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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Grzymałów 

Kod obszaru PLH120053 

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) 15,23 

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 Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm - rrrr 

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

Koordynator z RDOŚ 

w Krakowie 

Magdalena Szymańska, Magdalena.szymanska@rdos.krakow.pl, +48126198141 

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 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

- - - - - 

Teren objęty PZO: Grzymałów PLH120053 o powierzchni 15,23 [ha] 



 

5 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000  
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Mapa obszaru Natura 2000 znajduje się także w Załączniku nr 3. 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar Natura 2000 Grzymałów PLH120053 położony jest pomiędzy intensywnie użytkowanymi gruntami rolnymi, w środkowej części 

Wyżyny Miechowskiej. Przedmiotami ochrony według standardowego formularza danych są: *6210 murawy kserotermiczne Festuco-Brometea, 

9170 grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum oraz 1902 obuwik pospolity Cypripedium calceolus. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) dla obszaru Natura 2000 

sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat. Plan zadań ochronnych (PZO) sporządza się w celu: 

 określenia stanu, w jakim znajdują się siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 

2000; 

 identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin  

i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

 ustalenia działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania; 

 ustalenia koniecznych zmian w istniejących dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie ostoi, dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk i gatunków; 

 identyfikacji potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

 

Proces sporządzania projektu Planu składać się będzie z następujących etapów: 

Etap I – Wstępny 

Weryfikacja terenu objętego projektem planu, ustalenie przedmiotów ochrony, organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu, 

utworzenie zespołu lokalnej współpracy 

Etap II - Opracowanie projektu Planu 

Wykonanie opisu granic, zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonych 

informacji, ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń, ustalenie celów i działań ochronnych, ustalenie niezbędnych 

wskazań do studiów i planów, sporządzenie dokumentacji planu, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF. 

Etap III - Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

Ustosunkowanie się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie procesu planistycznego. 

 

Projekt planu zadań ochronnych będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych: 

 Art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 
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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 Grzymałów PLH120053. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcz

a 

Pop. 

przemieszcz

a-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 
14,0    

 

B B C C 

Potrzeba 

weryfikacji 

podczas 

prac 

terenowych 

S2 9170 

Grąd 

subkonty

nentalny 

Tilio-

Carpinetu

m 

85,8    

 

B B C C 

Potrzeba 

weryfikacji 

podczas 

prac 

terenowych 

R1 1902 
Obuwik 

pospolity 

Cypripedi

um 

calceolus 

    

 

C B C C 

Potrzeba 

weryfikacji 

podczas 

prac 
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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.  

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

Proces komunikacji z ZLW odbywać się będzie za pomocą: 

1.Spotkań dyskusyjnych. 

Podczas pierwszego spotkania zostanie utworzony Zespół Lokalnej Współpracy 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 14 maja 2015 roku w Giebułtowie – sprawozdanie – załącznik nr 4 

Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się 3 listopada 2016 roku w Słaboszowie – sprawozdanie – załącznik nr 6. 

2. Drogą telefoniczną i e-mailową. 

 

Celem sprawnej komunikacji z zainteresowanymi podmiotami jest: 

 wymiana informacji, 

 budowanie świadomości społecznej i poparcia dla idei i potrzeby ochrony obszaru Natura 2000 będącego przedmiotem dyskusji, 

 pozyskanie opinii różnych grup interesu oraz ich wizji dotyczących obecnego jak i przyszłego zagospodarowania danego obszaru, 

 identyfikacja punktów spornych oraz rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie kompromisów uwzględniających wymogi 

ochronne, 

 uzgodnienie planów i działań niezbędnych dla ochrony przedmiotów ochrony, 

 uzgodnienie sposobów i form prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarze objętym PZO, 

 uzgodnienie ewentualnych zmian do istniejących dokumentów planistycznych, 

 uzgodnienie zapisów powstającego projektu PZO. 

 

W związku z przystąpieniem do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grzymałów PLH120053 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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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 

kształtowanie polityki województwa m in. w 

zakresie: modernizacji terenów wiejskich, 

zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej, dróg 

publicznych i transportu 

Urząd Marszałkowski w Krakowie 

ul. Racławicka 56 , 30-001 Kraków 

12 63-03-107, 

urząd@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 

 

 

3. Starostwo Powiatowa w Miechowie prowadzenie na terenie jednostki zadań o 

charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie: 

transportu i dróg publicznych, geodezji, 

kartografii i katastru, zagospodarowania 

przestrzennego i nadzoru budowlanego, 

gospodarki wodnej, ochrony środowiska i 

przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa 

śródlądowego 

Starostwo Powiatowe w Miechowie 

Ul. Racławicka 12 

32-200 Miechów 

41 3821110 

powiat@miechow

.pl 

4. Gmina Słaboszów prowadzenie na obszarze jednostki zadań 

obejmujących m. in.: sprawy ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 

ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej 

Urząd Gminy Słaboszów 

32-218 Słaboszów 57 

41-3847900 

gmina@slaboszo

w.pl 

5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w realizacja polityki ochrony środowiska w skali Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro- 12-6198120 
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Krakowie województwa, spraw związanych z ochroną 

przyrody, nadzór/kontrola nad niektórymi 

formami ochrony przyrody oraz udostępnianie 

informacji o środowisku 

dowiska w Krakowie 

Plac Na Stawach 3 

30-107 Kraków 

 

sekretariat@rdos.

krakow.pl 

6. Zespół Doradztwa Rolniczego doradztwo rolnicze obejmujące działania w 

zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 

rolnych, mające na celu poprawę poziomu 

dochodów oraz podnoszenie konkurencyjności 

rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

a także podnoszenie poziomu kwalifikacji 

zawodowych rolników i innych mieszkańców 

obszarów wiejskich. 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rol-

niczego w Miechowie 

ul. Sienkiewicza 25 

32-200 Miechów 

41 3832702 

41 3847906 

(Słaboszów) 

miechow@modr.p

l 

7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzenie działalności informacyjno-

promocyjnej oraz 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 

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich, wdrażanie instrumentów 

współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

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. Zespół Lokalnej Współpracy  

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu,  

którą reprezentuje 

Kontakt 

1. Izabela Banaszewska Koordynator z RDOŚ RDOŚ Kraków izabela.banaszewska.krako

w@rdos.gov.pl, 12-619-81-
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27 

