 

kościół w 
Ujanowicach, nr 49 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 23 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 23 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie na 
strych osób postronnych. Niewskazana jest 
instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 23 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/zarzą
dca budynku 
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 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz po nim.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Ujanowicach, nr 50 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 23 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/zarzą
dca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować dachu i ściany szczytowej z 
otworami wlotowymi. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Ujanowicach, nr 50 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 23  

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Laskowa 
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  Stanowisko w kościele w Żmiącej - enklawa „Okolice Laskowej cz. S” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi 
wykorzystanie przemysłowego odkurzacza 
z rurą ssącą wprowadzaną od zewnątrz. 
Oszczędza to sporo wysiłku i ryzyka 
związanego z transportem wypełnionych 
guanem worków przez ciasne okienka 
wlotowe lub wnętrze obiektu. 
Niebezpieczne. Zebrane odchody powinny 
zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Żmiącej, nr 51 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 21 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu i Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 

kościół w Żmiącej, nr 
51 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 21 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 
kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy. 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty należy oznakować tabliczkami: 
„wlot dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór 
PTPP „pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Żmiącej, nr 51 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 21 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

0,5 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji (instalacja 
świątecznego wystroju, opuszczanie lamp 
itp.). Nie wpuszczanie na strych osób 
postronnych. 
Niewskazana jest instalacja elektrycznego 
oświetlenia strychu, w razie konieczności 
instalacja powinna być wyposażona w 
wyłącznik czasowy (1/2 h) lub inne 
zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Żmiącej, nr 51 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 21 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel//zarzą
dca budynku 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Żmiącej, nr 52 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 21 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 

15 

Wójt Gminy 
Laskowa, inne 
zainteresowane 
podmioty; 
RDOŚ w 
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nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie 
zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz 
zarośli w okresie obowiązywania Planu 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

Krakowie  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Żmiącej, nr 52 na 
załączniku mapowym 
nr 7 Arkusz 21 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Laskowa 



 
 

186 

 

 

  Stanowisko w kościele w Jaworznej - enklawa „Okolice Laskowej cz. S”  

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

A1 Sprzątanie guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na plat-
formie i na belkach więźby dachowej guana. 
Praca może być wykonana ręcznie, jednak 
lepsze efekty przynosi wykorzystanie prze-
mysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowa-
dzaną od zewnątrz. Oszczędza to sporo wy-
siłku i ryzyka związanego z transportem 
wypełnionych guanem worków przez ciasne 
okienka wlotowe lub wnętrze obiektu. Nie-
bezpieczne. Zebrane odchody powinny zo-
stać we właściwy sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załącznik 7 Arkusz 19 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  

A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana na 
całej powierzchni platformy, ulega zużyciu i 
należy ją regularnie wymieniać. Folię należy 
rozpinać na całej platformie, mocując ją 
dokładnie zszywkami. Do tego celu nadaje 
się wyłącznie folia zbrojona, o gładkiej, śli-
skiej powierzchni.  

strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załącznik 7 Arkusz 19 

2 razy (co 5 lat w okresie 
od 15.09. do 15.04.) 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić w 
widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu i Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 

kościół w Jaworznej, 
nr 47  Załącznik 7 
Arkusz 19 

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie w 
porozumieniu z 
właścicielem/ 
zarządcą 
budynku 
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obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy 
o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka opracowana 
przez PTPP „pro Natura” – patrz ryc. XXX, z 
grafiką i kolorystyką powszechnie już 
kojarzoną z ochroną nietoperzy. 

  

B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy min. 
12 cm. Wloty powinny być pozbawione 
wystających elementów, o które nietoperz 
może zaczepić skrzydłem. Wloty są 
oznakowane tabliczkami: „wlot dla 
nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP „pro 
Natura” – ryc. XXX). 

strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załacznik 7 Arkusz 19 

utrzymanie wlotów i ich 
oznakowania przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań ochronnych 

- 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji (instalacja 
świątecznego wystroju, opuszczanie lamp 
itp). Nie wpuszczanie na strych osób 
postronnych. 
Niewskazana jest instalacja elektrycznego 
oświetlenia strychu, w razie konieczności 
instalacja powinna być wyposażona w 
wyłącznik czasowy (1/2 h) lub inne 
zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załacznik 7 Arkusz 19 

od 15.04. do 15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel//zarzą
dca budynku 
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B1 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, usuwanie 
posuszu, chirurgia drzew, nasadzenia i 
wycinki) pozwalających na utrzymanie 
właściwego stanu ochrony stanowiska, z 
uwzględnieniem funkcji obiektu i 
bezpieczeństwa ludzi. Ma wskazać zabiegi 
pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w 
okresie obowiązywania Planu oraz w 
dłuższej perspektywie czasowej.  
Opracowanie powinno być konsultowane ze 
specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Jaworznej, nr 48 
Załacznik 7 Arkusz 19 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy rok 
obowiązywania Planu, 
utrzymanie efektów przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

