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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049 w województwie małopolskim 

 

1. Etap I (wstępny) pracy nad Planem 
 

1.1. Informacje ogólne 
 

Nazwa obszaru Cybowa Góra 

Kod obszaru PLH120049 

Opis granic obszaru Współrzędne punktów załamania granicy - Załącznik nr 1 

SDF Załącznik nr 2 

Położenie Województwo małopolskie, powiat miechowski, gmina Słaboszów 

Powierzchnia obszaru (w ha) 18,15 ha 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w 

sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny rejon biogeograficzny, 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669 (Dz.U. L 33 z dnia 8 lutego 2011 r.) (2011/64/UE) 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 24 lipca 2014 r. 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Katarzyna Bajorek-Zydroń, katarzyna.bajorek-zydron@progea.pl, +48124150641, +48603374905 

Koordynator z RDOŚ 

w Krakowie 

Robert Sawa, robert.sawa.krakow@rdos.gov.pl,+48126198147 

Sprawujący nadzór RDOŚ w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 

 

1.2. Ustalenie terenu objętego Planem 
L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować wyłączenie 

części terenu ze sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchniakrajowej 

formy ochrony 

przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 
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obszarem [ha] 

 

Nie stwierdzono formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywającej/go się z obszarem, która/e może powodować wyłączenie części terenu 

ze sporządzania Planu. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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Mapa obszaru Natura 2000 znajduje się także w Załączniku 3. 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Cybowa Góra PLH120049 [pow. 18,15 ha]położony jest pomiędzy intensywnie użytkowanymi 

gruntami rolnymi, w środkowej części Wyżyny Miechowskiej. Na stromych zboczach o ekspozycji południowej i zachodniej występują murawy 

kserotermiczne. Przedmiotami ochrony według standardowego formularza danych są murawy kserotermiczne i grąd subkontynentalny. 

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 składa się 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, 
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Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, 

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. z 2013 r. poz. 1235 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 w oparciu o Standardowy Formularz Danych 

dla obszaru Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszc

za-jąca się 

 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop./ 

Stopień 

reprezen

. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol./Pow. 

względna 

Ocena 

ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

S1 
6210

* 

Murawy 

kseroter

miczne 

Festuco-

Brometea 
40     

 

A B C B 

Potrzeba 

weryfikacji 

podczas 

prac 

terenowych 

S2 9170 

Grąd 

subkonty

nentalny 

Tilio-

Carpinet

um 

60    

 

C C C C 

Potrzeba 

weryfikacji 

podczas 

prac 

terenowych 

pS3 5130 
Zarośla 

jałowca 
 3    

 
A C B B 

Stwierdzon

o podczas 



 

9 

 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszc

za-jąca się 

 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

pop./ 

Stopień 

reprezen

. 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izol./Pow. 

względna 

Ocena 

ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

pospolite

go w 

murawac

h 

nawapie

nnych 

lub na 

wrzosowi

skach 

prac 

terenowych

, potrzeba 

dalszej 

weryfikacji 

podczas 

prac 

terenowych 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 

ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 

indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane. 

 

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

1.Spotkań dyskusyjnych. 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 14 maja 2015 roku w Giebułtowie, na którym został wyłoniony Zespół Lokalnej Współpracy 

sprawozdanie załącznik nr 4. 

Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się 3 listopada 2016 roku w Słaboszowie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6. 

2. Drogą telefoniczną i e-mailową. 

 

W związku z przystąpieniem do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cybowa Góra  PLH120051 w prasie 

ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych z dnia 24.07.2014 roku. Obwieszczenie to 

zostało opublikowane dnia 24.07.2014 roku w Gazecie Wyborczej oraz w Wieściach Miechowskich. Obwieszczenie to było także wywieszone na 

tablicach ogłoszeń: RDOŚ w Krakowie w dniach 04.07 – 04.09.2014 roku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słaboszowie w dniach 

04.08 – 19.08.2014 roku. 
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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. 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 
L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

1. Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego 
 polityka regionalna  

 planowanie przestrzenne 

 promocja regionu województwa 

małopolskiego  

 udostępnianie informacji w powyższym 

zakresie 

Urząd Marszałkowski w Krakowie 

ul. Racławicka 56 , 30-001 Kraków 

12 63-03-107, 

urząd@malopolsk

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

3. Starostwo Powiatowe w Miechowie  realizacja polityki ochrony środowiska na 

obszarze powiatu 

 udostępnianie informacji o środowisku i jego 

ochronie na terenie powiatu 

 nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

prywatnych 

Starostwo Powiatowe w Miechowie 

ul. Racławicka 12 

32-200 Miechów 

41 3821110 

powiat@miechow

.pl 

4. Gmina Słaboszów  zarządzanie gospodarką przestrzenną i pla-

nowanie przestrzenne  

 planowanie i nadzór nad inwestycjami w 

infrastrukturze gospodarczej i mieszkaniowej 

na terenie i sąsiedztwie obszaru 

 realizacja zadań z zakresu ochrony środowi-

ska na obszarze gminy 

 udostępnianie informacji o planowaniu prze-

strzennym i ochronie środowiska na obszarze 

gminy 

 promowanie obszaru jako waloru przyrodni-

czego gminy 

 edukacja ekologiczna społeczności lokalnych 

Urząd Gminy Słaboszów 

32-218 Słaboszów 57 

41-3847900 

gmina@slaboszo

w.pl 

5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Krakowie 
 realizacja polityki ochrony środowiska na 

obszarze województwa 

 nadzór nad obszarami sieci Natura 2000 

 promocja i udostępnianie informacji o 

środowisku, w tym dokumentacji PZO oraz 

zweryfikowanego SDF obszaru 

 przeprowadzanie ocen oddziaływania 

przedsięwzięć na środowisko oraz udział w 

przeprowadzaniu strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko 

 zapobieganie i naprawy szkód w środowisku 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-

dowiska w Krakowie 

Plac Na Stawach 3 

30-107 Kraków 

 

12-6198120 

sekretariat@rdos.

krakow.pl 

6. Zespół Doradztwa Rolniczego  doradztwo w zakresie ekologii i ekonomiki 

rolnośrodowiskowej 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rol-

niczego w Miechowie 

ul. Sienkiewicza 25 

41 3832702 

41 3847906 

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

 prowadzenie szkoleń dotyczących rolnictwa, 

funduszy unijnych, nowych technologii 

 promowanie wsi i rolnictwa 

32-200 Miechów miechow@modr.p

l 

7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego  prowadzenie działalności informacyjno-

promocyjnej 

 kompleksowe doradztwo w zakresie 

sposobów pozyskiwania środków 

finansowych z funduszy unijnych 

 realizacja programów badawczych 

informacyjnych i edukacyjnych na rzecz 

rolnictwa i obszarów wiejskich  

Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 

Os. XXXV-lecia PRL 9 (Karniowi-

ce 9) 

32-082 Bolechowice 

12 2852113 

sekretariat@modr.

pl 

8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 
 wsparcie rolników, mieszkańców wsi, 

przedsiębiorców, samorządów lokalnych 

poprzez dofinansowywanie modernizacji 

gospodarstw z programów 

rolnośrodowiskowych, szkolenia i doradztwo 

zawodowe dla rolników  posiadaczy lasów 

oraz wypłaty dopłat unijnych dla rolników 

ARiMR Małopolski Oddział 

Regionalny 

ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków 

Biuro Powiatowe Powiatu Mie-

chowskiego 

ul. Konopnickiej 23a 

32-200 Miechów 

12 629-80-10 

małopolski@arim

r.gov.pl 

41 3890180 

(Miechów) 

 

9. Osoby prywatne Właściciele gruntów   

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy 

interesu, 

którą reprezentuje 

Kontakt 

1. Robert Sawa Koordynator z RDOŚ RDOŚ Kraków robert.sawa.krakow@rdos.gov.pl, 12-

619-81-47 

2. MagdalenaSzymańska Koordynator z RDOŚ RDOŚ Kraków magdalena.szymanska.krakow@rdos.gov.

pl, 12-619-81-41 

3. Izabela Banaszewska Koordynator z RDOŚ RDOŚ Kraków izabela.banaszewska.krakow@rdos.gov.p

l, 12-619-81-27 

4. Jakub Kałużny Zastępca Koordynatora z RDOŚ, RDOŚ Kraków jakub.kaluzny.krakow@rdos.gov.pl, 12-
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L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy 

interesu, 

którą reprezentuje 

Kontakt 

Ekspert ds. promocji 619-81-47 

5. Anna Trojecka-Brzezińska Ekspert botanik RDOŚ Kraków anna.trojecka-

brzezinska.krakow@rdos.gov.pl, 12-619-

81-43 

6. Katarzyna Bajorek-Zydroń Koordynator Planu ProGea Consulting katarzyna.bajorek-zydron@progea.pl, 12-

415-06-41, 603-374-905 

7. Katarzyna Kozłowska-

Kozak 

Ekspert botanik ProGea Consulting katarzyna.kozlowska-kozak@progea.pl, 

12-415-06-41 

8. Maciej Kozak Ekspert botanik ProGea Consulting maciejkozak1@tlen.pl 

9. Elżbieta Jędrzejczak Ekspert ds. GIS ProGea Consulting elzbieta.jedrzejczak@progea.pl, 12-416-

06-41 
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2. EtapII 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 

 

Mróz W., Bąba W. 2010: 

Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea, W: Mróz 

W. (red) 2010: Monitoring 

siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. 

Część I, ss. 119-129.. GIOŚ 

Warszawa. 

Ogólne informacje o 

rozmieszczeniu  i strukturze 

siedliska (zasięg, warunki 

siedliskowe, rozmieszczenie 

w Polsce), zagrożeniach, 

stanie zachowania w Polsce. 

Szczegółowe wytyczne 

dotyczące metodyki 

monitoringu siedliska 

Duża. Szczegółowe 

wytyczne do 

monitoringu siedliska 

Wydawnictwo dostępnie w sieci w formacie 

pdf. 

2. Loster S. (red.) 2012. 

Roślinność kserotermiczna na 

obszarach chronionych 

województwa małopolskiego. 

Przewodnik przyrodniczy, 

Kraków. 

Informacje o pochodzeniu, 

przemianach, znaczeniu i 

ochronie nawapiennych 

muraw, zarośli i lasów 

kserotermicznych oraz 

charakterystyka wybranych 

obszarów chronionych. 

Średnia Wydawnictwo dostępnie w sieci w formacie 

pdf. 

3. Utrzymanie bioróżnorodności 

siedlisk kserotermicznych w 

Małopolsce Materiały z 

konferencji „Ochrona siedlisk 

ciepłolubnych w Polsce” 

Racławice 16-17 maja 2013 r., 

RDOŚ, Kraków 

Informacje dotyczące 

ochrony siedlisk 

kserotermicznych w Polsce 

Duża Wydawnictwo dostępnie w sieci w formacie 

pdf. 

4. Barańska K., Jermaczek A. Charakterystyka siedliska, Średnia Wydawnictwo 
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L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

2009. Poradnik utrzymania i  

ochrony siedliska 

przyrodniczego 6210 - 

murawy kserotermiczne, 

Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników, Świebodzin. 

występowanie, zagrożenia, 

zasady ochrony i monitoringu 

siedliska 

5 Binkiewicz B. 2010. Notatki 

florystyczne z Cybowej Góry 

koło Słaboszowa (Wyżyna 

Miechowska, S Polska). 

Fragm. Flor. Geobot. Polon. 

17(2): 397-399. 

Informacje o nowych 

stanowiskach rzadkich 

gatunków roślin 

naczyniowych (zarazy 

goryczelowej Orobanche 

picridis, włóczydła polnego 

Caucalis platycarpos i 

czosnku kulistego Allium 

rotundum)   

Duża Wydawnictwo dostępne w siedzibie 

Instytutu Botaniki PAN w Krakowie oraz w 

bibliotekach (np. Biblioteka Jagiellońska, 

Biblioteka UR w Krakowie) 

6. Zając M., Zając A. Red. (Eds.). 

1998Czerwonalistaroślinnaczy

niowych w Polsce The red list 

of Vascular Plants of the 

former Cracow Voivodeship 

Ochr. Przyr. 55 25-35 

Rejestr zagrożonych 

gatunków roślin wraz z ich 

klasyfikacją 

Średnia Wydawnictwo dostępne w siedzibie 

Instytutu Botaniki PAN w Krakowie oraz w 

bibliotekach 

7. 
Zając M., Zając A. 1999. 

Gromadne występowanie 

wybranych gatunków roślin 

naczyniowych jako podstawa 

podziału geobotanicznego w 

byłym województwie 

krakowskim. – The collective 

occurrence of selected species 

of vascular plants as basin for 

the geobotanical divisions of 

Informacja o gromadnym 

występowaniu wybranych 

gatunków roślin 

naczyniowych w byłym 

województwie krakowskim 

Średnia Dostępne w siedzibie Instytutu Botaniki 

PAN w Krakowie oraz w bibliotekach 
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L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

the former Cr Fragm. Flor. 

Geobot. Polonica 6 127-139 
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L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

8. Raporty 
Standardowy Formularz 

Danych dla obszaru Natura 

2000 PLH120049 

Szczegółowa informacja o 

obszarze PLH 120049 

bardzo duża www.natura2000.gdos.gov.pl 

9. 
Monitoring gatunków i 

siedlisk przyrodniczych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000. 