2. Magdalena Szymańska Koordynator z RDOŚ RDOŚ Kraków magdalena.szymanska.krako

w@rdos.gov.pl, 12-619-81-

41 

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

brzezinska.krakow@rdos.go

v.pl, 12-619-81-43 

4. Jakub Kałużny Zastępca koordynatora z RDOŚ, 

ekspert ds. promocji 

RDOŚ Kraków jakub.kaluzny.krakow@rdos

.gov.pl, 12-619-81-47 

5. Robert Sawa Koordynator z RDOŚ RDOŚ Kraków robert.sawa.krakow@rdos.g

ov.pl, 12-619-81-47 

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 

Ekspert botanik 

ProGea Consulting elzbieta.jedrzejczak@proge

a.pl, 12-415-06-41 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. 
Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 

Wartość 

informacji 
Źródło dostępu do danych 

1. Materiały publikowane 

 

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 

Wysoka. 

Szczegółowe 

wytyczne do 

monitoringu 

siedliska 

Wydawnictwo dostępne 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 dostępne w sieci 

w formacie pdf. 



 

13 

 

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 dostępne w sieci 

w formacie pdf. 

4. Barańska K., Jermaczek A. 2009. Poradnik 

utrzymania i  

ochrony siedliska przyrodniczego 6210 - 

murawy kserotermiczne, Wydawnictwo 

Klubu Przyrodników, Świebodzin. 

Charakterystyka 

siedliska, 

występowanie, 

zagrożenia, zasady 

ochrony i monitoringu 

siedliska 

Średnia Wydawnictwo. 

5. Zając M., Zając A. Red. (Eds.). 1998a 

Czerwona lista roślin naczyniowych 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 

6. 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 the former 

Cr Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6 127-139 

Informacja o 

gromadnym 

występowaniu 

wybranych gatunków 

roślin naczyniowych w 

byłym województwie 

krakowskim 

Średnia Dostępne w siedzibie Instytutu 

Botaniki PAN w Krakowie 

oraz w bibliotekach 

7. Raporty 
Standardowy Formularz Danych dla obszaru 

Natura 2000 PLH120053 

Szczegółowa 

informacja o obszarze 

PLH 120053 

Bardzo duża www.natura2000.gdos.gov.pl 

8. 
Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

Bardzo szczegółowe 

informacje nt. stanu  

Bardzo duża http://siedliska.gios.gov.pl/ 
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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) 

1902 Obuwik pospolity Cypripedium 

calcerous  

Oraz w latach 2006-2008 dla siedliska 6210 

Murawy kserotermiczne i gatunku 1902 

Obuwik pospolity Cypripedium calcerous  

wymienionych siedlisk 

przyrodniczych i 

gatunków zwierząt w 

Polsce oraz sposobów 

monitoringu 

 

 

9. 
Bystrowski C., Motyla E. 2015. 

Inwentaryzacja błonkówek z grupy Apidae 

w szerokim rozumieniu, a w szczególności 

gatunków chronionych, rzadkich i 

zagrożonych na obszarze PLH120053 

Grzymałów. IOŚ-PIB Warszawa 

(maszynopis).  

Informacja o 

występowaniu 

błonkówek z grupy 

Apidae w obszarze 

Natura 2000 

Grzymałów 

Duża RDOŚ Kraków 

10. 
Oleszczuk M. 2015. Inwentaryzacja 

przyrodnicza pająków i chrząszczy na 

obszarze Natura 2000 PLH120053 

Grzymałów. IOŚ-PIB Warszawa 

(maszynopis) 

Informacje o 

występowaniu 

pająków i chrząszczy 

w obszarze Natura 

2000 PLH120053 

Grzymałów 

Duża RDOŚ Kraków 

11. 
Tatur-Dytkowski J. 2015. Inwentaryzacja 

przyrodnicza pająków i chrząszczy na 

obszarze PLH120053 Grzymałów - 

Chrząszcze (Coleoptera). IOŚ-PIB 

Informacje o 

występowaniu 

chrząszczy 

(Coleoptera) w 

Duża RDOŚ Kraków 
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Warszawa (maszynopis) obszarze Natura 2000 

PLH120053 

Grzymałów 

12. 
Kołodziejczyk A. 2015. Inwentaryzacja 

przyrodnicza ślimaków na obszarze 

PLH120053 Grzymałów. IOŚ-PIB 

Warszawa (maszynopis) 

Informacje o 

występowaniu 

ślimaków w obszarze 

Natura 2000 

Grzymałów 

Duża  RDOŚ Kraków 

13. 
Sierakowski M. 2015. Inwentaryzacja 

herpetofauny w ramach projektu LIFE12 

NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk 

kserotermicznych w obszarach Natura 2000 

na Wyżynie Miechowskiej”. Ligota Górna 

(maszynopis) 

Informacje o 

występowaniu 

herpetofauny w 

obszarze Natura 2000 

Grzymałów 

Duża RDOŚ Kraków 

14. 
Kutera M. 2015. Inwentaryzacja 

przyrodnicza motyli dziennych na obszarze 

PLH120053 Grzymałów. IOŚ-PIB 

Warszawa (maszynopis)  

Informacja o 

występowaniu motyli 

dziennych w obszarze 

Natura 2000 

Grzymałów 

Duża RDOŚ Kraków 

15. Strategie 
Strategia Rozwoju Gminy Słaboszów na 

Lata 2015-2025 (Załącznik do uchwały Nr 

XXXII/265/2014 Rady Gminy Słaboszów z 

dnia 28 października 2014 roku) 

Charakterystyka 

uwarunkowań 

przyrodniczych, 

gospodarczych, 

społecznych i 

kulturowych oraz 

kluczowe kierunki 

rozwoju gminy 

Słaboszów 

Mała http://bip.malopolska.pl/ugslab

oszow/Article/id,70699.html 

 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru  

 Usytuowanie obszaru w odniesieniu do jednostek powiązanych z regionalizacją kraju 
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Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Kondrackiego obszar położony jest na Wyżynie Miechowskiej, w obrębie  

Makroregionu Niecka Nidziańska 

Mezoregionu Wyżyna Miechowska. 