15 

Wójt Gminy 
Laskowa, inne 
zainteresowane 
podmioty; 
RDOŚ w 
Krakowie po 
zapewnieniu 
środków 
finansowych na 
realizację 
zadania  

  

B2 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne oświetlenie 
budynku nie powinno obejmować wlotów dla 
nietoperzy, oraz pozostawiać w cieniu 
przynajmniej jedną ścianę obiektu. W 
przypadku wyprowadzenia wlotu kanałem w 
ścianie, to właśnie przynajmniej ta ściana 
powinna stale pozostawać w cieniu. 
Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze 
względów bezpieczeństwa, jednakże wycinka 
drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja 
koron, powinny być połączone z 
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Jaworznej, nr 48 
Załacznik 7 Arkusz 19 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/zarzą
dca terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, Wójt 
Gminy Laskowa 
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  Zalecenia dla całej enklawy „Okolice Laskowej cz. S”  

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

B1 
Utrzymanie 
zwartości obszarów 
leśnych 

Nie należy dopuścić do fragmentacji 
obszarów leśnych poprzez powstanie 
izolowanych kompleksów leśnych. 
Nie należy dopuścić do degradacji 
żerowiska poprzez wielkoobszarowe 
wylesienia. 

obszary leśne, nr 54 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 17-23 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 
Limanowa, 
Wójt Gminy 
Laskowa, 
Starosta 
Limanowski 

  

B2 

Opracowanie 
uproszczonych 
planów urządzania 
lasu 

Dla obszarów żerowisk nie będących 
własnością Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych należy sporządzić 
uproszczone plany urządzania lasu 

obszary leśne, nr 54 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 17-23 

Przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

Trudne do 
oszacowania 

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Starosta 
Limanowski, 
Wójt Gminy 
Laskowa 
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B3 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kościołami w Ujanowicach i Żmiącej 
(kolonie) a zwartym obszarem leśnym 
(żerowisko). Nie należy dopuścić do 
przerwania ciągłości zadrzewień i 
zakrzewień stanowiących korytarz 
ekologiczny. Dopuszcza się usuwanie 
drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być połączone z nasadzeniami 
młodych drzew i krzewów, uzupełniających 
luki w trasach przelotu. Nasadzenia 
wyłącznie gatunków rodzimych. 

trasy przelotu, nr 53 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 19; 21; 
23(nie dotyczy 
gruntów rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

-  

właściciel/ 
zarządca terenu, 
Wójt Gminy 
Laskowa, 
Starosta 
Limanowski 

 1321 Nocek 
orzęsiony 
(Myotis 
emarginatus)   

Stanowisko w klasztorze w Szczyrzycu - enklawa „Klasztor w Szczyrzycu i Kościół w Skrzydlnej”  

6. Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

 A1 
Budowa platformy 
na guano 

j.w. patrz: podkowiec mały część strychu 
klasztoru w 
Szczyrzycu tzw. 
„bunkierek”, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

 

 A2 Sprzątanie guana 

j.w. patrz: podkowiec mały część strychu 
klasztoru w 
Szczyrzycu tzw. 
„bunkierek”, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 
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 A3 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

j.w. patrz: podkowiec mały 

część strychu 
klasztoru w 
Szczyrzycu tzw. 
„bunkierek”, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

j.w. patrz: podkowiec mały 

klasztor w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

j.w. patrz: podkowiec mały 
strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie klasztoru 
w Szczyrzycu, nr 2 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5  

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie klasztoru 
w Szczyrzycu, nr 2 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 

 B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

j.w. patrz: podkowiec mały trasy przelotu, nr 5 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 3-7(nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Stanowisko w kościele w Jaworznej - enklawa „Okolice Laskowej cz. S”  

   Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

A1 Sprzątanie guana 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

j.w. patrz: podkowiec mały 

kościół w 
Jaworznej, nr 47 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

j.w. patrz: podkowiec mały 

strych kościoła w 
Jaworznej, nr 47 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

B1 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Jaworznej, nr 48 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

B2 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Jaworznej, nr 48 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  
B1 

Utrzymanie 
zwartości obszarów 
leśnych 

j.w. patrz: podkowiec mały obszary leśne, nr 
54 Załącznik 7 
Arkusz 17-23 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

B1 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

j.w. patrz: podkowiec mały trasy przelotu, nr 
53 Załącznik 7 
Arkusz 19; 21; 23 
(nie dotyczy 
gruntów rolnych 
użytkowanych 
jako sady) 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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  Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

  

C1 

Coroczny 
monitoring 
liczebności kolonii 
oraz stanu ochrony 
kolonii oraz 
otoczenia 

j.w. patrz: podkowiec mały 

kolonia, 
bezpośrednie 
otoczenie kolonii 
oraz kluczowa trasa 
migracji na 
żerowisko 
Załącznik 7 Arkusz 
19 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