Szczegółowe wyniki 

monitoringu prowadzonego w 

roku 2013 dla siedlisk 

przyrodniczych i gatunków 

zwierząt: 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum i Tilio-

Carpinetum) 

6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 

Oraz w latach 2006-2008 dla 

siedliska 6210 Murawy 

kserotermiczne 

Bardzo szczegółowe 

informacje nt. stanu  

wymienionych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków 

zwierząt w Polsce oraz 

sposobów monitoringu 

 

 

bardzo duża www.gios.gov.pl/siedliska/ 

 

 

10.  
Bystrowski C., Motyka E. 

2015.  Inwentaryzacja 

błonkówek z grupy Apidae w 

szerokim rozumieniu, a w 

szczególności gatunków 

chronionych, rzadkich i 

zagrożonych na obszarze 

PLH120049 Cybowa Góra 

Szczegółowe i aktualne dane 

nt. błonkówek występujących 

na terenie obszaru 

duża Dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie.  

11.  
Oleszczuk M. 2015. 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

Szczegółowe i aktualne dane 

nt. pająków występujących na 

duża Dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie.  
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L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

pająków i chrząszczy na 

obszarze Natura 2000 

PLH120049 Cybowa Góra 

terenie obszaru 

12.  
Kutera M. 2015. 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

motyli dziennych na obszarze 

PLH120049 Cybowa Góra. 

Szczegółowe i aktualne dane 

nt. motyli występujących na 

terenie obszaru 

duża Dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie.  

13.  
Sierakowski M. 2015. 

Inwentaryzacja herpetofauny 

w ramach projektu LIFE12 

NAT/PL/000053 „Ochrona 

siedlisk kserotermicznych w 

obszarach Natura 2000 na 

Wyżynie Miechowskiej” 

Szczegółowe i aktualne dane 

nt. płazów występujących na 

terenie obszaru 

duża Dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie.  

 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
 

 

1. Usytuowanie obszaru w odniesieniu do jednostek powiązanych z regionalizacją kraju 

 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Kondrackiego obszar położony jest na Wyżynie Miechowskiej, w obrębie Regionu fizyczno-

geograficznego: 

Makroregionu 342.2 Niecka Nidziańska 

Mezoregionu342.22 Wyżyna Miechowska. 

 

Usytuowanie obszaru w stosunku do regionalizacji geobotanicznej 

 

Obszar Natura 2000 Cybowa Góra położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej. Wg regionalizacji geobotanicznej Polski 

(Matuszkiewicz 2008) obszar leży w: 
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Prowincji Środkowoeuropejskiej, 

Dziale Wyżyn Południowopolskich, 

Krainie Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich – C.5, 

Okręgu Miechowsko-Pinczowskim – C.5.1,  

 Podokręgu Miechowskim – C.5.1.c. 

 

2. Geologia i gleby 

 

Obszar Natura 2000 Cybowa Góra położony jest o obrębie Niecki Miechowskiej, która pokryta jest nieciągłą warstwą utworów 

czwartorzędowych. Najstarszymi utworami odsłaniającymi się na powierzchni są utwory kredy górnej – margle o białej i biało-szarej barwie  

z dużą zawartością węglanu wapnia. Utwory te na większości powierzchni przykryte są czwartorzędowymi lessami, na których wykształcają się 

kalcymorficzne gleby – rędziny. W miejscach o dużym nachyleniu terenu porastane są w większości przez roślinność murawową, w pozostałych 

zagospodarowane rolniczo ze względu na wysoką klasę bonitacyjną. Wzniesienia porośnięte są przez zadrzewienia pochodzące głównie ze 

sztucznych nasadzeń. Obszar Natura 2000 ma silnie zróżnicowaną rzeźbę. Przy jego zachodniej granicy przebiega wąwóz, w którym okresowo 

może pojawiać się woda. Obszar pokrywają rędziny, których miąższość w niektórych miejscach (głównie na granicy pól i muraw w południowej 

części obszaru) jest bardzo mała i na powierzchnię wychodzi podłoże wapienne. Przy południowo-zachodniej granicy obszaru widoczne są doły 

wyrobiskowe.  

 

3. Hydrologia 

 

Powierzchniowa sieć wodna obszaru Natura 2000 jest skąpa ze względu na łatwo przepuszczalne podłoże. Obszar Natura 2000 Cybowa Góra 

leży w obrębie zlewni rzeki Nidzica, przepływającej ok. 300 m od północnej granicy obszaru. W czasie intensywnych opadów pojawiają się cieki 

okresowe wykorzystujące za swoje koryta jary, wąwozy i suche doliny. Większość wód powierzchniowych przejmuje wąwóz ciągnący się 

wzdłużzachodniej granicy obszaru Natura 2000 Cybowa Góra. 

Prawie cała gmina Słaboszów położona jest ponad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych o znaczeniu ogólnokrajowym, który oznaczony 

jest nr 409 i nosi nazwę GZWP Niecka Miechowska SE (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Słaboszów, Kielce 2001). Wody podziemne występują w utworach górnej kredy. 

 

4. Istniejące formy ochrony przyrody  
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Obszar Natura 2000 Cybowa Góra znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej. Ponadto jest jednym  

z kilku obszarów Natura 2000 dedykowanych ochronie muraw kserotermicznych położonych w okolicach Miechowa. Należą do nich także 

obszary Natura 2000: Grzymałów PLH120053, Giebułtów  PLH120051, Kalina-Lisiniec PLH120007, Kalina Mała  PLH120054, Kaczmarowe 

Doły PLH120062. W okolicy położone są także cztery rezerwaty przyrody poświęcone ochronie muraw kserotermicznych: Wały, Dąbie, 

Opalonki i Sterczów-Ścianka, które także wchodzą w skład sieci Natura 2000. 

 

5. Korytarze ekologiczne 

 

Obszar Natura 2000 jest położony poza głównymi korytarzami ekologicznym (Liro 1995). 

 

6. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 

 

Obszar Natura 2000 Cybowa Góra położony jest w powiecie Miechowskim na terenie gminy Słaboszów. Wiodącą funkcją gminy jest produkcja 

rolnicza, natomiast funkcjami uzupełniającymi są usługi skupione głównie na terenie Słaboszowa i Dziaduszyc. Gmina ukierunkowana jest na 

chów trzody chlewnej, uprawę zbóż i buraków cukrowych. Jakość gleb pozwala zaliczyć Słaboszów do gmin o wysokiej przydatności rolniczej. 

Gmina na swoim terenie nie posiada dużych przedsiębiorstw a działalność gospodarcza jest stosunkowo słabo rozwinięta. Sytuacja ekonomiczna 

gminy kształtuje się głównie w oparciu o podstawowe źródło utrzymania mieszkańców – produkcję rolniczą. Obecnie nie występują tendencje 

wzrostowe w uprawach, co spowodowane jest wysokimi kosztami produkcji, trudnościami ze zbytem oraz niskimi cenami płodów rolnych.  

W ostatnich latach obserwowany jest też spadek liczby mieszkańców spowodowany zmniejszonym przyrostem naturalnym oraz emigracją 

młodych ludzi w poszukiwaniu pracy do dużych ośrodków miejskich tj. Kraków, Kielce, Katowice (Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słaboszów, Kielce 2001). 

Głównym celem władz gminy jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój rolnictwa i poprawę warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości, zapewnienie wyższego poziomu edukacji dzieci i młodzieży oraz dokształcanie dorosłych m.in. poprzez organizowanie 

szkoleń dla rolników w zakresie nowoczesnych technologii produkcji, zwiększenia znajomości prawa rolnego oraz pozyskiwania środków 

finansowych z Unii Europejskiej. Szanse dostrzega się również w pobudzeniu lokalnej przedsiębiorczości związanej z rozwojem usług 

turystycznych i agroturystycznych. W Strategii Rozwoju Gminy Słaboszów, zwrócono też uwagę na konieczność poprawy infrastruktury 

technicznej realizowanej m.in. poprzez rozwiązanie systemu zbiórki i segregacji odpadów, co przyczynić się ma do redukcji liczby nielegalnych 

wysypisk śmieci (Strategia Rozwoju Gminy Słaboszów na Lata 2015-2025). 

Obszar Natura 2000 Cybowa Góra położony jest w pobliżu wsi Ilkowice i do północnej granicy obszaru można dojechać od strony tej wsi. 

Obszar ze wszystkich stron graniczy z polami uprawnymi, na których uprawiane są przeważnie zboża. Najbliższą wsią sąsiadującą z obszarem 

Natura 2000 od strony południowej są Rędziny Zbigalskie, których mieszkańcy zajmują się w większości rolnictwem i hodowlą zwierząt. 
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7. Struktura krajobrazu 

 

Obszar Cybowa Góra stanowi fragment terenu silnie pofałdowanego, pociętego licznymi suchymi wąwozami. W krajobrazie dominują rozległe 

pola uprawne, porozdzielane niewielkimi zadrzewieniami oraz stromymi stokami pagórków i zboczy na których, w przypadku południowo-

zachodniej ekspozycji, wykształciły się murawy kserotermiczne. Z uwagi na niewielką wartość rolniczą fragmenty te były niegdyś 

wykorzystywane jako pastwiska, co w połączeniu z dużym nachyleniem zboczy zapobiegało ich zarastaniu. W południowej części Natura 2000 

Cybowa Góra zlokalizowane jest wzniesienie o wysokości 302 m. n.p.m. od którego pochodzi nazwa obszaru. Pomiędzy polami uprawnymi 

wzdłuż dróg zlokalizowane są zabudowania. Na północ od obszaru leży wieś Ilkowice, przez którą przebiega droga prowadząca z Janowic do 

Słaboszowa. 

 

8. Specyfika obszaru, powiązania z przedmiotami ochrony, elementy ogólnej oceny 

 

Murawy będące siedliskiem priorytetowym porastają strome zbocza o różnej ekspozycji, jednak głównie na stokach S, SW i W opadających do 

głębokiego wąwozu. Do obszaru włączono również kilkuhektarowy płat lasu. W sąsiedztwie zlokalizowane są pola uprawne pszenicy, na których 

rosną rzadkie i ginące chwasty związane z glebami wapiennymi takie, jak: wilczypieprz roczny Thymelaea passerina, włóczydło polne Caucalis 

platycarpos oraz kurzyślad błękitny Anagalis foemina. Cześć płatów muraw reprezentuje stosunkowo dobrze wykształcony zespół Inuletum 

ensifoliae, charakteryzujący się dużym bogactwem florystycznym. Z kolei w niektórych płatach muraw, o zubożałym składzie florystycznym, 

dominuje ekspansywna kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum lub pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum. Dość duże powierzchnie 

nieleśne stanowią odłogi, na których obecnie odtwarza się roślinność murawowa. Ich płaty charakteryzują się stosunkowo niewielkim 

bogactwem florystycznym, natomiast wyróżnia je masowe występowanie niektórych gatunków kserotermicznych, szczególnie lnu włochatego 

Linum hirsutum. Na obszarze odnotowano również fragmenty ciepłolubnych zarośli z głogami Crataegus spp., różami Rosa spp., tarniną Prunus 

spinosa, szakłakiem Rhamnus catharticus i dereniem świdwą Cornus sanguinea. Teren ten ma bardzo duże znaczenie dla zachowania 

bioróżnorodności rolniczego krajobrazu. W granicach obszaru występuje również osiem gatunków pająków ściśle związanych z murawami 

kserotermicznymi, w tym objęty ochroną gatunkową – gryziel stepowy Atypus muralis, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z 

kategorią EN (zagrożony wyginięciem). Z owadów stwierdzonodwa chronione gatunki chrząszczy z rodzaju Carabus: Carabus ulrichii, Carabus 

convexus – występujące dość pospolicie w Polsce południowej, dwa rzadkie kusaki Falagrioma thoracica i Xantholinus fortepunctatus oraz 

sześć gatunków trzmieli podlegających ochronie częściowej. Licznie występują także kserotermiczne motyle dzienne Hesperioidea i 

Papilionoidea. Z gadów stwierdzono obecność traszki zwyczajnej Triturus vulgaris i jaszczurki zwinki Lacerta agilis, z ssaków podlegającą 

ochronie częściowej ryjówkę aksamitną Sorex araneus oraz mysz zaroślową Apodemus sylvaticus. 

W czasie inwentaryzacji w latach 2014-2015 poza zdefiniowanym siedliskiem 6210 Murawy kserotermiczne, wyznaczono siedlisko 5130 
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Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach, którego stan oceniono na FV – zadowalający. Stan zachowania 

muraw kserotermicznych oceniono na U1 – niezadowalający. Na obniżenie oceny wpływ miała głównie sporadyczna obecność inwazyjnej 

robinii akacjowej, występowanie rodzimych ekspansywnych gatunków traw oraz brak gatunków z rodziny storczykowatych. Perspektywę 

ochrony oceniono jako FV – zadowalająca. Podawane w SDF siedlisko 9170 Grąd środkowoeropejski i subkontynentalny, nie zostało 

stwierdzone. 

Obecnie, w związku z zaniechaniem wypasu, największym zagrożeniem dla obszaru jest sukcesja leśna w wyniku której kurczy się powierzchnia 

cennych siedlisk muraw kserotermicznych. Poza wkraczaniem rodzimych drzew i krzewów obserwuje się również pojawianie gatunków 

inwazyjnych z których najbardziej uciążliwym jest robinia akacjowa Robinia pseudoacacia. 

W celu zachowania siedlisk i poprawy ich stanu konieczne będzie systematyczne prowadzenie ochrony czynnej polegającej na wycince 

krzewów, koszeniu oraz wypasie owiec i kóz.  