 

 Usytuowanie obszaru w stosunku do regionalizacji geobotanicznej 

 

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

(Matuszkiewicz 2008) obszar leży w: 

 Prowincji Środkowoeuropejskiej, 

Dziale Wyżyn Południowopolskich, 

Krainie Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich, 

Okręgu Miechowsko-Pinczowskim 

 Podokręgu Miechowskim 

 

 Geologia i gleby 

 

Obszar Natura 2000 Grzymałów 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.  

 

 Hydrologia 

 

Powierzchniowa sieć wodna jest skąpa ze względu na łatwo przepuszczalne podłoże. Obszar Grzymałów leży w obrębie zlewni rzeki 

Kalinka, przepływającej ok. 1,5 km od północnej granicy obszaru. W czasie intensywnych opadów pojawiają się rzeki okresowe, wykorzystujące 

za swoje koryta jary, wąwozy i suche doliny. 

Wody podziemne występują w utworach górnej kredy. 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).     
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 Istniejące formy ochrony przyrody  

 

Obszar Natura 2000 Grzymałów 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. Wśród nich można 

wymienić: Cybową Górę PLH120049, Giebułtów  PLH120051, Kalina-Lisiniec PLH120007, Kalina Mała  PLH120054, Kaczmarowe Doły 

PLH120062. W okolicy utworzono też cztery rezerwaty przyrody poświęcone ochronie muraw kserotermicznych: Rezerwat Przyrody Wały, 

Dąbie, Opalonki i Sterczów-Ścianka.  

 

 Korytarze ekologiczne 

 

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

 

 Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 

 

Obszar Natura 2000 Grzymałów położony jest na północ od miejscowości Grzymałów, 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). 

 

 Struktura krajobrazu 
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Obszar Grzymałów stanowi fragment terenu silnie pofałdowanego, pociętego licznymi suchymi wąwozami. W krajobrazie dominują rozległe 

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

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

wykorzystywane jako pastwiska, co w połączeniu z dużym nachyleniem zboczy zapobiegało ich zarastaniu. Sam obszar Natura 2000 Grzymałów 

w przeważającej części obejmuje niezbyt rozległy kompleks leśny.    

 

 Specyfika obszaru, powiązania z przedmiotami ochrony, elementy ogólnej oceny 

 

Przeważającą część obszaru stanowią lasy, z których tylko niewielkie fragmenty reprezentują grąd subkontynetalny Tilio-Carpinetum. Rośnie w 

nich niewielka populacja obuwika pospolitego Cypripedium calceolus - gatunku storczyka wymienionego w II Załączniku Dyrektywy 

Siedliskowej. Obecne są tu również stanowiska innych chronionych gatunków leśnych takich, jak: lilia złotogłów Lilium martagon, listera 

jajowata Listera ovata, buławik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, pluskwica europejska Cimicifuga europaea oraz bardzo rzadki w 

Polsce kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla. W północno-zachodniej części obszaru, na zarastających odłogach stwierdzono liczną 

populację chronionej zarazy goryczelowej Orobanche picridis. Murawy kserotermiczne wykształcone są jedynie fragmentarycznie w północno-

wschodniej części obszaru, w rejonie dawnych wyrobisk wapiennych. Teren ten jest tu bardzo nierówny, obecne są liczne wgłębienia. 

Ekspozycja zboczy jest różna, w zależności od ułożenia wyrobiska. W miejscach najbardziej odsłoniętych, na stokach i dnie wyrobisk, 

wykształciły się niewielkie płaty muraw nawiązujące do zespołu Inuletum ensifoliae, z licznymi stanowiskami roślin chronionych takich, jak: 

aster gawędka Aster amellus, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, dzwonek syberyjski Campanula sibirica oraz len włochaty Linum 

hirsutum. Ze szczególnie cennych roślin stwierdzono obecność ok. 70 krzewów wiśni karłowatej (wisienki stepowej) Cerasus fruticosa. 

Stanowisko zlokalizowane jest na południowym krańcu wyrobisk, na granicy ze zwartymi zaroślami tarniny. Na terenie obszaru stwierdzono też 

występowanie dwóch motyli objętych Dyrektywą Siedliskową: Lycaena dispar czerwończyk nieparek Lycaena dispar i modraszek arion 

Phengaris (Maculinea) arion, oba a nich podlegają w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej i wpisane zostały do Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt. Z gatunków płazów odnotowano żabę trawną Rana temporaria, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis oraz padalca zwyczajnego Angius 

fragilis. 

W czasie inwentaryzacji w latach 2014-2015 stan siedliska 6210 Murawy kserotermiczne określono jako zły (U2). Na obniżenie oceny wpływ 

miały przede wszystkim wskaźniki specyficznej struktury i funkcji tj. obecność obcych gatunków inwazyjnych, ekspansywne gatunki rodzime  

oraz duży udział krzewów i podrostu drzew. Ponadto na U2 oceniona została powierzchnia siedliska w obszarze. Podobnie stan ochrony siedliska 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oceniony został jako zły, prawie wszystkie wskaźniki specyficznej struktury i funkcji jak 

również perspektywy ochrony uzyskały ocenę U2. W oparciu o wyniki badań terenowych stan populacji modraszka ariona na badanym obszarze 

ocenia się na U1 – niezadawalający, pretendujący do właściwego – FV 
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Obecnie ze względu na brak użytkowania oraz bliskie sąsiedztwo zarośli i zadrzewień płaty muraw intensywnie zarastają licznymi gatunkami 

drzew i krzewów. Wśród nich dominują kruszyna Frangula alnus, dereń świdwa Cornus sanguinea oraz tarnina Prunus spinosa. Kolejnym 

dużym zagrożeniem jest rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, z których zdecydowanie najbardziej ekspansywna jest robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia. Głównymi zagrożeniami dla grądu są natomiast: nadmierny rozwój podszytu, ekspansja gatunków rodzimych związanych 

z żyznymi siedliskami, ekspansja obcych gatunków inwazyjnych, pozyskanie drewna oraz nadmierna aktywność dzików. 