C1 
Nadzór 
przyrodniczy  

j.w. patrz: podkowiec mały 

cały obszar ostoi, 
poza obszarem – 
tereny istotne dla 
zachowania 
właściwego stanu 
zachowania kolonii 
Załącznik 7 Arkusz 
17-23 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 1324 nocek 
duży 
(Myotis 
myotis) 

Stanowisko w klasztorze w Szczyrzycu - enklawa „Klasztor w Szczyrzycu i Kościół w Skrzydlnej”  

7. Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

 A1 
Budowa platformy 
na guano 

j.w. patrz: podkowiec mały część strychu 
klasztoru w 
Szczyrzycu tzw. 
„bunkierek”, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 

 A2 Sprzątanie guana 

j.w. patrz: podkowiec mały część strychu 
klasztoru w 
Szczyrzycu tzw. 
„bunkierek”, nr 1 na 
załączniku 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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mapowym nr 7 
Arkusz 5 

 

 A3 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

j.w. patrz: podkowiec mały 

część strychu 
klasztoru w 
Szczyrzycu tzw. 
„bunkierek”, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

j.w. patrz: podkowiec mały 

klasztor w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

 

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

j.w. patrz: podkowiec mały 
strych klasztoru w 
Szczyrzycu, nr 1 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie klasztoru 
w Szczyrzycu, nr 2 
na załączniku 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 



 
 

196 

 

mapowym nr 7 
Arkusz 5 

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie klasztoru 
w Szczyrzycu, nr 2 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 5 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

j.w. patrz: podkowiec mały trasy przelotu, nr 5 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 3-7 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Stanowisko w kościele w Łącku – enklawa „Kościół w Łącku”  

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Łącku, nr 7 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Łącku, nr 7 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

j.w. patrz: podkowiec mały 
kościół w Łącku, nr 
7 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27  

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały kościół w Łącku, nr 
7 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

j.w. patrz: podkowiec mały 
strych kościoła w 
Łącku, nr 7 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Łącku, nr 8 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Łącku, nr 8 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 27 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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   Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  

 D1 

Zbadanie wpływu 
dróg na populację 
nietoperzy na 
obszarze enklawy 
kościół w Łącku 

j.w. patrz: podkowiec mały 

obszar wzdłuż dróg 
znajdujących się na 
trasie migracji na 
żerowisko 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Stanowisko w kościele w Słopnicach – enklawa „Kościół w Słopnicach” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

j.w. patrz: podkowiec mały 
 
 

 

strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 A3 
Zaciemnienie 
strychu 

j.w. patrz: podkowiec mały 
 

strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały  

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 

j.w. patrz: podkowiec mały kościół w 
Słopnicach, nr 15 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24  

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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zalecenia ochronne 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

j.w. patrz: podkowiec mały 
strych kościoła w 
Słopnicach, nr 15 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Słopnicach, nr 16 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Słopnicach, nr 16 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

j.w. patrz: podkowiec mały trasy przelotu, nr 17 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 24 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 



 
 

200 

 

  Stanowisko w kościele w Podegrodziu - enklawa „Kościół w Podegrodziu” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-
ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Niebezpieczne. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych kościoła w 
Podegrodziu, nr 31 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 29 

min. 3 razy w okresie 
obowiązywania planu, 
wyłącznie od 15.09. do 
15.04. 

7,5 

RDOŚ w 
Krakowie, 
właściciel/ 
zarządca 
budynku, 
inne 
zaintereso
wane 
podmioty 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu i Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Sugerowana 
lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego (od 
strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. pod tabelą, z grafiką i 

kościół w 
Podegrodziu, nr 31 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 29  

w pierwszym roku 
obowiązywania planu, 
utrzymanie 
oznakowania przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 

RDOŚ w 
Krakowie 
w 
porozumie
niu z 
właściciele
m/ 
zarządcą 
budynku 



 
 

201 

 

kolorystyką powszechnie już kojarzoną z 
ochroną nietoperzy. 

  

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty należy oznakować tabliczkami: 
„wlot dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór 
PTPP „pro Natura” – ryc. pod tabelą). 

strych kościoła w 
Podegrodziu, nr 31 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 29 

utrzymanie wlotów i 
ich oznakowania przez 
cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

0,5 
właściciel/ 
zarządca 
budynku  

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji (instalacja 
świątecznego wystroju, opuszczanie lamp 
itp). Nie wpuszczanie na strych osób 
postronnych. 
Niewskazana jest instalacja elektrycznego 
oświetlenia strychu, w razie konieczności 
instalacja powinna być wyposażona w 
wyłącznik czasowy (1/2 h) lub inne 
zabezpieczenie elektroniczne 
zapobiegające przypadkowemu 
pozostawieniu zapalnego światła w obrębie 
schronienia kolonii nietoperzy. 