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 
Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Prywatna 10,57 58,2 

Grunty orne  0 0 

Łąki trwałe  0 0 

Pastwiska trwałe  0 0 

Sady  0 0 

Grunty pod stawami  0 0 

Nieużytki Prywatna 6,80 37,5 

Wody stojące  0 0 

Wody płynące  0 0 

Grunty zabudowane  0 0 

Inne Prywatna 0,30 1,7 

Gmina Słaboszów 0,48 2,6 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 
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Brak danych.  

ProGea Consulting wystąpiła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o udostępnienie danych na potrzeby realizowanego 

projektu, jednak nie otrzymała danych, gdyż informacje takie mogą być udostępniane jedynie instytucjom publicznym.  

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    

 

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

L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdraża

nie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słaboszów. Opracowane 

przez Biuro Planowania 

Przestrzennego Związku 

Międzygminnego z siedzibą w 

Gmina Słaboszów W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Słaboszów” brak informacji o 

obszarze Natura 2000 Cybowa Góra. Na mapie 

przedstawiającej kierunki zagospodarowania 

przestrzennego grunty w obszarze Natura 2000 oznaczone 

są jako obszary koncentracji zieleni i lasy. 

Murawy kserotermiczne,  

Grąd subkontynentalny, 

Zarośla jałowca 

pospolitego w murawach 

nawapiennych lub na 

wrzosowiskach 

Należy zaktualizować 

rysunek studium poprzez 

wrysowanie granic 

obszaru Natura 2000 

oraz uwzględnić w 

tekście studium 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdraża

nie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Kiecach, Kielce, 2001. 

Uchwała nr XXXI/212/01 Rady 

Gminy Słaboszów z dnia 29 

listopada 2001 roku. 

W rozdziale VI – cele i zadania „Studium…: w pkt. 3. 

Ochrona przyrody, ppkt. 3.2. Cele uzupełniające czytamy 

m.in.: 

- zachowanie najcenniejszych wartości obszaru oraz 

przywracanie utraconych walorów w zagospodarowaniu 

zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju, -

Zahamowanie procesów degradacji środowiska, - 

zachowanie istniejących wartości środowiska, - racjonalna 

gospodarka zasobami istniejącymi, jak: wody 

powierzchniowe i podziemne, (prawie cały obszar gminy 

jest objęty granicami GZWP), lasy zadrzewienia 

śródpolne, gleby, ochrona obszarów otwartych, - 

Zahamowanie degradacji gleb na obszarach podatnych na 

erozję, - Ochrona kompleksów leśnych i zespołów 

śródpolnych krzewów z murawami kserotermicznymi oraz 

zespołów torfowiskowych pełniących ważną funkcję 

glebochronną i krajobrazotwórczą, - Realizowanie planu 

zalesień z zachowaniem ochrony miejsc o wysokich 

walorach geobotanicznych 

informacje o obszarach 

Natura 2000. 

2. Miejscowy Plan zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Słaboszów 

opracowany przez Instytut Rozwoju 

Miast, Kraków, 2006. 

Uchwała nr XXXVII/223/06 Rady 

Gminy Słaboszów z dnia 

10.03.2006r. w sprawie: 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słaboszów. Dz U. 

2006.265.1889. 

Gmina Słaboszów W miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Słaboszów brak informacji o obszarze Natura 2000 

Cybowa Góra. Działki leżące w granicach obszaru Natura 

2000 w „Miejscowym Planie…” oznaczono jako: ZL – 

tereny lasów,  

RZ –tereny zieleni stanowiące obudowę biologiczną 

cieków, terenów skarp, wyrobisk, terenów o dużych 

spadkach a także terenów podmokłych 

RZ1 –terenów zieleni – muraw kserotermicznych. 

W rozdziale III „Miejscowego Planu…” – ustalenia 

szczegółowe – tereny leśne, rolnicze, zieleni, wody 

powierzchniowe, zapisano: 

Dla terenów oznaczonych jako ZL w §18 czytamy: 1. 

Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i 

Murawy kserotermiczne,  

Grąd subkontynentalny, 

Zarośla jałowca 

pospolitego w murawach 

nawapiennych lub na 

wrzosowiskach 

Należy zaktualizować 

rysunek planu poprzez 

wrysowanie granic 

obszaru Natura 2000 

oraz uwzględnić w 

tekście planu informacje 

o obszarach Natura 2000. 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdraża

nie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

zagospodarowania terenów lasów, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem ZL; 2. Na terenach ZL, o których 

mowa w ust.1. ustala się następujące zasady zabudowy i 

zagospodarowania: 1) zachowanie istniejących lasów, 2) 

zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w 

planach urządzania lasów, 3) zakaz zabudowy z wyjątkiem 

budowli i urządzeń związanych z gospodarka leśną, 

melioracją wodna i urządzeń turystycznych, 4) mogą być 

realizowane drogi i parkingi leśne. 

Dla terenów oznaczonych jako RZ w §23 czytamy: 1. 

Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenów zieleni stanowiących 

zabudowę biologiczną cieków, terenów skarp, wyrobisk, 

terenów o dużych spadkach a także terenów podmokłych 

oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ oraz 

terenów zieleni – muraw kserotermicznych oznaczonych 

na rysunku planu symbolem RZ1. Na terenach RZ o 

których mowa w ust.1. ustala się następujące zasady 

zabudowy, zagospodarowania i ochrony: 1) na terenach 

RZ należy utrzymać i wzbogacić obudowę biologiczna 

cieków, terenów skarp, wyrobisk, terenów o dużych 

spadkach a także terenów podmokłych, w szczególności – 

utrzymać istniejące trwałe zadarnienia, zakrzewienia i 

zadrzewienia, 2) dopuszcza się zalesianie, zakrzewianie i 

zalesianie terenu z zachowaniem warunków ochrony 

przeciwpowodziowej, 3) mogą być urządzane drogi 

dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz ścieżki 

piesze i rowerowe, 4) ustala się zakaz zabudowy, z 

następującymi wyjątkami: a) obiekty małej architektury, b) 

budowle i urządzenia związane z melioracją wodną, 

przeciwpowodziowe, przeciwpożarowej i infrastruktury 

technicznej, 5) istniejące budynki mogą być 

rozbudowywane, nadbudowywane, przebudowywane i 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdraża

nie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

odbudowywane z zachowaniem zasad określonych w §10. 

3. Na terenach RZ1, o których mowa w ust.1, ustala się 

następujące zasady postępowania i ochrony: 1) należy 

utrzymać istniejącą roślinność, w tym murawy 

kserotermiczne, 2) ustala się zakaz zabudowy i zalesiania 

terenu, 3) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej 

3. Uproszczony Plan Urządzania Lasu 

na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 

grudnia 2025r. dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych 

na terenie gminy Słaboszów. F.H.U. 

BIODATA Michał Kocik 

 Nadzór nad gospodarka leśną sprawuje Starostwo 

Powiatowe w Miechowie, 

Wydzielenia 01d, 01f,01g obrębu Ilkowice oraz obrębu 

Rędziny Zbigalskie 01f, 01h-s; znajdują się w obszarze 

Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049. 

W zapisach dotyczących ochrony przyrody zapisano: W 

celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz 

ochrony gatunkowej roślin należy prowadzić zrywkę 

drewna z pominięciem miejsc występowania chronionych 

gatunków roślin lub prowadzić w okresie jesienno- 

zimowym 

Grąd subkontynentalny - 

4. Plan Zagospodarowania 

przestrzennego Województwa 

Małopolskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Departament 

Środowiska i Rozwoju Wsi, 

Kraków, 2003.  

Uchwała nr XV/174/03 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z 

dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego 

Ze względu na termin opracowywania i uchwalenia „Planu 

Zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Małopolskiego” w dokumencie tym nie ma informacji o 

obszarze Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049. .  

W Planie ustala się trzy główne kierunki kształtowania 

sfery ekologicznej województwa:  

1) kształtowania spójnej przestrzennie małopolskiej sieci 

powiązań przyrodniczych, 

2) tworzenie warunków przestrzennych dla zapewnienia 

ochrony prawnej unikatowych i wybitnych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych, 

3) poprawa i unaturalnianie walorów krajobrazów leśnych, 

rolniczych i dolinnych.  

Wśród sposobów realizacji "kształtowania spójnej 

przestrzennie małopolskiej sieci powiązań 

Murawy kserotermiczne,  

Grąd subkontynentalny, 

Zarośla jałowca 

pospolitego w murawach 

nawapiennych lub na 

wrzosowiskach 

Należy zaktualizować 

rysunek planu poprzez 

wrysowanie granic 

obszaru Natura 2000 

oraz uwzględnić w 

tekście planu informacje 

o obszarach Natura 2000. 
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L.p. Tytuł opracowania Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdraża

nie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty ochrony objęte 

wpływem opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

przyrodniczych" wskazano na "weryfikację i ostateczne 

wyznaczenie listy ostoi sieci Natura 2000 oraz 

proponowanie nowych obszarów". Jednocześnie jako 

istotny problem do rozwiązania przestrzennego 

wymieniono sporządzenie bądź aktualizacja istniejących 

założeń ochronnych obecnych i projektowanych obszarów 

ochrony przyrody. (W postulat ten wpisuje się 

opracowanie planu zadań ochronnych obszaru Natura 

2000.) Ponadto w kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnia się znaczenie powiązań 

przyrodniczych w kształtowaniu przestrzeni. Strukturę 

tych powiązań oparto na obszarach chronionych prawem 

oraz w nawiązaniu do sieci Ekonet Polska. 

Większość gminy Słaboszów stanowi węzeł sieci Ekonet o 

znaczeniu krajowym, a cała gmina zakwalifikowana 

została do obszarów o wysokich walorach przyrodniczych 

wymagających proekologicznych działań oraz 

przeciwdziałania możliwej degradacji. 

 

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. 5130 Zarośla 

jałowca pospolitego 

w murawach 

nawapiennych lub na 

B 0,57 ha 1 Wg mapy – Załącznik nr 5 bardzo dobry Prace terenowe prowadzono 

głównie w 2014 roku, 

uzupełnienie prac w sezonie 

wegetacyjnym 2015 roku 
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L.p. Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierzchnia Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia 

z prac terenowych 

wrzosowiskach  

2. 6210Murawy 

kserotermiczneFestu

co-Brometea 

B 3,4 ha 2 Wg mapy – Załącznik nr 5 bardzo dobry Prace terenowe prowadzono 

głównie w 2014 roku, 

uzupełnienie prac w sezonie 

wegetacyjnym 2015 roku 

 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach 

Siedlisko 5130 jest reprezentowane w obszarze przez zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych stanowiących,  

z fitosocjologicznego punktu widzenia, stosunkowo dobrze wykształcony zespół Inuletum ensifoliae. Jego płaty są zlokalizowane w obszarze  

w dwóch rejonach. Pierwszy, główne miejsce występowania siedliska, obejmuje zachodnią część południowych stoków Cybowej Góry  

o zmiennym nachyleniu od ok. 10 do 30 stopni. Płaty siedliska tworzą tu pas o długości ok. 300 i szerokości ok. 30 m. Występują w kompleksie  

z murawami kserotermicznymi Inuletum ensifoliae, zaklasyfikowanymi do siedliska 6210 oraz ciepłolubnymi zaroślami Pruno-Ligustretum. 

Drugi, niewielki płat o powierzchni ok. 0,07 ha zlokalizowany jest na bardzo stromym (ok. 40-45 stopni nachylenia) zachodnim zboczu  

w północnej części obszaru (dz. 377/2, 338, 339). Niewielki udział krzewów jałowca pospolitego oraz ich struktura przestrzenna (pojedyncze 

osobniki oraz niewielkie kępy) świadczy o inicjalnym charakterze siedliska w obszarze. Gatunek ten jednak dosyć dobrze się tu odnawia, co 

świadczy o dużych możliwościach rozwojowych siedliska. Ponieważ w jego płatach intensywnie rozrastają się inne gatunki krzewów i drzew 

(głównie tarnina, dereń świdwa oraz czereśnia) niezbędne są zabiegi polegające na ich częściowym usuwaniu przez wycinkę lub/i regularny 

ekstensywny wypas tak, aby nie dopuszczać do nadmiernego zacienienia powierzchni gleby. Umożliwi to umiarkowany rozwój zarośli jałowca  

z jednoczesnym zachowaniem „murawowego” charakteru warstwy zielnej. 
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6210– Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

Płaty siedliska występują na obszarze w dwóch głównych 

rejonach: na południowym stoku południowego wzgórza 

(właściwej Cybowej Góry) w pasie o długości ok. 600 i 

szerokości 20-40 m oraz na południowych i zachodnich 

zboczach wzgórza leżącego bardziej na północ o wysokości 

293 m n.p.m. Ekspozycja zboczy jest zmienna, ale przeważają 

stoki o wystawie S, SW i W, a ich nachylenie waha się od 5 do 

nawet 40 stopni. Powierzchnia siedliska wynosi około 3,4 ha. 

 

Płat murawy Inuletum ensifoliaew południowo-zachodnim rejonie obszaru 

(fot. K. Kozłowska-Kozak) 
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Część płatów siedliska reprezentuje stosunkowo dobrze 

wykształcony zespół Inuletum ensifoliae, natomiast 

większość ma charakter zubożałej murawy z obfitym 

występowaniem kłosownicy pierzastej Brachypodium 

pinnatum lub pajęcznicy gałęzistej Anthericum ramosum albo 

odłogów z masowo wkraczającymi gatunkami 

kserotermicznymi (np. w pasie południowo-wschodnim  

z masowo występującym lnem włochatym Linum hirsutum). 