W celu zachowania siedlisk kserotermicznych 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 13,07 85,8 

Skarb Państwa – ANR w 

Rzeszowie, Powiat Miechowski, 

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Miechowie 

0,47 3,1 

Grunty orne  0 0 

Łąki trwałe  0 0 

Pastwiska trwałe  0 0 

Sady  0 0 

Grunty pod stawami  0 0 

Nieużytki Prywatna 1,55 10,2 

Skarb Państwa - , Powiat 

Miechowski, Zarząd Dróg 

Powiatowych w Miechowie 

0,09 0,6 

Wody stojące  0 0 

Wody płynące  0 0 

Grunty zabudowane  0 0 

Inne Skarb Państwa 0,05 0,3 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

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/wdr

ażanie 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 

Gmina Słaboszów W „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słaboszów” brak informacji o obszarze 

Murawy 

kserotermiczne,  

Grąd 

Należy 

zaktualizować 

rysunek studium 
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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. 

Natura 2000 Grzymałów. Na mapie 

przedstawiającej kierunki zagospodarowania 

przestrzennego grunty w obszarze Natura 

2000 oznaczone są jako obszary koncentracji 

zieleni i lasy. 

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  

subkontynentalny poprzez wrysowanie 

granic obszaru 

Natura 2000 

Grzymałów 

PLH120053 oraz 

uwzględnić w 

tekście studium 

informacje o 

obszarach Natura 

2000. 

2. Miejscowy Plan Gmina Słaboszów W miejscowym Planie Zagospodarowania Murawy Należy 
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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. 

przestrzennego Gminy Słaboszów brak 

informacji o obszarze Natura 2000 

Grzymałów.  

Działki leżące w granicach obszaru Natura 

2000 Grzymałów w „Miejscowym Planie 

Zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Słaboszów oznaczono jako: 

ZL – tereny lasów,  

R1 – tereny do zalesienia (w obrębie którego 

znajdują się płaty muraw kserotermicznych) i  

RZ1 – terenów zieleni – niewielki fragment 

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 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 na rysunku Planu 

kserotermiczne,  

Grąd 

subkontynentalny 

zaktualizować 

rysunek planu 

poprzez wrysowanie 

granic obszaru 

Natura 2000 

Grzymałów 

PLH120053oraz 

uwzględnić w 

tekście planu 

informacje o 

obszarach Natura 

2000. 

 

W obszarze Natura 

2000 PLH120053 

Grzymałów działki 

oznaczone w 

Miejscowym Planie 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

gminy Słaboszów 

jako R1 – należy 

zmienić 

oznakowanie tego 

terenu (na całym 

terenie aktualnie 

oznakowanym jako 

R1) na RZ1 – tereny 

zieleni - muraw 

kserotermicznych. 

 

W §23pkt3. Ppkt 3) 
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symbolem R1 w §22 czytamy: 1. Ustala się 

przeznaczenie, warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenów do zalesienia, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem R1. 

2. Na terenach R1 przeznaczonych do 

zalesienia, o których mowa w ust. 1, ustala się 

następujące zasady zabudowy i 

zagospodarowania :  

1) do czasu zalesienia utrzymuje się rolnicze 

wykorzystanie terenu,  

2) ustala się zakaz zabudowy, z wyjątkiem: 

urządzeń związanych z infrastruktura 

techniczną, melioracja wodną, 

przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych, 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych i 

leśnych, ścieżek pieszych i rowerowych. 

 

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. 

… 

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

ustala się następujące zasady postępowania i 

ochrony:  

1) należy utrzymać istniejącą roślinność, w 

należy zapisać: 

dopuszcza się 

realizację sieci i 

urządzeń 

infrastruktury 

technicznej, które 

nie powodują 

negatywnego 

oddziaływania na 

siedliska chronione 

w obszarze. 
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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 01a – g obrębu Grzymałów oraz 

2s, r (fragment), w obrębu Śladów znajdują 

się w obszarze Natura 2000 Grzymałów 

PLH120053,  

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, 2013.  

Uchwała nr XV/174/03 

Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 

grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

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 

Murawy 

kserotermiczne,  

Grąd 

subkontynentalny 

Należy 

zaktualizować 

rysunek planu 

poprzez wrysowanie 

granic obszaru 

Natura 2000 oraz 

uwzględnić w 

tekście planu 

informacje o 

obszarach Natura 

2000. 
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Małopolskiego. 

 

 

 

 

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 

 Siedliska 

przyrodnicze 

 

1. 6210 Murawy 

kserotermiczne 

Festuco-Brometea 

C 0,45 ha  Wg mapy – załącznik nr 5 Bardzo dobry Prace terenowe prowadzone 

były w 2014 roku, 

uzupełnione w 2015 roku 

2. 9170-2 – grąd 

subkontynentalny 

(Tilio-Carpinetum) 

C 4,47 ha  Wg mapy – załącznik nr 5 Bardzo dobry Prace terenowe prowadzone 

były w 2014 roku, 

uzupełnione w 2015 roku 

 Kod i nazwa  

 Gatunki roślin  

3. 1902 Obuwik 

pospolity 

Cypripedium 

calceolus L. 

D 22 osobniki 

płonne 

 Wg mapy - załącznik nr 5 Bardzo dobry Prace terenowe prowadzone 

były w 2014 roku, 

uzupełnione w 2015 roku 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

6210 – Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

Siedlisko zajmuje bardzo niewielką powierzchnię (około 0,45 ha) jedynie w północno-wschodniej części obszaru, w rejonie dawnych wyrobisk, 

z których pozyskiwany był wapień. Teren jest bardzo nierówny, zaznaczają się na nim liczne wgłębienia i doły, stąd ekspozycja jest różna w 

zależności od ułożenia wyrobiska. Teren jest silnie zaśmiecony. Niewielkie fragmenty muraw wykształcone głównie na dnie i stokach wyrobisk 

reprezentują zubożałą postać zespołu Inuletum ensifoliae. Gatunki charakterystyczne, w tym przede wszystkim oman wąskolistny Inula ensifolia 

oraz aster gawędka Aster amellus pojawiają się jedynie w miejscach najbardziej odsłoniętych, prawdopodobnie jeszcze niedawno 

eksploatowanych, gdzie pokrywa roślinna jest rozluźniona. Zwarcie ogólne drzew i krzewów wynosi około 50%, przy czym jest zdecydowanie 

większe na obwodzie, gdzie murawy płynnie przechodzą w ciepłolubne zarośla. W płatach muraw stwierdzono obecność kilku cennych  

i chronionych gatunków roślin naczyniowych takich, jak: wiśnia karłowata Cerasus fruticosa, len włochaty Linum hirsutum, aster gawędka 