strych kościoła w 
Podegrodziu, nr 31 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 29 

od 15.04. do 15.09., 
przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
 

- 
właściciel/
/zarządca 
budynku 
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 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Podegrodziu, nr 
32 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 29 

projekt: pierwszy rok 
obowiązywania Planu 
wykonanie pierwszy 
rok obowiązywania 
Planu, utrzymanie 
efektów przez cały 
okres obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

15 

Wójt 
Gminy 
Podegrodz
ie, inne 
zaintereso
wane 
podmioty; 
RDOŚ w 
Krakowie  

  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. Dopuszcza się 
usuwanie drzew i krzewów ze względów 
bezpieczeństwa, jednakże wycinka drzew 
czy krzewów oraz znacząca redukcja 
koron, powinny być połączone z 
nasadzeniami młodych drzew i krzewów, 
uzupełniających luki w trasach przelotu. 
Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Podegrodziu, nr 
32 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 29 

przez cały okres 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

- 

właściciel/
zarządca 
terenu, 
RDOŚ w 
Krakowie, 
Wójt 
Gminy 
Podegrodz
ie 
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  Stanowisko w kościele w Jazowsku – enklawa „Kościół w Jazowsku” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

A1 
Bezpieczny dla 
nietoperzy remont 
dachu budynku 

j.w. patrz: podkowiec mały dach kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

A2 
Budowa platformy 
na guano 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 A3 Sprzątanie guana 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 A4 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

j.w. patrz: podkowiec mały 
kościół w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

j.w. patrz: podkowiec mały 
strych kościoła w 
Jazowsku, nr 35 na 
załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Jazowsku, nr 36 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B5 
Utrzymanie 
bezpiecznego, wlotu 
dla nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Jazowsku, nr 36 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

B6 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

j.w. patrz: podkowiec mały trasy przelotu, nr 
37 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 28 (nie 
dotyczy gruntów 
rolnych 
użytkowanych 
jako sady) 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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   Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  

 D1 

Zbadanie wpływu 
dróg na populację 
nietoperzy na 
obszarze enklawy 
Kościół w Jazowsku 

j.w. patrz: podkowiec mały 

obszar wzdłuż dróg 
znajdujących się na 
trasie migracji na 
żerowisko 
Załącznik nr 7 
Arkusz 28 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Stanowisko w kościele w Ujanowicach - enklawa „Okolice Laskowej cz. S” 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

  

 A1 Sprzątanie guana 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 23 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 A2 

Okresowa wymiana 
folii i inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 23 

j. w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia ochronne 

j.w. patrz: podkowiec mały 
kościół w 
Ujanowicach, nr 49 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 23 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  
 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 

j.w. patrz: podkowiec mały strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 
na załączniku 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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nietoperzy mapowym nr 7 
Arkusz 23 

  

 B3 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku w 
okresie rozrodu do 
niezbędnych prac 
związanych z jego 
utrzymaniem 

j.w. patrz: podkowiec mały 
strych kościoła w 
Ujanowicach, nr 49 
na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 23 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie projektu 
zagospodarowania 
zieleni 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Ujanowicach, nr 
50 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 23 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  

 B5 
Utrzymanie 
bezpiecznego, wlotu 
dla nietoperzy 

j.w. patrz: podkowiec mały bezpośrednie 
otoczenie kościoła 
w Ujanowicach, nr 
50 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 23 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 
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  Zalecenia dla całego obszaru 

  Nr   

  

 B1 

Utrzymanie 
zwartości i ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

j.w. patrz: podkowiec mały 

Trasy przelotu, nr 
53 na załączniku 
mapowym nr 7 
Arkusz 19, 21, 23 
(nie dotyczy 
gruntów rolnych 
użytkowanych jako 
sady) 

j.w. patrz: podkowiec mały j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

j.w. patrz: 
podkowiec 
mały 

  Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

  

 C1 

Coroczny 
monitoring 
liczebności kolonii 
oraz stanu ochrony 
kolonii oraz 
otoczenia 

Niezbędna jest coroczna kontrola zmian 
zachodzących w kolonii, w jej 
bezpośrednim otoczeniu oraz kluczowej 
trasie migracji na żerowisko. Monitoring 
taki ma na celu zapobieżenie 
niepożądanym działaniom, które mogły by 
doprowadzić do degradacji lub zniszczenia 
stanowiska oraz identyfikacji nowych 
zagrożeń nie podawanych w PZO. 
Monitoring powinien się wzorować na 
metodyce opracowanej przez PON oraz 
zaleceniach monitoringu GIOŚ. 

kolonie, 
bezpośrednie 
otoczenie kolonii 
oraz kluczowe trasy 
migracji na 
żerowiska 
Załącznik 7 Arkusz 
17-23 

lipiec, corocznie w trakcie 
obowiązywania Planu 

150 RDOŚ w 
Krakowie  

  