Na dawnych odłogach, czyli tam gadzie gospodarka rolnicza 

została zarzucona prawdopodobnie stosunkowo niedawno, 

zwarcie krzewów i drzew jest niewielkie (do 10%), natomiast 

w płatach lepiej wykształconych muraw jest ono znaczne, 

osiągając około 50%. Na niektórych działkach zostały 

nasadzone różne gatunki drzew takich, jak: modrzew 

europejski Larix decidua, jesion wyniosły Fraxinus excelsior 

oraz sosna czarna Pinus nigra. W płatach muraw rosną cenne 

i chronione gatunki roślin naczyniowych takich, jak: len 

włochaty Linum hirsutum, zaraza goryczelowa Orobanche 

picridis, aster gawędka Aster amellus, dzwonek syberyjski 

Campanula sibirica oraz zawilec wielkokwiatowy Anemone 

sylvestris. Najbardziej uciążliwym gatunkiem inwazyjnym, 

który w niektórych miejscach wkracza na murawy jest robinia 

akacjowa Robinia pseudoacacia. Poza tym sporadycznie 

spotykany jest orzech włoski Juglans regia, lilak pospolity Syringa vulgaris, sumak octowiec Rhus typhina oraz nalot dębu czerwonego Quercus 

rubra i kasztanowca białego Aesculus hippocastanus. Z ekspansywnych gatunków zielnych sporadycznie spotykana jest obca w naszej florze 

nawłoć późna Solidago gigantea, natomiast w niektórych rejonach duży udział mają ekspansywne gatunki rodzimych traw: kłosownica pierzasta 

Brachypodium pinnatum, rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. Stan zachowania siedliska  

w obszarze oceniany jest na niezadowalający (U1), a największymi zagrożeniami są: brak użytkowania kośno-pasterskiego, nasadzenia 

rodzimych i obcych gatunków drzew, zarastanie płatów muraw przez ekspansywne, rodzime gatunki traw oraz krzewy i podrost drzew, a także 

ekspansja obcych gatunków inwazyjnych, głównie robinii akacjowej. Na początku 2015 roku na płatach siedliska zostały wykonane zabiegi 

ochronne – wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie, w tym gatunków inwazyjnych, co poprawiło stan niektórych płatów siedliska. W roku 

2015 rozpoczęto na terenie obszaru wypas owiec i kóz. 

Płat odtwarzającej się na odłogu murawy z masowo występującym lnem 

włochatymw południowo-wschodnim rejonie obszaru (fot. K. Kozłowska-

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

 

Nie stwierdzono siedliska 

W granicach obszaru występują zadrzewieniao nieustalonej przynależności fitosocjologicznej i do tej szeroko ujętej grupy zbiorowisk zaliczono 

wszystkie płaty zadrzewień, występujących w granicach obszaru. Ich zróżnicowanie przedstawiono w poniższej tabeli w której zestawiono 

zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w zadrzewieniach. Zbiorowiska zadrzewień wykształcone są na siedlisku grądu, jednak ich struktura i skład 

florystyczny nie pozwalają na wyróżnienie chociaż jednego płatu tego zbiorowiska. Szczególnie zwraca uwagę całkowity brak w drzewostanie i 

odnowieniach takich ważnych gatunków charakterystycznych dla związku Carpinion, jak lipa drobnolistna Tilia cordata oraz grab Carpinus 

betulus. Typowe gatunki leśnego runa (klasa Querco-Fagetea), jak zawilec gajowy Anemone nemorosa, fiołek leśny Viola reichenbachiana oraz 

przytulia wonna Galium odoratum, spotykane są bardzo rzadko i świadczą o toczącym się w niektórych płatach procesie regeneracji zbiorowiska 

w kierunku lasu liściastego (zdj. 7). O sukcesyjnym charakterze płatów świadczy również wysoki udział w drzewostanie gatunków 

lekkonasiennych, szczególnie brzozy brodawkowatej Betula pendula, która miejscami tworzy zagajniki (zdj. 5). W obszarze częste są 

drzewostany o charakterze nasadzeń. Na największych powierzchniach został wprowadzany modrzew europejski Larix decidua, sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris i sosna czarna Pinus nigra. Liczna obecność gatunków ciepłolubnych w niektórych płatach świadczy o 

wcześniejszym występowaniu tu muraw kserotermicznych (zdj. 2 i 4). Szczególnie negatywnie oddziałują na ekosystem nasadzenia dębu 

czerwonego Quercus rubra zlokalizowane na wschód od szczytu Cybowej Góry (zdj. 6). Zbiorowisko to jest bardzo ubogie florystycznie, 

ponieważ praktycznie nie rozwija się w nim warstwa podszytu oraz runa. Przedstawiona tu grupa zbiorowisk roślinnych charakteryzuje się 

obecnie niskim walorem przyrodniczym, natomiast pozostawienie niektórych płatów do dalszej spontanicznej regeneracji w dłuższej 

perspektywie czasu prawdopodobnie doprowadzi do przynajmniej częściowego odtworzenia się fragmentów grądu. 

 

Tab. 3. Zadrzewienia o nieustalonej przynależności fitosocjologicznej 

Nr zdjęcia w tabeli 1 2 3 4 5 6 7 

S
ta

ło
ść

 

Nr zdjęcia w terenie          

CG: S01 M10 M05 M06 M08 M07 K05 

Data 
15.07 

2014 

15.07 

2014 

14.07 

2014 

14.07 

2014 

14.07 

2014 

14.07 

2014 

14.07 

2014 

Powierzchnia zdjęcia [m2] 100 100 100 100 100 100 100 

Wysokość n.p.m. [m] 250 245 300 300 300 300 285 

Ekspozycja W NWW S S NNE N N 

Nachylenie 30 40 25 20 10 10 5 

Pokrycie drzew A [%] 95 40 60 80 40 90 70 
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Pokrycie krzewów B [%] 3 10 20 5 15 1 20 

Pokrycie runa C [%] 3 70 95 35 60 15 60 

Pokrycie mszaków D [%] 1 40 - - 30 - 5 

Wysokość drzew [m] 20 8 7 8 15 20 20 

Wysokość krzewów [m] 3 1.5 2.5 2 2 0.6 1 

Maks. wysokość runa [cm] 40 90 80 80 80 30 50 

Śr. wysokość runa [cm] 20 30 70 15 20 10 20 

Drzewa                 

Betula pendula A + + . 1 3 + 2 V 

Larix decidua A 3 3 2 2 1 . . IV 

Larix decidua B . + 1 . + . . III 

Quercus rubra A . . . . . 5 3 II 

Quercus rubra B . . . . + + 2 III 

Quercus rubra . . . + + 2 2 III 

Quercus robur A . . 3 4 . . . II 

Quercus robur B . + + + 1 . . III 

Quercus robur . + . + + + . III 

Cerasus avium A . . 1 . . . 1 II 

Cerasus avium B . . 1 . 1 . 2 III 

Cerasus avium . . . + + . . II 

Sorbus aucuparia B . . . . + . + II 

Sorbus aucuparia . . . + . . + II 

Fraxinus excelsior A . . . 1 . . . I 

Fraxinus excelsior B . . 1 . . . . I 

Fraxinus excelsior . + . + + + 2 IV 

Acer platanoides A 5 . . . . . . I 

Acer platanoides B 1 . . . . . . I 

Acer platanoides 1 + . . . . . II 

Acer pseudoplatanus B . + . . . . . I 

Acer pseudoplatanus . + . . . . . I 

Betula pubescens A . . . 1 . . . I 
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Pinus nigra B . . 1 . . . . I 

Prunus sp . . . . . + . I 

Quercus petraea A . . . . . . 3 I 

Quercus petraea B . . . . + . . I 

Robinia pseudacacia B . . . + . . . I 

Robinia pseudacacia . . . + . . . I 

Ulmus minor B . . . . . . + I 

Krzewy                 

Crataegus monogyna B . . 1 1 + . . III 

Prunus spinosa B . + + + . . . III 

Cornus sanguinea B . + 1 . + . + III 

Cornus sanguinea . + . + . . . II 

Ligustrum vulgare B . . . + + . . II 

Crataegus sp. B . . . . . . + I 

Crataegus sp. r + . + . . + III 

Rosa canina B . + . . . . . I 

Rosa canina . . . + + . . II 

Juniperus communis B . 1 . . . . . I 

Juniperus communis . + . + . . . II 

Frangula alnus B . . . . + . . I 

Frangula alnus . . . + . . + II 

Viburnum opulus B . . . + . . . I 

Viburnum opulus . . . . . . + I 

Rosa sp. . + . . . . . I 

Rosa rubiginosa B . . 1 . . . . I 

Rhamnus cathartica B . + . . . . . I 

Lonicera xylosteum B . . . . + . . I 

Runo                 

Hypericum perforatum . . 1 1 + . + III 

Achillea millefolium . + . + + . . III 

Arrhenatherum elatius . . + + + . . III 
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Brachypodium sylvaticum . . + 1 1 . . III 

Euphorbia esula . . + + + . . III 

Geum urbanum r . . . + . + III 

Pimpinella saxifraga . 1 . + + . . III 

Rubus caesius . . 5 + . . 1 III 

Agrostis capillaris . . . + 2 . . II 

Allium oleraceum . . + 1 . . . II 

Asperula cynanchica . + . + . . . II 

Briza media . + . . + . . II 

Calamagrostis epigeios . . . + + . . II 

Campanula glomerata . + . . + . . II 

Centaurea jacea . + . + . . . II 

Coronilla varia . + . + . . . II 

Euphorbia cyparissias . + . . + . . II 

Falcaria vulagris . . + + . . . II 

Festuca rubra . . . 2 + . . II 

Galium mollugo . 1 . . + . . II 

Galium odoratum . . . . + . 1 II 

Hieracium murorum . . . . + . + II 

Impatiens parviflora 1 . . . . . + II 

Knautia arvensis . + . . + . . II 

Leucanthemum vulgare . + . . + . . II 

Lotus corniculatus . + . + . . . II 

Medicago lupulina . + . + . . . II 

Poa angustifolia . . . + + . . II 

Poa compressa . . . 1 1 . . II 

Potentilla arenaria . + . + . . . II 

Prunella vulgaris . + . . + . . II 

Salvia verticillata . 1 . + . . . II 

Scabiosa ochroleuca . + . + . . . II 

Senecio jacobaea . + . + . . . II 
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Taraxacum officinale . + . . + . . II 

Torilis japonica . . . + + . . II 

Trifolium pratense . + . . + . . II 

Viola canina . + . . + . . II 

Agrimonia eupatoria . . . + . . . I 

Anemone nemorosa . . . . . . + I 

Anthoxanthum odoratum . . . . + . . I 

Anthyllis vulneraria . . . . + . . I 

Artemisia vulgaris . . . + . . . I 

Aster amellus . + . . . . . I 

Brachypodium pinnatum . 3 . . . . . I 

Campanula rapunculoides . . . + . . . I 

Carex caryophyllea . + . . . . . I 

Carex sp . . . . . . + I 

Carlina acaulis . 1 . . . . . I 

Carlina vulgaris . . . + . . . I 

Centaurea scabiosa . . . + . . . I 

Centaurium erythraea . . . . + . . I 

Cerastium holosteoides . . . . + . . I 

Chamaecytisus 

ratisbonensis . + . . . . . I 

Cirsium vulgare . . . . + . . I 

Convolvulus arvensis . . . + . . . I 

Cruciata glabra . 1 . . . . . I 

Dactylis glomerata . . . + . . . I 

Daucus carota . . . + . . . I 

Dryopteris carthusiana . . . . . . + I 

Festuca rupicola . 1 . . . . . I 

Fragaria vesca . . . . 3 . . I 

Galeopsis bifida r . . . . . . I 

Gnaphalium sylvaticum . . . . + . . I 
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Hieracium lachenalii . . . . + . . I 

Holcus lanatus . . . . 1 . . I 

Leontodon hispidus . + . . . . . I 

Linum hirsutum . . . + . . . I 

Luzula multiflora . . . . + . . I 

Medicago falcata . + . . . . . I 

Melilotus officinalis . . . + . . . I 

Moehringia trinervia . . . . . . + I 

Mycelis muralis . . . . . . + I 

Orobanche picridis . . . + . . . I 

Picris hieracioides . . . + . . . I 

Plantago media . + . . . . . I 

Platanthera bifolia . . . . + . . I 

Poa nemoralis . . . . . . + I 

Prunella grandiflora . 1 . . . . . I 

Prunus spinosa . . . . + . . I 

Ranunculus acris . . . . + . . I 

Rhamnus cathartica . + . . . . . I 

Rubus hirtus . . . . . . 1 I 

Salvia pratensis . 2 . . . . . I 

Sanguisorba minor . + . . . . . I 

Stellaria graminea . . . . + . . I 

Stellaria media r . . . . . . I 

Thymus kosteleckyanus . + . . . . . I 

Thymus marschalianus . + . . . . . I 

Thymus pulegioides . . . . + . . I 

Tragopogon orientalis . + . . . . . I 

Trifolium medium . + . . . . . I 

Trifolium montanum . . . . + . . I 

Trifolium repens . . . . + . . I 

Triticum aestivum . . . + . . . I 
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Valeriana officinalis . . . + . . . I 

Veronica chamaedrys . . . . + . . I 

Veronica officinalis . . . . . . + I 

Veronica serpyllifolia . . . . . . + I 

Viola reichenbachiana . . . . . . 2 I 

Mszaki                 

Atrichum undulatum . . . . 2 . 1 II 

Pleurozium schreberi . 1 . . 2 . . II 

Hylocomium splendens . 1 . . . . . I 

Hypnum cupressiforme . 2 . . . . . I 

Plagiomnium sp. . . . . 2 . . I 

Polytrichastrum formosum . . . . . . 1 I 

Rhytidiadelphus triquetrus . 2 . . . . . I 

 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Nie wykazano występowania gatunków roślin z II Zał. Dyrektywy Siedliskowej, jako przedmiotów ochrony obszaru. 