Aster amellus, dzwonek syberyjski Campanula sibirica oraz zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris. Na większości powierzchni siedliska 

zaznacza się znaczy udział ekspansywnych gatunków bylin, w tym głównie rodzimych traw: kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum, 

trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos oraz rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius, ale również spotykane są obce w naszej florze: 

nawłoć późna Solidago gigantea oraz nawłoć kanadyjska Solidago canadensis. Ponadto, przede wszystkim na wschodnim obwodzie wyrobisk, 

występuje znaczna liczba obcych i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów takich, jak: zdecydowanie dominująca robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia, a także m.in. orzech włoski Juglans regia, klon jesionolistny Acer negundo oraz śliwa mirabelka Prunus domestica subsp. 

syriaca. Stan zachowania siedliska w obszarze oceniany jest na zły (U2), a największymi zagrożeniami są: brak użytkowania kośno-

pasterskiego, silne zarastanie płatów muraw przez ekspansywne, rodzime gatunki traw oraz krzewy i podrost drzew, ekspansja obcych gatunków 

inwazyjnych, głównie robinii akacjowej oraz nawłoci oraz zaśmiecanie. 
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Wyrobiska z fragmentami murawy kserotermicznej (fot. K. Kozłowska-Kozak) 
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Płat murawy z kępami omanu wąskolistnego w wyrobisku (fot. M. Kozak) 

 

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

Płaty siedliska zostały stwierdzone wzdłuż wąwozu ciągnącego się w południowo-wschodniej części obszaru. Drzewostan jest tu bardzo 

zróżnicowany, miejscami silnie prześwietlony, a gdzie indziej znacznie bardziej zwarty. Wiek drzew w zdecydowanej większości nie przekracza 

50 lat. W miejscach prześwietlonych obficie rozwija się warstwa podszytu i runa, a dominującym krzewem jest leszczyna Corylus avellana, 

natomiast w runie duży udział mają różne gatunki związane z żyznymi lasami liściastymi takie, jak m.in.: podagrycznik pospolity Aegopodium 

podagraria, kopytnik pospolity Asarum europaeum, miodunka ćma Pulmonaria obscura, kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum oraz 

żankiel zwyczajny Sanicula europaea, przy czym udział gatunków typowo grądowych (charakterystycznych dla Carpinion) jest niewielki. W 

miejscach ze zwartym drzewostanem runo jest słabo rozwinięte. W płatach siedliska rośnie kilka cennych i chronionych gatunków roślin 

naczyniowych takich, jak: obuwik pospolity Cypripedium calceolus, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, lilia złotogłów Lilium 

martagom, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, miodownik melisowaty 

Melittis mellisophyllum, listera jajowata Listera ovata, wawrzynek wilczełyko Daphene mezereum oraz bardzo rzadki w Polsce kruszczyk 

drobnolistny Epipactis microphylla. Miejscami zaznacza się ekspansja rodzimych gatunków, związanych z siedliskami żyznymi, głównie 
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podagrycznika pospolitego, a ponadto stwierdzono obecność inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis oraz robini akacjowej 

Robinia pseudoacacia. Stan zachowania siedliska w obszarze oceniany jest źle (U2), a największymi zagrożeniami są: wyręb, pozyskiwanie 

drewna, nadmierny rozwój podszytu, ekspansja gatunków rodzimych związanych z żyznymi siedliskami, ekspansja obcych gatunków 

inwazyjnych, nadmierna aktywność zwierząt, głównie dzików. 

 
Płat grądu w południowo-zachodniej części obszaru (fot. K. Kozłowska-Kozak) 
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Płat grądu ze znacznym udziałem podagrycznika pospolitego (fot. K. Kozłowska-Kozak) 

 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
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1902 – Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. 

Jest to bylina kłączowa o pędzie dorastającym do 50 cm. Liście, zazwyczaj w liczbie 2-4, są jajowate lub szerokolancetowate, o długości 6-17 

cm i szerokości 3-11 cm. Podobnie jak pęd całe są pokryte krótkimi włoskami. Okazałe i pachnące kwiaty wyrastają na szczycie pędu 

pojedynczo lub, rzadkiej, po 2 lub 3. Wszystkie elementy okwiatu z wyjątkiem warżki mają barwę brunatnoczerwoną. Sama warżka o bardzo 

charakterystycznym trzewikowatym kształcie jest cytrynowożółta. Obuwik rozpoczyna wegetację w kwietniu, natomiast kwitnie od połowy 

maja do połowy lipca. Nasiona są rozsiewane we wrześniu oraz w październiku i wtedy roślina kończy wegetację. Storczyk ten należy do roślin 

długowiecznych, żyjących nawet kilkadziesiąt lat. Gatunek ten preferuje siedliska o średnim lub niewielkim zacienieniu, najczęściej spotykany 

jest w murawach kserotermicznych, w zbiorowiskach okrajkowych, ciepłolubnych zaroślach oraz lasach liściastych o średnim zwarciu 

drzewostanu. Preferuje gleby zasobne w węglan wapnia.  

Na obszarze Grzymałów obuwik rośnie tylko w jednym miejscu – w płacie zarośli grądowych zlokalizowanych w wzdłuż wąwozu ciągnącego 

się w południowo-wschodniej części. W 2014 roku odnaleziono jedynie 17 wyłącznie płonnych osobników (w roku 2015 – 22 osobniki płonne), 

które rosły pojedynczo nie tworząc charakterystycznych dla tego gatunku skupień. Ocienienie siedliska gatunku jest duże, powodowane 

zarówno przez drzewa i krzewy, jak i wysokie byliny. Stwierdzono obecność inwazyjnej robinii akacjowej Robinia pseudoacacia, która 

prawdopodobnie przyczynia się do wzrostu żyzności siedliska. Stan zarówno populacji obuwika w obszarze jak i jego siedliska jest oceniany 

źle, a głównymi zagrożeniami są: nadmierne ocienienie, skrajnie mała liczebność populacji oraz jej silna izolacja. Należy także zauważyć, że 

gatunek w obszarze rośnie na siedlisku które nie jest dla niego typowe. 
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Płonny osobnik obuwika pospolitego  