 C2 
Nadzór 
przyrodniczy  

Nadzór RDOŚ (w razie potrzeby specjali-
styczna konsultacja z chiropterologiem) 
nad właściwym, zgodnym z wymaganiami 
nietoperzy przebiegiem wszystkich prac z 
zakresu czynnych działań ochronnych. Do 
zadań nadzoru przyrodniczego należeć 
będzie przede wszystkim: uzgadnianie 
terminów i sposobów wykonywania prac 
ochronnych i kontrola ich właściwego 

cały obszar ostoi, 
poza obszarem – 
tereny istotne dla 
zachowania 
właściwego stanu 
zachowania kolonii 
Załącznik 7 Arkusz 
17-23 

przez cały okres 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych 

150 RDOŚ w 
Krakowie  
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przebiegu, odbiór wykonanych prac, ewen-
tualne modyfikacje zakresu działań, kon-
sultacje dla właścicieli terenów i obiektów 
ujętych w planach zadań itp. 
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Siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt 

 9110 Kwaśna 
buczyna 
9130 Żyzna 
buczyna 
9180 
Jaworzyny i 
lasy klonowo-
lipowe na 
stokach i 
zboczach 
91P0 Jodłowy 
bór 
świętokszyski 
1303 
podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
1324 nocek 
duży Myotis 
myotis 
1321 
nocek 
orzęsiony 
Myotis 
emarginatus 

 1.  Pozostawienie 
drzew dziuplastych 

Wyznaczenie i oznakowanie w 
drzewostanach pojedynczych drzew do 
ich biologicznej śmierci oraz 
wybranych drzew martwych i drzew 
dziuplastych (1-5 szt./1ha)  

Płaty siedliska 
pokrywające się z 
żerowiskami 
nietoperzy  
(Załącznik nr 6 
Arkusze 1-11) 

Niezwłocznie po 
zatwierdzeniu PZO 

W 
połączeniu z 
działaniem 
powyżej  

Nadleśnict
wo 
Limanowa  
zgodnie z 
obowiązuj
ącą 
Instrukcją 
Urządzani
a Lasu, 
właściciel
e gruntów 

 2. 

Zmniejszenie 
antropopresji i 
ograniczenie 
wandalizmu  

Prowadzenie  na terenie gmin 
pokrywających się z obszarem działań 
informacyjnych i edukacyjnych 
dotyczących obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego, jego 
przedmiotów ochrony i działań 
ochronnych koniecznych do utrzymania 
lub poprawy stanu ochrony przedmiotów 
ochrony, jak również cyklicznych akcji 
edukacyjnych dla dzieci w przedszkolach 
i szkołach. 

Cały obszar  Cały okres obowiązywania 
planu,  
wśród mieszkańców i 
turystów w pierwszym 
pięcioleciu obowiązywania 
planu wśród dzieci 
minimum co 2 lata, od 
pierwszego roku 
obowiązywania planu 

150 (na 10 
lat)  

RDOŚ, 
właściwe 
gminy, 
Nadleśnict
wo 
Limanowa 

3. Montaż tablic 
informacyjnych 

Trwałe i czytelne oznakowanie ostoi 
poprzez umieszczenie tablic 
informacyjnych 

Obszar ostoi Na początku obowiązywania 
planu 

Trudne do 
określenia 

RDOŚ, 
właściwe 
gminy 



 
 

210 

 

Ryc.1. Przykład oznakowania stanowiska kolonii nietoperzy. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 
 
Monitoring stanu ochrony nietoperzy powinien polegać na ocenie parametrów populacji, siedliska i szans zachowania gatunku zgodnie z metodyką 
opracowaną przez GIOŚ. Pod uwagę brane sią wszystkie wskaźniki na podstawie których oceniany był stan ochrony podkowca małego w trakcie 
sporządzania PZO. Stosowanie tych samych wytycznych w trakcie corocznego monitoringu pozwala na określenie dynamiki zmian zachodzących 
zarówno w populacji jak i w siedlisku gatunku. Daje informacje czy zastosowane działania ochronne przynoszą spodziewany efekt i czy cele ochrony 
zostały osiągnięte. 
 