 

2.6.3. Gatunki zwierząti ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

Nie wykazano występowania gatunków zwierząt z II Zał. Dyrektywy Siedliskowej, jako przedmiotów ochrony obszaru. 

 

Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p

. 
Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natu

ra 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

Ocena 

stanu  

ochron

Ocena 

stanu 

ochron

Ogóln

a 

ocena 

Uwagi 
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na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

y po 

weryfi

kacji 

wg 

skali 

FV, 

UI, 

U2, 

XX 

y 

stanow

iska 

wg 

skali 

FV,U1, 

U2, 

XX 

stanu 

ochron

y 

siedlis

ka/gat

unku 

wg 

skali 

FV, 

UI, 

U2, 

XX 

1. Zarośla 

jałowca 

pospolitego 

w murawach 

nawapiennyc

h lub na 

wrzosowiska

ch 

5130 Płaty 

siedliska w 

obszarze– 

mapa 

załącznik 

nr 5 

Powierzc

hnia 

siedliska 

Powierzchnia 

zajęta przez 

siedlisko na 

stanowisku 

XX FV U1 U1 0,57 ha w obszarze; ogólna powierzchnia 

siedliska wydaje się w ostatnich latach dość 

stabilna, natomiast jeżeli nie zostaną 

wprowadzone odpowiednie zabiegi ochronne, 

to może się ona zmniejszyć  w wyniku 

zarastania płatów przez inne, ekspansywne 

gatunki krzewów i przekształceniu się ich w 

zwarte, ciepłolubne zarośla 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

krzewów 

XX FV Prawidłowy skład gatunkowy i pokrycie przez 

gatunki, gatunki: jałowiec pospolity Juniperus 

communis, tarnina Prunus spinosa, dereń 

świdwa Cornus sanguinea, kruszyna Frangula 

alnus, trześnia Cerasus avium<10%, róża 

dzika Rosa canina, ligustr pospolity Ligustrum 

vulgare, jarzębina Sorbus aucuparia, berberys 

zwyczajny Berberis vulgaris, szakłak 

zwyczajny Rhamnus catharticus, głóg 

jednoszyjkowy Crataegus monogyna 

Wysokość 

krzewów 

(średnia) 

XX FV Prawidłowa, ok. 1,5 m  
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Zwarcie 

krzewów w 

płacie 

XX U1 Zwarcie krzewów jałowca nie jest zbyt duże – 

ok. 10 % 

Struktura 

przestrzenna 

płatów zarośli 

XX U1 Niewielkie kępy i pojedyncze osobniki jałowca 

Udział 

gatunków 

drzewiastych 

(powyżej 1,5 

m wysokości) 

XX U1 Ok. 15%, trześnia Cerasusavium10%, 

nasadzony modrzew europejski 

Larixdecidua<5%, oraz pojedynczy, nasadzony 

jesion wyniosły Fraxinus excelsior 

Gatunki 

charakterystyc

zne 

murawy/wrzos

owiska 

XX FV Liczne gatunki charakterystyczne dla klasy 

Festuco-Brometea m.in. oman wąskolistny 

Inula ensifolia, pszeniec różowy Melampyrum 

arvense, pięciornik wiosenny Potentilla 

neumanniana, szałwia łąkowa Salvia 

pratensis, szałwia okółkowa Salvia 

verticillata, macierzanka pannońska Thymus 

kosteleckyanus, len włochaty Linum hirsutum, 

kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, 

kostrzewa bruzdkowana Festuca rupicola, 

turzyca sina Carex flacca 

Gatunki 

ekspansywnyc

h roślin 

zielnych 

XX FV Nie stwierdzono 

Odnowienie 

krzewów 

jałowca 

XX FV Jałowiec dobrze się odnawia 

Obce gatunki 

inwazyjne 

XX FV Nie stwierdzono osobników obcych gatunków 

inwazyjnych 

Struktura i funkcje XX U1  
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Perspekty

wy 

ochrony 

 XX FV Zabiegi ochronne zaplanowane i zrealizowane 

w większości płatów siedliska powinny 

poprawić ich stan i zminimalizować 

zagrożenia 

2. Murawy 

kserotermicz

ne Festuco-

Brometea 

6210 Płaty 

siedliska nr 

1 – mapa 

załącznik 

nr 5 

Powierzc

hnia 

siedliska 

Powierzchnia 

siedliska na 

stanowisku 

XX U1 U1 U1 Około 2,5 ha; ogólna powierzchnia siedliska w 

ostatnich latach prawdopodobnie się 

zmniejszyła w wyniku spontanicznego 

zarastania płatów przez krzewy i podrost 

drzew oraz stosowanie nasadzeń. W 

konsekwencji w miejscach dawnych muraw w 

wielu przypadkach rozwinęły się płaty 

zwartych ciepłolubnych zarośli. 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterysty

czne 

XX FV len włochaty Linum hirsutum, przeniec różowy 

Melampyrum arvense, chaber drakiewnik 

Centaurea scabiosa, kostrzewa bruzdkowana 

Festuca rupicola, macierzanka pannońska 

Thymus kosteleckyanus, marzanka pagórkowa 

Asperula cynanchica, szałwia okręgowa Salvia 

verticillata, turzyca sina Carex flacca, babka 

średnia Plantago media, chaber nadreński 

Centaurea stoebe, czosnek zielonawy 

Alliumoleraceum, drakiew żółtawa Scabiosa 

ochroleuca, dziewięćsił pospolity Carlina 

vulgaris, dzwonek syberyjski Campanula 

sibirica, rumian żółty Anthemis tinctoria, 

wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias 

Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1 pojedynczo występuje robinia akacjowa, na 

mniej niż 5% powierzchni. Obecny jest 

również Erigeron annuus, sporadycznie 

Solidago gigantea, Juglans regia i Rhus 

typhina. 
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Rodzime 

gatunki 

ekspansywne 

roślin 

zielnych 

XX U1 Duży udział Brachypodium pinnatum oraz w 

rozproszeniu: trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos, rajgras wyniosły 

Arrhenatherum elatius 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

XX U1 Pokrycie drzew i krzewów 10% - 20% 

Liczba 

gatunków 

storczykowaty

ch 

XX U2 Brak 

Zachowanie 

strefy 

ekotonowej 

XX U1 Strefa ekotonowa średnio rozwinięta, tylko w 

górnej części zbocza w niektórych miejscach 

płaty muraw przechodzą stopniowo w 

ciepłolubne zarośla i zbiorowiska leśne, poza 

tymi miejscami graniczą bezpośrednio z 

polami uprawnymi lub nasadzonymi 

drzewami. 

Struktura i funkcje  U1  

Perspekty

wy 

ochrony 

 XX U1 Perspektywy ochrony są dobre pod warunkiem 

prowadzenia odpowiednich zabiegów 

ochronnych 

3. Murawy 

kserotermicz

ne Festuco-

Brometea 

6210 Płaty 

siedliska nr 

2 – mapa 

załącznik 

nr 5  

Powierzc

hnia 

siedliska 

Powierzchnia 

siedliska na 

stanowisku 

XX U1 U1 U1 Około 1 ha; ogólna powierzchnia siedliska w 

ostatnich latach prawdopodobnie się 

zmniejszyła w wyniku spontanicznego 

zarastania płatów przez krzewy i podrost 

drzew oraz stosowanie nasadzeń. W 

konsekwencji w miejscach dawnych muraw w 

wielu przypadkach rozwinęły się płaty 

zwartych ciepłolubnych zarośli. 
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Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterysty

czne 

XX FV   len włochaty Linum hirsutum, przeniec różowy 

Melampyrum arvense, chaber drakiewnik 

Centaurea scabiosa, kostrzewa bruzdkowana 

Festuca rupicola, macierzanka pannońska 

Thymus kosteleckyanus, marzanka pagórkowa 

Asperula cynanchica, szałwia okręgowa Salvia 

verticillata, turzyca sina Carex flacca, babka 

średnia Plantago media, chaber nadreński 

Centaurea stoebe, czosnek zielonawy 

Alliumoleraceum, drakiew żółtawa Scabiosa 

ochroleuca, dziewięćsił pospolity Carlina 

vulgaris, dzwonek syberyjski Campanula 

sibirica, rumian żółty Anthemis tinctoria, 

wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias 

Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U1   występuje robinia akacjowa, na mniej niż 5% 

powierzchni oraz Quercus rubra i Solidago 

canadensis 

Rodzime 

gatunki 

ekspansywne 

roślin 

zielnych 

XX U1   2 gatunki w rozproszeniu: trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigejos, rajgras wyniosły 

Arrhenatherum elatius 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

XX U1   Pokrycie drzew i krzewów 10% - 20% 

Liczba 

gatunków 

storczykowaty

ch 

XX U2   Brak 
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Zachowanie 

strefy 

ekotonowej 

XX U1   Strefa ekotonowa średnio rozwinięta, tylko w 

górnej części zbocza w niektórych miejscach 

płaty muraw przechodzą stopniowo w 

ciepłolubne zarośla i zbiorowiska leśne , poza 

tymi miejscami graniczą bezpośrednio z 

polami uprawnymi lub nasadzonymi 

drzewami. 

Struktura 

i funkcje 

 U1     

Perspekty

wy 

ochrony 

 XX U1   Perspektywy ochrony są dobre pod warunkiem 

prowadzenia odpowiednich zabiegów 

ochronnych 
 

 

4. Analiza  zagrożeń 

L.p. Przedmi

ot 

ochrony 

Numer stanowiska  

Zagrożenia 

 
Opis zagrożenia 

Istniejące 

1 5130 

Zarośla 

jałowca 

pospolit

ego w 

murawa

ch 

nawapie

nnych 

lub na 

wrzoso

wiskach 

Płaty siedliska w obszarze 

– mapa załącznik nr 5 

A03.03 zaniechanie, brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

Brak stałego użytkowania kośnego i pastwiskowego 

prowadzi do: 

 wzrostu udziału drzew i krzewów na murawie (co eli-

minuje dostęp światła, i zwiększa zacienienie po-

wierzchni i ogranicza wzrost wybitnie światłożądnych 

gatunków tworzących murawę kserotermiczną) 

 gromadzenia materii organicznej w postaci wojłoku 

(czego skutkiem jest zmiana struktury siedliska, utrud-

nione rozsiewanie i kiełkowanie gatunków reprezenta-

tywnych oraz użyźnienie podłoża ułatwiające ekspansję 

gatunków łąkowych) 

B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa 

rodzime) 

w niektórych miejscach został posadzony modrzew 

europejski Larix decidua i jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior, co powoduje zmianę siedliska 
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I01 Nierodzime gatunki zaborcze Sporadycznie, na granicy z zadrzewieniami, w płaty 

siedliska wkraczają podrosty robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia. Zanotowano również pojedyncze krzewy bzu 

lilaka Syringa vulgaris, co powoduje obkurczenie 

powierzchni zajętej przez siedlisko oraz zubożenie jej 

składu gatunkowego 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) Nieużytkowane od dawna płaty siedliska zarastają różnymi 

gatunkami ekspansywnych krzewów i podrostem drzew. 

Powoduje to nadmierne ocienienie, a w konsekwencji zanik 

zielnych gatunków kserotermicznych oraz niedostateczne 

odnawianie się krzewów jałowca. 