(fot. K. Kozłowska-Kozak) 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

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

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p

. 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 

Stanowis

ko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu  

ochrony 

po 

weryfika

cji wg 

skali FV, 

UI, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gat

unku wg 

skali FV, UI, 

U2, XX 

Uwagi 

1. Murawy 

kserotermiczn

6210 Nr 1 na 

mapie 
Powierzchni

a siedliska 

 XX U2 U2 U2 Bardzo mała (0,45 ha), zmniejszająca się 
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e Festuco-

Brometea 

 

stanowia

cej 

załącznik 

nr 5 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystycz

ne 

XX FV 21 gatunków - kłosownica pierzasta 

Brachypodium pinnatum 20%, aster 

gawędka Aster amellus 5%, oman 

wąskolistny Inula ensifolia 5%, len 

włochaty Linum hirsutum 3%, drakiew 

żółtawa Scabiosa ochroleuca 2%, 

kostrzewa bruzdkowana Festuca 

rupicola 2%, szałwia okręgowa Salvia 

verticillata 2%  

oraz ze znikomym pokryciem (<1%): 

chaber drakiewnik Centaurea scabiosa, 

czyściec prosty Stachys recta, 

dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris, 

dzwonek skupiony Campanula 

glomerata, dzwonek syberyjski 

Campanula sibirica, macierzanka 

Marschalla Thymus marschallianus, 

macierzanka pannońska Thymus 

kosteleckyanus, marzanka pagórkowa 

Asperula cynanchica, pięciornik 

piaskowy Potentilla arenaria, posłonek 

rozesłany pospolity Helianthemum 

nummularium subsp. obscurum, turzyca 

Michela Carex michelii, wiechlina 

spłaszczona Poa compressa, 

wilczomlecz sosnka Euphorbia 

cyparissias, wilczomlecz sztywny 

Euphorbia serrulata 
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Obce gatunki 

inwazyjne 

XX U2 12 gatunków, 10% - robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia 5% 

oraz ze znikomym pokryciem (<1%): 

kasztanowiec biały Aesculus 

hippocastanus, klon jesionolistny Acer 

negundo, kolcowój pospolity Lycium 

barbarum, nawłoć kanadyjska Solidago 

canadensis, nawłoć olbrzymia Solidago 

gigantea, niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora, orzech włoski 

Juglans regia, przymiotno białe Erigeron 

annuus, śliwa mirabelka Prunus 

domestica subsp. syriaca, wieczornik 

damski Hesperis matronalis subsp. 

matronalis, winobluszcz pięciolistkowy 

Parthenocissus quinquefolia 

Rodzime 

gatunki 

ekspansywne 

roślin zielnych 

XX U1 3 gatunki, 30 % - kłosownica pierzasta 

Brachypodium pinnatum 20% 

(miejscami powyżej 50%), trzcinnik 

piaskowy Calamagrostis epigejos 10%, 

rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius 

5% 

Ekspansja 

krzewów i 

podrostu drzew 

XX U2 50%, gatunki - Frangula alnus 15%, 

Cornus sanguinea 15%, Prunus spinosa 

5%, robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia 5%, brzoza brodawkowata 

Betula pendula 5%, Quercus petrea 2%  

oraz ze znikomym pokryciem (<1%): 

bez czarny Sambucus nigra, głóg 

jednoszyjkowy Crataegus monogyna, 

jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon 

jawor Acer pseudoplatanus, leszczyna 

Corylus avellana, lipa drobnolistna Tilia 

cordata, modrzew europejski Larix 

decidua, róża dzika Rosa canina, róża 

rdzawa Rosa rubiginosa, sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris, wiśnia ptasia 

Cerasus avium, wierzba iwa Salix caprea 
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Liczba 

gatunków 

storczykowatyc

h 

XX U2 brak 

Zachowanie 

strefy 

ekotonowej 

XX U1 Strefa ekotonowa słabo rozwinięta, od 
strony południowej płaty muraw są 

oddzielone od lasu wąskim pasem 

ciepłolubnych zarośli. Brak strefy 

ekotonowej od strony zachodniej i 

wschodniej, gdzie płaty muraw graniczą 

bezpośrednio z zadrzewieniami, 

częściowo o charakterze ruderalnym. 

Struktura i funkcje 

XX U2 Płaty muraw wykształcone jedynie 

fragmentarycznie, charakteryzują się 

zubożałym składem florystycznym. 

Zaznacza się silna ekspansja drzew i 

krzewów (w tym gatunków 

inwazyjnych) oraz rodzimych i obcych w 

naszej florze gatunków zielnych. 

Perspektywy 

ochrony 

 XX U1 Pomimo zaplanowanych działań 

ochronnych perspektywy zachowania 

płatu siedliska są niepewne ze względu 

na jego silne antropogeniczne 

przekształcenie oraz silny wpływ 

czynników zagrażających 
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2. Grąd 

subkontynenta

lny Tilio-

Carpinetum 

9170-2 Nr 2 na 

mapie 

stanowią

cej 

załącznik 

nr 5 

Powierzchni

a siedliska 

 XX U2 U2 U2 Rzeczywista powierzchnia siedliska 

jest niewielka w stosunku do 

potencjalnego areału jego 

występowania w obszarze Natura 

2000 (ok. 12,8 ha). Mając na uwadze 

intensywne oddziaływanie 

czynników zagrażających (głównie 

wycinkę, nasadzenia oraz wkraczanie 

gatunków inwazyjnych), 

powierzchnia siedliska uległa 

zmniejszeniu, natomiast ze względu 

na brak danych porównawczych, nie 

jest możliwe określenie tempa tego 

zjawiska. Część fragmentów lasu, 

które dawniej prawdopodobnie były 

płatami grądu utraciło cechy 

siedliska. 
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Struktura 

i funkcje 

*Charakterystyc

zna kombinacja 

florystyczna 

XX U1 struktura zaburzona, zwłaszcza w 

warstwie drzew – pojawiają się 

gatunki obce ekologicznie (modrzew, 

robinia) oraz ma miejsce zwiększony 

udział gatunków lekkonasiennych 

(brzoza, osika) 