L.p. Przedmiot ochrony 
Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
SIEDLISKA PRZYRODNICZE  

1. 9110 Kwaśna 
buczyna 

1. Utrzymanie i 
jeśli to możliwe 
poprawa 
istniejącego stanu 
ochrony. 

2. Utrzymanie i 
zwiększenie 
trwałości oraz 
różnorodności 
biologicznej 
ekosystemów 
leśnych .  

3. Zwiększenie 
udziału martwego 
drewna stojącego i 
leżącego. 

4. Zmniejszenie 
antropopresji oraz 
ograniczenie 
wandalizmu 

 
 
Wg metodyki GIOŚ 

Zgodnie z wstępną metodyką GIOŚ  
(maszynopis, planowane wydanie w 
2014 roku) 

X 582647,8180 
Y 213893,7923 
 
X 581610,9083 
Y 210698,6830 
 
X 593576,3677 
Y 212093,5321 
 
X 592041,3977 
Y 210813,4225 
 
X 582541,4083 
Y 213399,0418 
 
X 581566,4167 
Y 212126,3934 
 
X 582735,8774 
Y 211376,0336 
 
X 609475,4627 
Y 207234,6156 

RDOŚ w 
Krakowie oraz 
inne 
zainteresowane 
podmioty, po 
zapewnieniu 
środków 
finansowych na 
realizację 
zadania. 

8 
(kosz 
dwukrotneg
o 
monitoringu 
w czasie 
obowiązyw
ania PZO) 
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2. 9130 Żyzna 

buczyna 
 

   X 608810,7908 
Y 207012,8534 
 
X 593231,4080 
Y 212314,8235 
 
X 592827,0662 
Y 211786,6148 
 
X 582303,2828 
Y 213133,9288 
 
X 582169,6679 
Y 211748,0385 
 
X 607131,3033 
Y 206922,2604 
 
X 609207,7574 
Y 207038,1481 
  
X 609950,7089 
Y 207146,0983 
 
X 605761,7636 
Y 207765,1062 
 
X 604910,8619 
Y 208449,8492 

 10 
(kosz 
dwukrotneg
o 
monitoringu 
w czasie 
obowiązyw
ania PZO)  
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3. *9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-
lipowe na stokach i 
zboczach 

  Zgodnie z metodyką GIOŚ X 593607,1435 
Y 212399,7814 
 
X 605036,9287 
Y 208051,1996 
 
X 593838,3057 
Y 212426,9078 

 3  
(kosz 
dwukrotneg
o 
monitoringu 
w czasie 
obowiązyw
ania PZO) 

4. 91P0  
Jodłowy bór 
świętokrzyski 

X 593687,3124 
Y 212001,0094 
 
X 583710,3647 
Y 213483,9739 
 
X 593355,2285 
Y 212946,0213 
 
X 592744,0398 
Y 212672,9708 
  
X 593193,7795 
Y 211506,1559 
 
X 583589,5837 
Y 214159,6675 
 
X 583386,7537 
Y 211649,0841 
 
X 583718,5419 
Y 212082,4725 

8  
(kosz 
dwukrotneg
o 
monitoringu 
w czasie 
obowiązyw
ania PZO) 
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NIETOPERZE  

5. 1303 podkowiec 
mały Rhinolophus 
hipposideros 
 

1. Poznanie 
dynamiki 
liczebności 
gatunków w 
koloniach. 
2. Ocena stanu i 
zmian 
zachodzących w 
siedlisku 
3. Ocena 
zachowania stanu 
populacji oraz 
siedliska 

Zgodnie z tab. 6 Zgodnie z metodyką GIOŚ stanowiska: 
Szczyrzyc - klasztor 
Skrzydlna - kościół 
Łącko - kościół 
Łukowica - kościół 
Słopnice - kościół 
Nowe Rybie - kościół 
Szyk - kościół 
Wilkowisko - kościół 
Łososina Górna - kościół 
Jazowsko - kościół 
Laskowa - kościół 
Kamionka Mała - kościół 
Ujanowice - kościół 
Żmiąca - kościół 

RDOŚ w 
Krakowie oraz 
inne 
zainteresowane 
podmioty, po 
zapewnieniu 
środków 
finansowych na 
realizację 
zadania. 

150 
(W ramach 
monitoringu 
liczebności 
– koszt na 
cały okres 
obowiązyw
ania PZO)  

6. 1324 nocek duży 
Myotis myotis 
 

stanowiska: 
Szczyrzyc - klasztor 
Łącko - kościół 
Słopnice - kościół 
Jazowsko - kościół 
Ujanowice - kościół 
Żmiąca - kościół 

7. 1321 
Nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 
 

stanowiska: 
Szczyrzyc - klasztor 
Jaworzna - kościół 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

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

5 ustawy o ochronie przyrody) 
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Jodłownik (2008 r.) – Uchwała Nr 
XXIII/150/08 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 
listopada 2008 r 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinna zawierać informacje o 
obszarach Natura 2000 na terenie Gminy i ich aktualnych granicach. 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Dobra (2005 r.) 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinna zawierać informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Łukowica Uchwała Rady Gminy nr 
XXXIV/199/06 z 23 października 2006 r. ze zmia-
nami 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinna zawierać informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

4. Uchwała Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Lima-
nowa z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic 
administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu 
osiedla „MARSA” 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinna zawierać informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Słopnice Uchwała Rady Gminy nr 
XVII/103/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinna zawierać informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinna zawierać informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 