2. 6210 

Murawy 

kseroter

miczne 

Festuco-

Bromete

a 

Płaty siedliska nr 1 – 

mapa załącznik nr 5 

A03.03 zaniechanie, brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

Brak stałego użytkowania kośnego i pastwiskowego 

prowadzi do: 

 wzrostu udziału drzew i krzewów na murawie (co eli-

minuje dostęp światła, zwiększa zacienienie powierzch-

ni i ogranicza wzrost wybitnie światłożądnych gatun-

ków tworzących murawę kserotermiczną) 

 gromadzenia materii organicznej w postaci wojłoku 

(czego skutkiem jest zmiana struktury siedliska, utrud-

nione rozsiewanie i kiełkowanie gatunków reprezenta-

tywnych dla murawy oraz użyźnienie podłoża ułatwia-

jące ekspansję gatunków łąkowych) 

B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa 

rodzime) 

Na niektórych działkach w płatach siedliska zostały 

nasadzone różne gatunki drzew takich, jak: modrzew 

europejski Larix decidua, jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior, co powoduje zmianę siedliska 

I01 Nierodzime gatunki zaborcze Sporadycznie, na granicy z zadrzewieniami, w płaty muraw 

wkraczają podrosty robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia. W płatach siedliska stwierdzono również 

pojedyncze osobniki orzecha włoskiego Juglans regia, 

sumaka octowca Rhus typhina także nawłoci olbrzymiej 

Solidago gigantea i przymiotna rocznego Erigeron annuus, 

czego konsekwencją jest 

obkurczeniepowierzchnizajętejprzezsiedliskoorazubożenieje
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jskładugatunkowego 

I02 Problematyczne gatunki rodzime W płatach muraw rozprzestrzeniają się ekspansywne gatunki 

traw, głównie kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum 

oraz, poza transektem, trzcinnik piaskowy Calamagrostis 

epigejos i rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, które 

wypierają gatunki reprezentatywne dla siedliska 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) Nieużytkowane od dawna płaty siedliska intensywnie 

zarastają krzewami i podrostem drzew. Ze względu na 

rozprzestrzenianie się w nich ekspansywnych gatunków 

zielnych (głównie kłosownicy pierzastej Brachypodium 

pinnatum) następuje zmniejszenie ich bogactwa 

florystycznego, eliminacji gatunków światłożądnych 

charakterystycznych dla siedliska 

3. 6210 

Murawy 

kseroter

miczne 

Festuco-

Bromete

a 

Płaty siedliska nr 2 – 

mapa załącznik nr 5 

A03.03 zaniechanie, brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

Brak stałego użytkowania kośnego i pastwiskowego 

prowadzi do: 

 wzrostu udziału drzew i krzewów na murawie (co eli-

minuje dostęp światła, i zwiększa zacienienie po-

wierzchni i ogranicza wzrost wybitnie światłożądnych 

gatunków tworzących murawę kserotermiczną) 

 gromadzenia materii organicznej w postaci wojłoku 

(czego skutkiem jest zmiana struktury siedliska, utrud-

nione rozsiewanie i kiełkowanie gatunków reprezenta-

tywnych dla murawy oraz użyźnienie podłoża ułatwia-

jące ekspansję gatunków łąkowych) 

B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa 

rodzime) 

Na niektórych działkach w płatach siedliska zostały 

nasadzone różne gatunki drzew takich, jak: modrzew 

europejski Larix decidua, jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior oraz sosna czarna Pinus nigra, co powoduje 

zmianę siedliska 
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I01 Nierodzime gatunki zaborcze Sporadycznie, na granicy z zadrzewieniami, w płaty muraw 

wkraczają podrosty robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia. W płatach siedliska stwierdzono również 

pojedyncze osobniki dębu czerwonego Quercus rubra a 

także nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis czego 

konsekwencją jest 

obkurczeniepowierzchnizajętejprzezsiedliskoorazubożenieje

jskładugatunkowego 

I02 Problematyczne gatunki rodzime W płatach muraw rozprzestrzeniają się ekspansywne gatunki 

traw, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos oraz 

rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, które wypierają 

gatunki reprezentatywne dla siedliska 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) Nieużytkowane od dawna płaty siedliska intensywnie 

zarastają krzewami i podrostem drzew. Ze względu na 

rozprzestrzenianie się w nich ekspansywnych gatunków 

zielnych (głównie kłosownicy pierzastej Brachypodium 

pinnatum) następuje zmniejszenie ich bogactwa 

florystycznego, eliminacji gatunków światłożądnych 

charakterystycznych dla siedliska 

   Potencjalne  

1. 5130 

Zarośla 

jałowca 

pospolit

ego w 

murawa

ch 

nawapie

nnych 

lub na 

wrzoso

wiskach 

Płaty siedliska w obszarze 

– mapa załącznik nr 5 

B01.01 Zalesianie terenów otwartych (drzewa 

rodzime) 

Możliwość wprowadzania drzew rodzimych na płaty 

siedliska może powodować zmianę siedliska 

B01.02 Sztuczne plantacje na terenach 

otwartych 

Możliwość zakładania plantacji drzew – także gatunków 

obcego pochodzenia na płaty siedliska może powodować 

zmianę siedliska 

C01.04.01 Kopalnie odkrywkowe Możliwość nielegalnego pozyskiwania płytko zalegającego 

wapienia może powodować mechaniczne niszczenie płatów 

siedliska 

F04.01. Plądrowanie stanowisk roślin Możliwość pozyskiwania z obszaru chronionych gatunków 

roślin może powodować zmianę składu gatunkowego płatów 

siedliska 

G01.02 Turystyka piesza, jazda konna, jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych 

Możliwość nadmiernego poruszania się po obszarze ludzi, 

ekstremalne zjazdy na rowerach może powodować 

mechaniczne niszczenie płatów siedliska 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane Możliwość nielegalnego poruszania się po siedlisku quadów 
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i motocykli terenowych może powodować mechaniczne 

niszczenie płatów siedliska 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów rekreacyjnych 

Ryzyko zaśmiecania płatów siedliska, w zależności od 

typów odpadów może zachodzić ryzyko 

eutrofizacji/zanieczyszczenia chemicznego podłoża 

G07 Niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak 

Możliwy brak realizacji działań ochronnych np. z powodu 

braku zgód właścicieli działek na prowadzenie takich 

działań.  

W przypadku użytkowania kośnego zagrożeniem może być 

koszenie ekstensywne lub niewłaściwy dobór terminu lub 

sposobu koszenia oraz pozostawianie skoszonej runi na 

powierzchni zajętej przez siedlisko. 

W przypadku gospodarki pastwiskowej zagrożeniem może 

być źle dopasowana obsada i termin wypasu. 

2. Murawy 

kseroter

miczne 

Płaty siedliska nr 1 – 

mapa załącznik nr 5 

B01.01 Zalesianie terenów otwartych (drzewa 

rodzime) 

Możliwość wprowadzania drzew rodzimych na płaty 

siedliska, może skutkować zmiana siedliska  

B01.02 Sztuczne plantacje na terenach 

otwartych 

Możliwość zakładania plantacji drzew – także gatunków 

obcego pochodzenia na płaty siedliska może powodować 

zmianę siedliska  

C01.04.01 Kopalnie odkrywkowe Możliwość nielegalnego pozyskiwania płytko zalegającego 

wapienia, co może powodować mechaniczne uszkodzenia 

płatów siedliska 

F04.01. Plądrowanie stanowisk roślin Możliwość pozyskiwania z obszaru chronionych gatunków 

roślin, może powodować zubożenie składu gatunkowego 

siedliska 

G01.02 Turystyka piesza, jazda konna, jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych 

Możliwość nadmiernego poruszania się po obszarze ludzi, 

ekstremalne zjazdy na rowerach mogące powodować 

mechaniczne niszczenie roślinności  

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane Możliwość nielegalnego poruszania się po siedlisku quadów 

i motocykli terenowych, co może powodować mechaniczne 

uszkodzenia płatów siedliska 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów rekreacyjnych 

Ryzyko zaśmiecania płatów siedliska, w zależności od 

typów odpadów może zachodzić ryzyko 

eutrofizacji/zanieczyszczenia chemicznego podłoża 
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G07 Niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak 

Możliwy brak realizacji działań ochronnych np. z powodu 

braku zgód właścicieli działek na prowadzenie takich 

działań. 

W przypadku użytkowania kośnego zagrożeniem może być 

koszenie ekstensywne lub niewłaściwy dobór terminu lub 

sposobu koszenia oraz pozostawianie skoszonej runi na 

powierzchni zajętej przez siedlisko. 

W przypadku gospodarki pastwiskowej zagrożeniem może 

być źle dopasowana obsada i termin wypasu. 

3. Murawy 

kseroter

miczne 

Płaty siedliska nr 2 – 

mapa załącznik nr 5 

B01.01 Zalesianie terenów otwartych (drzewa 

rodzime) 

Możliwość wprowadzania drzew rodzimych na płaty 

siedliska, może skutkować zmiana siedliska 

B01.02 Sztuczne plantacje na terenach 

otwartych 

Możliwość zakładania plantacji drzew – także gatunków 

obcego pochodzenia na płaty siedliska może powodować 

zmianę siedliska 

C01.04.01 Kopalnie odkrywkowe Możliwość nielegalnego pozyskiwania płytko zalegającego 

wapienia może powodować mechaniczne niszczenie płatów 

siedliska 

F04.01. Plądrowanie stanowisk roślin Możliwość pozyskiwania z obszaru chronionych gatunków 

roślin może powodować zubożenie składu gatunkowego 

siedliska 

G01.02 Turystyka piesza, jazda konna, jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych 

Możliwość nadmiernego poruszania się po obszarze ludzi, 

ekstremalne zjazdy na rowerach mogące powodować 

mechaniczne niszczenie roślinności może powodować 

mechaniczne niszczenie płatów siedliska 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane Możliwość nielegalnego poruszania się po siedlisku quadów 

i motocykli terenowych może powodować mechaniczne 

niszczenie płatów siedliska 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów rekreacyjnych 

Ryzyko zaśmiecania płatów siedliska, w zależności od 

typów odpadów może zachodzić ryzyko 

eutrofizacji/zanieczyszczenia chemicznego podłoża 

G07 Niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak 

Możliwy brak realizacji działań ochronnych np. z powodu 

braku zgód właścicieli działek na prowadzenie takich 

działań.  

W przypadku użytkowania kośnego zagrożeniem może być 

koszenie ekstensywne lub niewłaściwy dobór terminu lub 
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sposobu koszenia oraz pozostawianie skoszonej runi na 

powierzchni zajętej przez siedlisko. 

W przypadku gospodarki pastwiskowej zagrożeniem może 

być źle dopasowana obsada i termin wypasu. 

Największymi zagrożeniami dla siedlisk w obszarze Natura 2000 Cybowa Góra jest zaprzestanie użytkowania płatów siedlisk. Wykonane w 

2015 roku koszenie i wycinka oraz wprowadzony wypas powinny być kontynuowane, aby nie doprowadzić do sukcesji i rozprzestrzeniania się 

obecnych na terenie obszaru gatunków inwazyjnych. 

 
5. Cele działań ochronnych 
 

 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1. 5130 Zarośla jałowca 

pospolitego w murawach 

nawapiennych lub na 

wrzosowiskach 

U1 Utrzymanie parametru powierzchnia 

siedliska (FV). Poprawa parametru 

struktura i funkcje na FV poprzez 

poprawę wskaźnika udział gatunków 

drzewiastych (z U1 na FV) poprzez 

wycinkę i karczowanie. 

Utrzymanie parametru perspektywy 

ochrony (FV) poprzez użytkowanie 

kośne i pastwiskowe 

10 lat 

2. 6210Murawy kserotermiczne 

płaty nr 1  

U1 Poprawa parametru powierzchnia 

siedliska na FV poprzez prowadzenie 

użytkowania kośnego i 

pastwiskowego oraz usunięcie części 

drzew i krzewów. Poprawa 

parametru specyficzna struktura i 

funkcje na FVpoprzez: poprawę 

wskaźnika obce gatunki inwazyjne (z 

U1 na FV) poprzez usuniecie robinii 

10 lat 
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L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

akacjowej;poprawęwskaźnika 

rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych (z U1 na FV) poprzez 

przywrócenie użytkowania kośnego i 

pastwiskowego;poprawę wskaźnika 

ekspansja krzewów i podrostu drzew 

(z U1 na FV) poprzez częściowe 

usuniecie drzew i krzewów. 

Utrzymanie parametru perspektywy 

ochrony (U1) poprzez przywrócenie 

użytkowania kośnego i 

pastwiskowego. 

3. 6210 Murawy kserotermiczne 

płaty nr 2 

U1 Poprawa parametru powierzchnia 

siedliska na FV poprzez prowadzenie 

użytkowania kośnego i 

pastwiskowego oraz usunięcie części 

drzew i krzewów. Poprawa 

parametru specyficzna struktura i 

funkcje na FV poprzez: poprawę 

wskaźnika obce gatunki inwazyjne (z 

U1 na FV) poprzez usuniecie robinii 

akacjowej; poprawę wskaźnika 

rodzime gatunki ekspansywne roślin 

zielnych (z U1 na FV) poprzez 

przywrócenie użytkowania kośnego i 

pastwiskowego; poprawę wskaźnika 

ekspansja krzewów i podrostu drzew 

(z U1 na FV) poprzez częściowe 

usuniecie drzew i krzewów. 

Utrzymanie parametru perspektywy 

10 lat 
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L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cel działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

ochrony (U1) poprzez przywrócenie 

użytkowania kośnego i 

pastwiskowego. 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 1.  5130 Zarośla jałowca 

pospolitego w murawach 

nawapiennych lub na 

wrzosowiskach  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 A1  Usuwanie 

drzew i 

krzewów 

z płatów 

siedliska 

Działanie należy wykonać według 

poniższych zasad: 

 mechaniczne lub ręczne usuwanie 

drzew i krzewów poprzez ich 

wycinkę i karczowanie do poziomu 

zwarcia ok. 40%, (zwarcie powinno 

być lokalnie zróżnicowane 

pozostawiać grupy krzewów). 

 zabieg powinien być wykonany w 

ciągu pierwszych 3 lat 

obowiązywania planu w terminie 

jesienno-zimowym 

 w kolejnych latach częstotliwość 

zabiegu dostosować do potrzeb  

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Pierwsze trzy 

lata 

obowiązywani

a planu, a w 

kolejnych 

latach wg 

potrzeb, w 

terminie 

jesienno-

zimowym 

Utrzymanie 

efektu 

wycinki, w 

zależności od 

potrzeb, w 

10 000 zł/ha Właściciele 

gruntów/sprawując

y nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 usuwanie podrostu drzew i krzewów 

(utrzymanie efektu wycinki), w 

zależności od potrzeb, w okresie 

obowiązywania planu. 

 redukcja krzewów powinna mieć 

charakter selektywny, należy 

pozostawić okazy jałowca 

pospolitego, róż, głogu, szakłaka. 

 biomasę powstała po wykonaniu 

zabiegów należy usunąć z obszaru 

Natura 2000. 