drzewa i krzewy: grab pospolity 

Carpinus betulus < 5%, leszczyna 

Corylus avellana 60%, wiśnia ptasia 

Cerasus avium 10%, dereń świdwa 

Cornus sanguinea 10%, dąb 

szypułkowy Quercus robur 10%, 

wiciokrzew pospolity Lonicera 

xylosteum 10%, jesion wyniosły 

Fraxinus excelsior 10% oraz w 

domieszce m.in.: trzmielina 

brodawkowata Euonymus verrucosa, 

wawrzynek wilczełyko Daphne 

mezereum, bez czarny Sambucus 

nigra 5%, osika Populus tremula, 

kruszyna kospolita Frangula alnus, 

modrzew europejski Larix decidua, 

brzoza brodawkowata Betula 

pendula 

runo: podagrycznik pospolity 

Aegopodium podagraria 20%, 

kopytnik pospolity Asarum 

europaeum 20%, kłosownica leśna 

Brachypodium sylvaticum  10%, 

miodunka ćma Pulmonaria obscura 

10%, turzyca palczasta Carex 

digitata 10%, żankiel zwyczajny 

Sanicula europaea 10%, fiołek 

przedziwny Viola mirabilis 10%, 

czerniec gronkowy Actaea spicata 

10%, jarzmianka większa Astrantia  

major 10%, przylaszczka pospolita 

Hepatica nobilis <5% oraz ze 

znikomym pokryciem: zawilec 

gajowy Anemone nemorosa, przytulia 

wonna Galium odoratum, turzyca 

leśna Carex sylvatica, konwalijka 
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Inwazyjne 

gatunki obce w 

podszycie i 

runie 

XX U1 3 gat., ok. 2%, 

niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora – znikomo 

(<1%), nawłoć kanadyjska Solidago 

canadensis – znikomo (<1 %), 

robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia ok. 2% 

Ekspansywna 

gatunki rodzime 

w runie 

XX U1 1 gat., ok. 20%, 

podagrycznik pospolity Aegopodium 

podagraria ok. 20% - jest to gatunek 

typowy dla żyznych lasów 

liściastych, jednak w badanym płacie 

jest nadmiernie ekspansywny 

Struktura 

pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX U2 Silnie zaburzona, 

drzewostan mocno prześwietlony, 

miejscami zupełny jego brak; 

nadmiernie rozwinięty podszyt 

zbudowany głównie z leszczyny 

Wiek 

drzewostanu 

(udział 

starodrzewu) 

XX U2 Brak starodrzewu, większość drzew w 

wieku do 50 lat 

Naturalne 

odnowienie 

drzewostanu 

XX U2 Odnowienie słabe, odnawia się głownie 

brzoza, brak odnowienia gatunków 

grądowych (grab, lipa, dąb) 

Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX U1 1 gat., ok. 5%, robinia akacjowa 

Robinia pseudoacacia  
Martwe drewno 

(łączne zasoby) 

XX U2 Bardzo małe zasoby drewna martwego 

(ok. 1,1 m3/ha) 

Martwe drewno 

wielkowymiaro

we 

XX U2 Brak wielkowymiarowego drewna 

martwego, najgrubsza kłoda 

odnaleziona w transekcie miała 

średnicę ok. 10 cm 
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Mikrosiedliska 

drzewne 

(drzewa 

biocenotyczne)  

XX U2 <10 sztuk/ha  

Inne 

zniekształcenia, 

w tym 

zniszczenia runa 

i gleby 

związane z 

pozyskaniem 

drewna 

XX U1 Średnie nasilenie zniekształceń, 

pojawiające się głównie w czasie 

pozyskanie drewna martwego 

Specyficzna struktura i funkcje  XX U2  

Perspektywy 

ochrony 

 XX U2 Perspektywy ochrony płatu siedliska są 

bardzo złe. Płat położony jest na 

gruntach prywatnych, przez co 

praktycznie niemożliwe jest 

wyeliminowanie wycinki i pozyskiwania 

martwego drewna, które najbardziej 

zagrażają siedlisku 
 

 

4. Analiza zagrożeń 

W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest 

opracowanie schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu listy 

zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF. 

 

L.p. Przedmiot 

ochrony 

Numer stanowiska  

Zagrożenia 

 

Opis zagrożenia 

Istniejące 

1. 6210 

Murawy 

kserotermicz

ne 

Festuco-

Nr 1 mapie stanowiącej 

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 

eliminuje dostęp światła, i zwiększa zacienienie po-

wierzchni i ogranicza wzrost wybitnie światłożądnych 
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Brometea gatunków tworzących murawę kserotermiczną) 

 gromadzenia materii organicznej w postaci wojłoku 

(czego skutkiem jest zmiana struktury siedliska, 

utrudnione rozsiewanie i kiełkowanie gatunków repre-

zentatywnych dla murawy oraz użyźnienie podłoża 

ułatwiające ekspansję gatunków łąkowych) 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie Obszar wykorzystywany jako miejsce spotkań, 

organizowania ognisk. Prowadzi to do mechanicznego 

niszczenia siedliska i ostatecznie do redukcji jego 

powierzchni 
H05.01 Odpadki i odpady stałe W zagłębieniach składowane są śmieci. Skutkuje to 

zmianą składu podłoża (eutrofizacja/chemizacja) 
I01 Nierodzime gatunki zaborcze W płaty siedliska wkraczają gatunki inwazyjne – 

szczególnie robinia akacjowa, czego konsekwencją jest 

obkurczanie powierzchni zajętej przez siedlisko oraz 

ubożenie jej składu gatunkowego 
I02 Problematyczne gatunki rodzime W płatach siedliska intensywnie rozprzestrzeniają się 

ekspansywne gatunki rodzimych bylin, szczególnie 

kłosownica pierzasta, trzcinnik piaskowy i rajgras 

wyniosły, wypierające gatunki reprezentatywne dla 

siedliska 
K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) Płaty siedliska intensywnie zarastają krzewami i 

podrostem drzew. W efekcie dochodzi do eliminacji 

gatunków światłożądnych charakterystycznych dla 

siedliska 
2. 9170-2 grąd 

subkontynen

talny Tilio-

Carpinetum 

Nr 2 na mapie 

stanowiącej załącznik nr 

5 

B02.01.01 Odnawianie lasu po wycince (drzewa 

rodzime) 
W niektórych fragmentach płatów siedliska nasadzone 

zostały niecharakterystyczne dla siedliska różne rodzime 

gatunki drzew (głównie jesion wyniosły, modrzew 

europejski, olsza czarna). Efektem jest trwała zmiana 

struktury gatunkowej drzewostanu 
B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew Z płatów siedliska pozyskiwane jest martwe drewno, nie 