7. Uchwała Nr XXIX/187/10 Rady Gminy Wiśniowa 
z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Wiśniowa 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego powinna zawierać informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 
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8. Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Limanowa Przygotowywany Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Limanowa na lata 2016 – 2025 powinien 
zawierać odniesienia do Obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego w jego 
aktualnych granicach 

 
9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie dostrzega się konieczności opracowywania planu ochrony. Plan zadań ochronnych określa główne przedmioty ochrony, ich zagrożenia, oraz 
definiuje cele i działania ochronne. Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego jest dobrze rozpoznany, a brakujące informacje zostaną 
uzupełnione na przestrzeni najbliższych lat w czasie wykonywania monitoringu oraz realizacji działań ochronnych zaproponowanych w tym 
dokumencie. 
 
10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

L.p. Zapis 
SDF 

Proponowany 
zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

1. - 91P0  
Jodłowy bór 
świętokrzyski – ocena 
ogólna B 

Podczas prac terenowych ekspert fitosocjolog stwierdził w obszarze obecność siedliska 91P0 – 
jodłowego boru świętokrzyskiego. Powierzchnia zajmowana przez siedlisko w obszarze Ostoje 
Nietoperzy Beskidu Wyspowego – ok. 250 ha i niewielka powierzchnia jaką zajmuje siedlisko w kraju 
spowodowało że siedlisko to zostało zaproponowane do nowego SDF – załącznik nr 20 

 
L.p. Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 
granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. - Wnioskuje się o włączenie w granice obszaru następujących lokalizacji kolonii rozrodczych 
nietoperzy:  

• Kościół w Gruszowie – kolonia rozrodcza podkowca małego, 
• Kościół w Lanckoronie - kolonia rozrodcza podkowca małego, 
• Kościół w Trzcianie - kolonia rozrodcza podkowca małego, 
• Kościół w Trzemeśni - kolonia rozrodcza podkowca małego, 
• Zamek w Wieruszycach - kolonia rozrodcza podkowca małego, 
• Spichlerz w Łąkcie Górnej - kolonia rozrodcza podkowca małego, 
• Dwór w Konarach - kolonia rozrodcza nocka orzęsionego. 
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Kolonie te były monitorowane w latach 2009-2013, dane o liczebności z lat 2011 – 2012 zawarto w 
załączniku nr 21 – raporcie z prac terenowych. Nie proponuje się konkretnych granic nowych enklaw 
ze względu na potrzebę wcześniejszego skonsultowania z władzami samorządowymi i mieszkami 
miejscowości w których znajdują się kolonie.  
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

 

Pismo z dnia 29.04.2013 roku zawierające uwagi odnośnie możliwego 
występowania w granicach obszaru innych niż nietoperze gatunków z 
załącznika II dyrektywy siedliskowej – Załącznik nr 14. 

Klub Przyrodników Podczas prac uzupełniających stwierdzono brak danych 
wskazujących na występowanie w obszarze znacząco 
licznych populacji płazów i ryb wymienionych w 
załączniku II dyrektywy siedliskowej. Podczas prac 
terenowych w granicach obszaru stwierdzono 
występowanie niewymienionych w SDF siedlisk 
przyrodniczych - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe, Pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków; SDF zostanie uzupełniony o te siedliska z oceną 
D – powierzchnia tych siedlisk nie jest wystarczająca do 
uznania ich za przedmiot ochrony 

 
Moduł B 

  

 Wniosek ustny z II warsztatów konsultacyjnych (26.04.2013r. 
Limanowa) dotyczący modyfikacji zapisów dotyczących zagrożeń – 
wielkopowierzchniowych wylesień i środków ochrony roślin. W 
uzasadnieniu podano, iż na terenie Nadleśnictwa Limanowa nie 
prowadzi się takich praktyk. 

Jakub Zygarowicz 
Nadleśnictwo Limanowa 

Odpowiednie zapisy w szablonie zostały zmodyfikowane, 
jednak zapisy odnośnie tych zagrożeń nie mogą zostać 
całkowicie wyeliminowane, gdyż w obszarze występują też 
lasy prywatne, a wskazane zagrożenia zostały wskazane 
jako zagrożenia potencjalne 

 
Wnioski ustne z III warsztatów konsultacyjnych (15.05.2013r. 
Limanowa) dotyczący dopisania szczegółowych wyjaśnień do 
istniejących i potencjalnych zagrożeń 

Małgorzata Michna, Planista 
Regionalny RDOŚ Kraków, 
Jakub Zygarowicz 
Nadleśnictwo Limanowa 

W tabeli dotyczącej istniejących i potencjalnych zagrożeń 
dodano wyjaśnienia do każdego zastosowanego zagrożenia 
w szablonie 

 Wniosek ustny z III warsztatów konsultacyjnych (15.05.2013r. 
Limanowa) dotyczący usunięcia z punktu 4 Analiza zagrożeń zagrożenia 
B04 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych 
(leśnictwo), gdyż w Polsce takich środków się nie stosuje 

Małgorzata Mordarska-Duda 
Przedstawiciel Wojewody 
Małopolskiego 

Zagrożenie to pozostało w szablonie jako zagrożenie 
potencjalne, siedliska na terenie obszaru znajdują się także 
na gruntach prywatnych i istnieje potencjalne zagrożenie że 
substancje takie mogą być stosowane. 