 

Utrzymanie efektu wycinki drzew  

i krzewów, w tym kontrolowanie 

skuteczności zabiegu  

i usuwanie pojawiającego się nalotu 

/podrostu drzew i krzewów na terenach 

objętych ochroną czynną. 

okresie 

obowiązywani

a planu 

 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

 B1  Użytkowa

nie kośne, 

pastwisko

we lub 

kośno-

Ekstensywne użytkowanie 

pastwiskowe, kośne lub kośno-

pastwiskowe 

 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

Koszty 

wypasu  ok. 

5000 zł/ha 

oraz koszenia - 

ok. 3500  

Właściciele lub 

posiadacze 

gruntów/ 

sprawujący 

nadzór nad 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

pastwisko

we 

a planu 

 

Użytkowanie 

pastwiskowe w 

terminie maj – 

październik; 

koszenie po 15 

lipca 

zł/ha +  koszty 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

obszarem Natura 

2000 

  Działania fakultatywne 

 B2  Użytkowa

nie 

pastwisko

we 

  

Prowadzenie wypasu zwierząt corocznie 

począwszy od pierwszego roku 

obowiązywania planu, zgodnie z 

zasadami: 

 obsada zwierząt 0,4DJP/ha; 

obciążenie do 5DJP/ha 

 termin wypasu: maj-czerwiec 

 selektywne wykaszanie i usuwanie 

niedojadów (wyłącznie niezgryzione 

okazy gatunków ekspansywnych i 

inwazyjnych) 

 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu w 

terminie maj – 

październik   

 

Koszty 

wypasu  ok. 

5000 zł/ha 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy zawartej 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

utraty 

dochodowości 

 B3  Użytkowa

nie kośne  

 

Koszenie powierzchni. W przypadku 

braku stosowania wypasu ekstensywne 

użytkowanie kośne według poniższych 

zasad:  

 koszenie na wysokości 10 cm, od 

środka na zewnątrz powierzchni, 

 pozostawianie corocznie 5-10% 

pow. niekoszonej (w każdym roku 

pozostawia się inny fragment 

murawy), 

 zabieg należy wykonywać po 15 

lipca 

 płaty z wysokim udziałem 

gatunków ekspansywnych i 

inwazyjnych należy kosić 

dwukrotnie: pierwszy termin od 15 

do 30 czerwca (przed wydaniem 

nasion); drugi termin po 15 lipca 

 zbiór i usunięcie skoszonej runi do 

2 tygodni od pokosu 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu w 

terminie  

po 15 lipca, w 

przypadku 

płatów z 

dominacją 

gatunków 

ekspansywnyc

h i 

inwazyjnych – 

koszenie 

dwukrotne: 

pierwszy 

termin : od 15 

do 30 czerwca, 

drugi termin 

od 15 lipca – 

zbiór i 

usunięcie 

skoszonej runi 

Ok. 3500 zł/ha 

+ koszty 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy zawartej 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

do 2 tygodni 

od pokosu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C1  Monitorin

g 

skuteczno

ści 

zastosowa

nia 

działań 

ochronnyc

h 

Monitoring wykonania działań 

ochronnych – kontrola przed i po 

wykonaniu zabiegów, sprawdzenie, czy 

zaplanowane zabiegi zostały wykonane, 

czy doszło do odrastania usuniętych 

drzew i krzewów 

Płaty siedliska na 

których będą 

wykonywane 

działania ochronne 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu 

500 zł/rok Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 2.  6210 Murawy 

kserotermiczne – płaty nr 

1 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 A1  Usuwanie 

drzew i 

krzewów 

z płatów 

siedliska 

Działanie należy wykonać według 

poniższych zasad: 

 mechaniczne lub ręczne usuwanie 

drzew i krzewów poprzez ich 

wycinkę i karczowanie do poziomu 

zwarcia ok. 5%, (zwarcie powinno 

być lokalnie zróżnicowane - 

pozostawianie grup krzewów).  

 zabieg powinien być wykonany w 

ciągu pierwszych 3 lat 

obowiązywania planu w terminie 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Pierwsze trzy 

lata 

obowiązywani

a planu, w 

kolejnych 

latach wg 

potrzeb, w 

terminie 

jesienno-

zimowym 

Utrzymanie 

10 000 zł/rok Właściciele 

gruntów/sprawują

cy nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

jesienno-zimowym. 

 w kolejnych latach częstotliwość 

zabiegu dostosować do potrzeb  

 usuwanie podrostu drzew i krzewów 

(utrzymanie efektu wycinki), w 

zależności od potrzeb, w okresie 

obowiązywania planu. 

 redukcja krzewów powinna mieć 

charakter selektywny, należy 

pozostawić okazy jałowca i róż. 

 biomasę powstała po wykonaniu 

zabiegów należy usunąć z obszaru 

Natura 2000.  

 

Utrzymanie efektu wycinki drzew 

i krzewów, w tym kontrolowanie 

skuteczności zabiegu i usuwanie 

pojawiającego się nalotu /podrostu 

drzew i krzewów na terenach objętych 

ochroną czynną. 

efektu 

wycinki, w 

zależności od 

potrzeb, w 

okresie 

obowiązywani

a planu 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

 B1  Użytkowa

nie kośne, 

pastwisko

Ekstensywne użytkowanie 

pastwiskowe, kośne lub kośno-

pastwiskowe 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

Koszty 

wypasu  ok. 

5000 zł/ha  

Właściciele lub 

posiadacze 

gruntów 



 

57 

 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

we lub 

kośno-

pastwisko

we 

nr 5 roku 

obowiązywani

a planu 

 

Użytkowanie 

pastwiskowe w 

terminie maj – 

październik; 

koszenie po 15 

lipca 

 

oraz koszenia - 

ok. 3500  

zł/ha +  koszty 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

 

  Działania fakultatywne 

 B2  Użytkowa

nie 

pastwisko

we 

  

Prowadzenie wypasu zwierząt corocznie 

począwszy od pierwszego roku 

obowiązywania planu, zgodnie z 

zasadami: 

 obsada zwierząt 0,4DJP/ha; 

obciążenie do 5DJP/ha 

 termin wypasu: maj-czerwiec 

 selektywne wykaszanie i usuwanie 

niedojadów (wyłącznie niezgryzione 

okazy gatunków ekspansywnych i 

inwazyjnych) 

 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu w 

terminie maj – 

październik   

 

Ok. 5000 zł/ha 

wg kosztów 

naliczanych w 

pakietach 

programów 

rolno-

środowiskowy

ch 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy zawartej 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości 

 B3  Użytkowa

nie kośne  

 

Koszenie powierzchni w przypadku 

braku stosowania wypasu należy 

wykonywać corocznie począwszy od 

pierwszego roku obowiązywania planu, 

z zastosowaniem poniższych wymogów: 

 koszenie na wysokości 10 cm od 

środka  na zewnątrz powierzchni 

 pozostawianie 5-10% powierzchni 

niekoszonej w skali roku (corocznie 

inny fragment murawy) 

 zabieg należy wykonywać po 15 

lipca 

 płaty z wysokim udziałem gatunków 

ekspansywnych i inwazyjnych 

należy kosić dwukrotnie: pierwszy 

termin od 15 do 30 czerwca (przed 

wydaniem nasion); drugi termin po 

15 lipca 

 zbiór i usunięcie skoszonej runi do 2 

tygodni od pokosu 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu w 

terminie  

po 15 lipca, w 

przypadku 

płatów z 

dominacją 

gatunków 

ekspansywnyc

h i 

inwazyjnych – 

koszenie 

dwukrotne: 

pierwszy 

termin : od 15 

do 30 czerwca, 

drugi termin 

od 15 lipca  

Ok. 3500 zł/ha 

+ koszty 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie 

umowy zawartej 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości 



 

59 

 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C1  Monitorin

g 

skuteczno

ści 

zastosowa

nia 

działań 

ochronnyc

h 

Monitoring wykonania działań 

ochronnych – kontrola przed i po 

wykonaniu zabiegów, sprawdzenie, czy 

zaplanowane zabiegi zostały wykonane, 

czy doszło do odrastania usuniętych 

drzew i krzewów. 

Płaty siedliska na 

których będą 

wykonywane 

działania ochronne 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu 

 500 zł/rok Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - -     

3. 6210 Murawy 

kserotermiczne – płaty nr 

2 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 Usuwanie 

drzew i 

krzewów 

z płatów 

siedliska 

Działanie należy wykonać według 

poniższych zasad: 

 mechaniczne lub ręczne usuwanie 

drzew i krzewów poprzez ich 

wycinkę i karczowanie do poziomu 

zwarcia ok. 5%, (zwarcie powinno 

być lokalnie zróżnicowane - 

pozostawianie grup krzewów).  

 zabieg powinien być wykonany w 

ciągu pierwszych 3 lat 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Pierwsze trzy 

lata 

obowiązywani

a planu, w 

kolejnych 

latach wg 

potrzeb, w 

terminie 

jesienno-

zimowym 

10 000 zł/rok Właściciele 

gruntów/sprawują

cy nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

obowiązywania planu w terminie 

jesienno-zimowym. 

 w kolejnych latach częstotliwość 

zabiegu dostosować do potrzeb  

 usuwanie podrostu drzew i krzewów 

(utrzymanie efektu wycinki), w 

zależności od potrzeb, w okresie 

obowiązywania planu. 

 redukcja krzewów powinna mieć 

charakter selektywny, należy 

pozostawić okazy jałowca i róż. 

 biomasę powstałą po wykonaniu 

zabiegów należy usunąć z obszaru 

Natura 2000..  

 

Utrzymanie efektu wycinki drzew 

i krzewów, w tym kontrolowanie  

skuteczności zabiegu  

i usuwanie pojawiającego się nalotu 

/podrostu drzew i krzewów na terenach 

objętych ochroną czynną. 

Utrzymanie 

efektu 

wycinki, w 

zależności od 

potrzeb, w 

okresie 

obowiązywani

a planu 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Działania obligatoryjne 

B1 Użytkowa

nie kośne, 

Ekstensywne użytkowanie pastwiskowe, 

kośne lub kośno-pastwiskowe 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

Corocznie 

począwszy od 

Koszty 

wypasu  ok. 

Właściciele lub 

posiadacze 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

pastwisko

we lub 

kośno-

pastwisko

we 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu 

 

Użytkowanie 

pastwiskowe w 

terminie maj – 

październik; 

koszenie po 15 

lipca 

5000 zł/ha  

oraz koszenia - 

ok. 3500  

zł/ha +  koszty 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

 

gruntów 

 Działania fakultatywne 

B2  Użytkowa

nie 

pastwisko

we 

 

Prowadzenie wypasu zwierząt corocznie 

począwszy od pierwszego roku 

obowiązywania planu, zgodnie z 

zasadami: 

 obsada zwierząt 0,4DJP/ha; 

obciążenie do 5DJP/ha 

 termin wypasu: maj-czerwiec 

 selektywne wykaszanie i usuwanie 

niedojadów (wyłącznie niezgryzione 

okazy gatunków ekspansywnych i 

inwazyjnych) 

 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu w 

terminie maj – 

październik   

 

Ok. 5000 zł/ha 

wg kosztów 

naliczanych w 

pakietach 

programów 

rolno-

środowiskowy

ch 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 
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Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości 

B3  Użytkowa

nie kośne  

 

Koszenie powierzchni w przypadku 

braku stosowania wypasu należy 

wykonywać corocznie począwszy od 

pierwszego roku obowiązywania planu, 

z zastosowaniem poniższych wymogów: 

 koszenie na wysokości 10 cm od 

środka  na zewnątrz powierzchni 

 pozostawianie 5-10% powierzchni 

niekoszonej w skali roku (corocznie 

inny fragment murawy) 

 zabieg należy wykonywać po 15 

lipca 

 płaty z wysokim udziałem gatunków 

ekspansywnych i inwazyjnych 

należy kosić dwukrotnie: pierwszy 

termin od 15 do 30 czerwca (przed 

wydaniem nasion); drugi termin po 

15 lipca 

 zbiór i usunięcie skoszonej runi do 2 

tygodni od pokosu 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu w 

terminie  

po 15 lipca, w 

przypadku 

płatów z 

dominacją 

gatunków 

ekspansywnyc

h i 

inwazyjnych – 

koszenie 

dwukrotne: 

pierwszy 

termin : od 15 

do 30 czerwca, 

drugi termin 

od 15 lipca 

Ok. 3500 zł/ha 

+ koszty 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

Właściciele lub 

posiadacze 

obszaru na 

podstawie umowy 

zawartej 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości 



 

63 

 

 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Monitorin

g 

skuteczno

ści 

zastosowa

nia 

działań 

ochronnyc

h 

Monitoring wykonania działań 

ochronnych – kontrola przed i po 

wykonaniu zabiegów, sprawdzenie, czy 

zaplanowane zabiegi zostały wykonane, 

czy doszło do odrastania usuniętych 

drzew i krzewów 

Płaty siedliska na 

których będą 

wykonywane 

działania ochronne 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu 

500 zł/rok Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

 

 

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres 

prac 

monitoring

owych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 
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L.p. Przedmiot 

ochrony 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres 

prac 

monitoring

owych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1. 5130 Zarośla 

jałowca 

pospolitego w 

murawach 

nawapiennych 

lub na 

wrzosowiskach 

 

 Utrzymanie 

parametru 

powierzchnia 

siedliska (FV).  

- Poprawa parametru 

struktura i funkcje 

na FV poprzez 

poprawę wskaźnika 

udział gatunków 

drzewiastych (z U1 

na FV) poprzez 

wycinkę i 

karczowanie drzew. 