 Wniosek ustny z III warsztatów konsultacyjnych (15.05.2013r. 
Limanowa) dotyczący braku i potrzeby sporządzenia uproszczonych 
planów urządzania lasu dla gruntów innej własności niż skarbu państwa 

Jakub Zygarowicz, 
Nadleśnictwo Limanowa 

Do zagrożeń zostało dopisane zagrożenie brak 
uproszczonych planów urządzania lasu (jako kod B07 – 
inne rodzaje praktyk leśnych nie wymienione powyżej)  
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Pismo z dnia 24.06.2013 r. z propozycjami zmian zapisów dotyczących 
zagrożeń i działań ochronnych (załącznik nr 15) 

Nadleśnictwo Limanowa Zgłoszone uwagi zostały przedyskutowane na 
konsultacjach społecznych 21.11.2013 r. w Wiśniowej. 
W rozdziale 2.6.3 zrezygnowano z zapisu  
wielkoobszarowe wylesienia, 
W tabeli dotyczącej siedlisk w rozdziale 6 zmieniono zapis 
dotyczący trzebieży 
W tabeli dotyczącej zagrożeń w zagrożeniach 
potencjalnych pozostało zagrożenie B04, jednak tereny 
żerowiskowe to nie tylko tereny administrowane przez 
Lasy Państwowe, ale także lasy na gruntach prywatnych, 
analogicznie – zagrożenie B03 
Jako zagrożenie dodano brak uproszczonych planów 
urządzania lasu dla lasów prywatnych 

 Wniosek ustny z IV warsztatów konsultacyjnych (21.11.2013 r. 
Wiśniowa) dotyczący doprecyzowania zagrożeń w szablonie oraz 
zmiany zapisu dotyczącego działań ochronnych w siedliskach leśnych z 
zaniechania na ograniczenie trzebieży 

Jakub Zygarowicz 
Nadleśnictwo Limanowa 

Opisy zagrożeń w szablonie dokumentacji zostały 
doprecyzowane, w działaniach ochronnych dotyczących 
siedlisk leśnych zaniechania trzebieży zostało zmienione na 
ograniczenie użytkowania przedrebnego 

 Pismo z dnia 17.12.2013 r. z uwagami dotyczącymi zapisów w szablonie 
dokumentacji projektu planu po spotkaniu konsultacyjnym w Wiśniowej 
dnia 21.11.2013r. (załącznik nr 16) 

Nadleśnictwo Limanowa W tabeli dotyczącej analizy zagrożeń dopisano opis i 
wyjaśnienie do zastosowanych kodów zagrożeń 
Zmieniono zapis o uchylonym zarządzeniu 11A,  

 Wniosek ustny z V warsztatów konsultacyjnych (14.02.2014r. Laskowa) 
dotyczący doprecyzowania działania ochronnego dotyczącego 
utrzymania zwartości zadrzewień i zakrzewień oraz zarośli, tak aby 
dodać że zapis ten nie dotyczy sytuacji konieczności usuwania drzew 
zagrażających życiu i mieniu (zagrażających bezpieczeństwu 
publicznemu) 

Przedstawiciele Urzędu 
Gminy Wiśniowa 

W tabeli dotyczącej działań ochronnych doprecyzowano 
odpowiednie zapisy 

 
Moduł C 

  

 Pismo z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmniejszenia obszaru Natura 2000 
na terenie Gminy Laskowa (załącznik nr 17) 

Wójt Gminy Laskowa Zmiana granic obszaru Natura 2000 nie wynikła z prac nad 
planem zadań ochronnych a z ustaleń odgórnych z Komisją 
Europejską.  
W celu zmiany granic obszaru Natura 2000 wnioskujący 
powinien zgodnie z wytycznymi Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska złożyć uzasadniony merytorycznie 
wniosek, udowadniając, że zmiana granicy obszaru nie 
wpłynie negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i 
przedmioty ochrony. 
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 Pismo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyłączenia z obszarów 
żerowiskowych części działek nr 469 i 596 w miejscowości Skrzydlna, 
będących fragmentem czynnego kamieniołomu. (Załącznik nr 18)  

Ksiądz Marek Krupa Parafia 
Rzymskokatolicka św. 
Mikołaja B. w Skrzydlnej 

po konsultacjach z ekspertami część działek nr 469 i 596 
wyłączono z terenów żerowiskowych 
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