 Utrzymanie 

parametru 

perspektywy 

ochrony (FV) 

poprzez 

użytkowanie kośne i 

pastwiskowe 

Zgodnie 

z 

metodyk

ą GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie 

z 

metodyk

ą GIOŚ 

Transekt 

zgodnie z 

mapą 

stanowiącą 

załącznik nr 5 

początek 

transektu: 

280078.46900

8; 

587665.01931

2 

środek 

transektu: 

280050.63636

1; 

587756.62369

6 

koniec 

transektu: 

280026.94374

7; 

587863.09017

5 

Sprawują

cy 

nadzór 

nad 

obszare

m Natura 

2000 

1500 zł/10 

lat 
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L.p. Przedmiot 

ochrony 

Cel działań ochronnych  Parametr Wskaźnik Zakres 

prac 

monitoring

owych 

Terminy/ 

częstotli

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

2. 6210Murawy 

kserotermiczne 
 Poprawa parametru 

powierzchnia 

siedliska na FV 

poprzez 

prowadzenie 

użytkowania 

kośnego i 

pastwiskowego.  

Poprawa parametru 

specyficzna 

struktura i funkcje 

na FV poprzez: 

poprawę wskaźnika 

obce gatunki 

inwazyjne (z U1 na 

FV).;  

 Poprawę wskaźnika 

rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych (z U1 na 

FV) poprzez 

przywrócenie 

użytkowania 

kośnego i 

pastwiskowego. 

 Poprawę wskaźnika 

ekspansja krzewów i 

podrostu drzew (z 

U1 na FV) poprzez 

częściowe usuniecie 

drzew i krzewów.  

 Utrzymanie 

parametru 

perspektywy 

Zgodnie 

z 

metodyk

ą GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie 

z 

metodyk

ą GIOŚ 

Transekt 

zgodnie z 

mapą 

stanowiącą 

załącznik nr 5 

początek 

transektu: 

280007.97611

1; 

587919.28604

5 

środek 

transektu: 

280004.79683

5; 

588015.53044

3 

koniec 

transektu: 

280005.66941

9; 

588114.62239

3 

Sprawują

cy 

nadzór 

nad 

obszare

m Natura 

2000 

Jednorazow

o 1500 zł 
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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. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słaboszów. Opracowane przez Biuro 

Planowania Przestrzennego Związku 

Międzygminnego z siedzibą w Kiecach, 

Kielce, 2001. 

Uchwała nr XXXI/212/01 Rady Gminy 

Słaboszów z dnia 29 listopada 2001 roku. 

W przypadku aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Słaboszów należy uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru 

Natura 2000 PLH120049 Cybowa Góra. 

2. Miejscowy Plan zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Słaboszów 

opracowany przez Instytut Rozwoju 

Miast, Kraków, 2006. 

Uchwała nr XXXVII/223/06 Rady 

Gminy Słaboszów z dnia 10.03.2006r. w 

sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słaboszów. Dz U. 2006.265.1889. 

W przypadku aktualizacji Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Słaboszów należy: 

Uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru Natura 2000 PLH120049 Cybowa Góra. 

 

Zapis dla RZ1 powinien otrzymać brzmienie:  

Na terenach RZ1, o których mowa w ust.1, ustala się następujące zasady postępowania i 

ochrony: 1) należy utrzymać istniejącą roślinność, w tym murawy kserotermiczne, 2) ustala 

się zakaz zabudowy i zalesiania terenu, 3) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, które nie powodują negatywnego oddziaływania na siedliska 

chronione w obszarze 
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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) 

3. Plan Zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Małopolskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Departament Środowiska 

i Rozwoju Wsi, Kraków, 2003.  

Uchwała nr XV/174/03 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 

grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego. 

Należy zaktualizować rysunek planu poprzez wrysowanie granic obszaru Natura 2000 oraz 

uwzględnić w tekście planu informacje o obszarach Natura 2000. 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie ma potrzeby sporządzania planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Cybowa Góra.  

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

- 

 
W odniesieniu do SDF 

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

 1.5.  

2013-10 

1.5 

2016-01 

Aktualizacji szablonu SDF dokonano w styczniu 2016 roku 

 3.1  

6210 7.2 ha /M/A/C/B/B 

9170 11.0 ha/M/C/C/C/C 

3.1 

6210 3,40 ha/G/A/C/B/B 

5130 0,57 ha/G/A/B/C/B 

Zaktualizowano na podstawie szczegółowych prac terenowych przeprowadzonych w 

latach 2014 – 2015, dane zawarte w poprzednim SDF nie były poprzedzone 

szczegółowymi inwentaryzacjami terenowymi. 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

Nie stwierdzono występowania siedliska 9170.  

W granicach obszaru występują zadrzewienia o nieustalonej przynależności 

fitosocjologicznej i do tej szeroko ujętej grupy zbiorowisk zaliczono wszystkie płaty 

zadrzewień, występujących w granicach obszaru. Zbiorowiska te wykształcone są na 

siedlisku grądu, jednak ich struktura i skład florystyczny nie pozwalają na wyróżnienie 

chociaż jednego płatu tego zbiorowiska. Szczególnie zwraca uwagę całkowity brak w 

drzewostanie i odnowieniach takich ważnych gatunków charakterystycznych dla 

związku Carpinion, jak lipa drobnolistna Tilia cordata oraz grab Carpinus betulus. 

Typowe gatunki leśnego runa (klasa Querco-Fagetea), jak zawilec gajowy Anemone 

nemorosa, fiołek leśny Viola reichenbachiana oraz przytulia wonna Galium odoratum, 

spotykane są bardzo rzadko i świadczą o toczącym się w niektórych płatach procesie 

regeneracji zbiorowiska w kierunku lasu liściastego. W obszarze częste są drzewostany 

o charakterze nasadzeń. Na największych powierzchniach został wprowadzany 

modrzew europejski Larix decidua, sosna zwyczajna Pinus sylvestris i sosna czarna 

Pinus nigra. Obecnie zbiorowiska te cechują się niskim walorem przyrodniczym. 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

 3.3. - 3.3.  

P/Allium rotundum 

P/Anagallis foemina 

P/Bromus secalinus 

P/Ononis spinosa 

P/Caucalis platycarpos 

P/Centaurium erythraea 

P/Platanthera bifolia 

P/Pyrola minor 

P/Thymelaea passerina 

P/Thymus marschallianus 

P/Cephalanthera damasonium 

P/Epipactis helleborine 

P/Orobanche picridis 

P/Aster amellus 

P/Anemone sylvestris 

P/Campanula sibirica 

P/Linum hirsutum 

P/Carlina acaulis 

P/Thymus kosteleckyanus 

P/Orchis militaris 

P/Daphne mezereum 

I/Atypus muralis 

I/Falagrioma thoracica 

I/Xantholinus fortepunctatus 

Weryfikacja danych po inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 2014-2015 

 4.1 

N23/0,32% 

4.1 

N08/Wrzosowiska, zarośla, makia i garig, 

frygia/ 3% 

N09/ Suche murawy, stepy/ 19% 

N26 Siedliska leśne (ogólnie)/ 78% 

 

Zaktualizowano na podstawie Corine Land Cover 

 4.2 

Obszar wyróżnia się dobrze 

zachowanymi murawami 

kserotermicznymi (siedlisko 

priorytetowe) 

reprezentowanymi przez 

zespół z Inuletum ensifoliae 

4.2 

Obszar "Cybowa Góra" położony jest w 

środkowej części Wyżyny Miechowskiej na 

północ od Ilkowic, gmina Słaboszów powiat 

miechowski, województwo małopolskie. 

Murawy kserotermiczne porastają bardzo 

strome zbocza o ekspozycji południowej i 

Weryfikacja danych po inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 2014-2015 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

licznymi stanowiskami ro-

ślin chronionych, w tym 4 

storczykowatych: Platanthe-

ra bifolia, Orchis militaris, 

Epipactis helleborine, Ce-

phalanthera damasonium, 

Anemone sylvestris, Aster 

amellus, Campanula sibiri-

ca, Carlina acaulis, Cerasus 

fructicosa, Linum hirsutum I 

rzadkich chwastów związa-

nych z glebami wapiennymi: 

Thymelaea passerina, Ana-

galis foemina, Adonis 

aestivalis. Teren ten ma 

bardzo duże znaczenie dla 

zachowania bioróżnorodno-

ści rolniczego krajobrazu. 

zachodniej Cybowej Góry, pokryte płytkimi 

rędzinami. Zachodnie zbocza opadają do 

malowniczego głębokiego wąwozu. Ich 

długości to ok. 670 m, a szerokość od ok.80 

do 630 m.Murawy będące siedliskiem 

priorytetowym porastają strome zbocza o 

różnej ekspozycji, jednak głównie na 

stokach S, SW i W opadających do 

głębokiego wąwozu. Do obszaru włączono 

również kilkuhektarowy płat lasu. W 

sąsiedztwie zlokalizowane są pola uprawne 

pszenicy, na których rosną rzadkie i ginące 

chwasty związane z glebami wapiennymi 

takie, jak: wilczypieprz roczny Thymelaea 

passerina, włóczydło polne Caucalis 

platycarpos oraz kurzyślad błękitny 

Anagalis foemina. Cześć płatów muraw 

reprezentuje stosunkowo dobrze 

wykształcony zespół Inuletum ensifoliae, 

charakteryzujący się dużym bogactwem 

florystycznym. Z kolei w niektórych płatach 

muraw, o zubożałym składzie 

florystycznym, dominuje ekspansywna 

kłosownica pierzasta Brachypodium 

pinnatum lub pajęcznica gałęzista 

Anthericum ramosum. Dość duże 

powierzchnie nieleśne stanowią odłogi, na 

których obecnie odtwarza się roślinność 

murawowa. Ich płaty charakteryzują się 

stosunkowo niewielkim bogactwem 

florystycznym, natomiast wyróżnia je 

masowe występowanie niektórych gatunków 

kserotermicznych, szczególnie lnu 

włochatego Linum hirsutum. Na obszarze 

odnotowano również fragmenty 

ciepłolubnych zarośli z głogami Crataegus 

spp., różami Rosa spp., tarniną Prunus 

spinosa, szakłakiem Rhamnus catharticus i 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

dereniem świdwą Cornus sanguinea. Teren 

ten ma bardzo duże znaczenie dla 

zachowania bioróżnorodności rolniczego 

krajobrazu. W granicach obszaru występuje 

również osiem gatunków pająków ściśle 

związanych z murawami kserotermicznymi, 

w tym objęty ochroną gatunkową – gryziel 

stepowy Atypus muralis, wpisany do 

Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z 

kategorią EN (zagrożony wyginięciem). Z 

owadów stwierdzonodwa chronione gatunki 

chrząszczy z rodzaju Carabus: Carabus 

ulrichii, Carabus convexus – występujące 

dość pospolicie w Polsce południowej, dwa 

rzadkie kusaki Falagrioma thoracica i 

Xantholinus fortepunctatus oraz sześć 

gatunków trzmieli podlegających ochronie 

częściowej. Licznie występują także 

kserotermiczne motyle dzienne 

Hesperioidea i Papilionoidea. Z gadów 

stwierdzono obecność traszki zwyczajnej 

Triturus vulgaris i jaszczurki zwinki Lacerta 

agilis, z ssaków podlegającą ochronie 

częściowej ryjówkę aksamitną Sorex 

araneus oraz mysz zaroślową Apodemus 

sylvaticus. W czasie inwentaryzacji w latach 

2014-2015 poza zdefiniowanym siedliskiem 

6210 Murawy kserotermiczne, wyznaczono 

nowe siedlisko 5130 Zarośla jałowca 

pospolitego w murawach nawapiennych lub 

na wrzosowiskach, którego stan oceniono na 

FV – zadowalający. Stan zachowania muraw 

kserotermicznych oceniono na U1 – 

niezadowalający. Na obniżenie oceny wpływ 

miała głównie sporadyczna obecność 

inwazyjnej robinii akacjowej, występowanie 

rodzimych ekspansywnych gatunków traw 

oraz brak gatunków z rodziny 
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

storczykowatych. Perspektywę ochrony 

oceniono jako FV – zadowalająca. 

Podawane w SDF siedlisko 9170 Grąd 

środkowoeropejski i subkontynentalny, nie 

zostało stwierdzone. 

Obecnie, w związku z zaniechaniem 

wypasu, największym zagrożeniem dla 

obszaru jest sukcesja leśna w wyniku której 

kurczy się powierzchnia cennych siedlisk 

muraw kserotermicznych. Poza 

wkraczaniem rodzimych drzew i krzewów 

obserwuje się również pojawianie gatunków 

inwazyjnych z których najbardziej 

uciążliwym jest robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia. W celu zachowania siedlisk i 

poprawy ich stanu konieczne będzie 

systematyczne prowadzenie ochrony 

czynnej polegającej na wycince krzewów, 

koszeniu oraz wypasie owiec i kóz. 

 4.3 

Oddziaływania negatywne  

M/X/b 

L/A04.03/i 

M/B01/i 

4.3 

Odziaływania negatywne 

H/A03.03/i 

H/A04.03/i 

H/B01.01/i 

H/I01/i 

H/02/b 

H/K02.01/i 

 

Odziaływania pozytywne 

M/A03.02/i 

M/A04.02/i 

Weryfikacja danych w trakcie prac nad PZO 

 

Proponowany przebieg granicy 

na tle istniejących granic 

obszaru 

 

Uzasadnienie do zmiany 
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Nie ma konieczności zmiany granicy Obszaru Natura 2000. 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający 

Data zgłoszenia 

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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