stwierdzono obecności martwego drewna 

wielkowymiarowego, co skutkuje brakiem drewna 

martwego w drzewostanie. 
B02.06 Przerzedzenie warstwy drzew Warstwa drzew jest bardzo silnie przerzedzona. Skutkiem jest 
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zwiększony dostęp światła do runa i zmiana jego składu 

gatunkowego 

B03 Eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego 

odrastania 

Przerzedzenie warstwy drzew świadczy o wycinaniu drzew w 

płatach siedliska. Umożliwia to wkraczanie i ekspansję 

gatunków niepożądanych. 
D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe Płaty siedliska są poprzecinane niewielkimi ścieżkami, co może 

powodować zmniejszenie powierzchni siedliska.  

I01 Nierodzime gatunki zaborcze W płatach siedliska obserwuje się ekspansję gatunków obcych – 

szczególnie robinii akacjowej i niecierpka drobnokwiatowego. 

Prowadzi to do wypierania gatunków reprezentatywnych 

dla siedliska. 
K02.03 Eutrofizacja (naturalna) Zwiększenie trofizmu gleby poprzez obecność robinii akacjowej 

K04.05 Szkody wyrządzone przez roślinożerców (w 

tym zwierzynę łowną) 

W wielu miejscach siedliska duże powierzchnie zbuchtowane 

przez dziki, czego efektem jest mechaniczna redukcja 

powierzchni siedliska. 

  - Potencjalne  

1. 

 

6210 

Murawy 

kserotermicz

ne Festuco-

Brometea 

Nr 1 na mapie 

stanowiącej załącznik nr 

5 

G05.04 Wandalizm Umyślne niszczenie roślinności w siedlisku. Prowadzi do spadku 

bioróżnorodności w siedlisku. 

2. 9170-2 grąd 

subkontynen

talny Tilio-

Carpinetum 

Nr 2 na mapie 

stanowiącej załącznik nr 

5 

G05.04 Wandalizm 

H05.01 Odpadki i odpady stałe 

Umyślne zaśmiecanie siedliska, co może powodować 

eutrofizację lub chemizację podłoża w zależności od typów 

odpadów 

 

5. Cele działań ochronnych 

 

 

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

właściwego stanu ochrony 

1. 6210 murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea 

U2 Poprawa stanu siedliska na U1 poprzez poprawę 

wskaźników obce gatunki inwazyjne oraz ekspansja 

krzewów i podrostu drzew poprzez wycinkę drzew i 

krzewów oraz użytkowanie kośno-pastwiskowe. 

10 lat 
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2. 9170-2 grąd subkontynentalny 

(Tilio-Carpinetum) 

U2 Poprawa stanu siedliska na U1 poprzez poprawę 

wskaźników: charakterystyczna kombinacja 

florystyczna z U1 na FV, poprzez usunięcia 

gatunków obcych ekologicznie, martwe drewno 

(łączne zasoby) z U2 na U1, obce gatunki w 

drzewostanie z U1 na FV poprzez usuniecie robinii 

akacjowej  

10 lat 

 

 

 

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 

   6210 Murawy 

kserotermiczne Festuco-

Brometea 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1.  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. 

5 000 zł/rok Właściciele 

gruntów/sprawują

cy nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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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 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. 

 

Utrzymanie 

efektu 

wycinki, w 

zależności od 

potrzeb, w 

okresie 

obowiązywani

a planu 

 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  Działania obligatoryjne 

2.  B1  Użytkowa

nie kośne, 

pastwisko

we lub 

kośno-

pastwisko

we 

Ekstensywne użytkowanie 

pastwiskowe, kośne lub kośno-

pastwiskowe 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Corocznie 

począwszy od 

pierwszego 

roku 

obowiązywano 

planu 

Koszty 

wypasu  ok. 

450 zł/ha 

oszacowane 

wg kosztów 

naliczanych w 

pakietach 

programów 

rolno-

Właściciele lub 

posiadacze 

gruntów 
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środowiskowy

ch 

oraz koszenia - 

ok. 3500  

zł/ha +  koszty 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

 

    Działanie fakultatywne 

3.   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 

obowiązywano 

planu w 

terminie maj – 

październik   

 

Ok. 450 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 

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

utraty 

dochodowości 

4.   B3  Użytkowa

nie kośne  

Koszenie powierzchni w przypadku 

braku stosowania wypasu należy 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

Corocznie 

począwszy od 

Ok. 3500 zł/ha 

+ koszty 

Właściciele lub 

posiadacze 
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 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 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

pierwszego 

roku 

obowiązywani

a planu w 

terminie  

po 15 lipca; 

w przypadku 

płatów 

zdominowanyc

h przez 

gatunki 

niepożądane 

(ekspansywne 

i inwazyjne) – 

koszenie 

dwukrotne: 

pierwszy 

termin od 15 

do 30 czerwca; 

drugi po 15 

lipca  

 

wywozu 

biomasy (ok. 

40 zł/m3 wg 

cenników 

rynkowych) 

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 

   Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

5.   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 

obowiązywano 

planu 

1 000 zł/rok Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

   - -     

6. 9170 grąd 

subkontynentalny (Tilio-

Carpinetum) 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

A2 Zwiększe

nie ilości 

drewna 

martwego 

w 

drzewost

anie 

Pozostawienie martwych i 

zamierających drzew w drzewostanie w 

celu dążenia do osiągnięcia ilości 

martwego drewna na poziomie 5% 

zasobności drzewostanu 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Przez cały 

okres 

obowiązywani

a planu 

200 zł/m3 Właściciel/zarządz

ający 

nieruchomością 

  A3 Usuniecie 

gatunków 

obcych i 

ekspansy

wnych z 

drzewost

anu 

Usuwanie poprzez wycinkę i 

karczowanie robinii akacjowej z płatów 

siedliska wraz z kontrolą odrastania w 

kolejnych latach, a w razie potrzeby 

powtórzenie zabiegu.  

Biomasę powstałą po wycince należy z 

obszaru usunąć. 

 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Usuwanie do 

trzeciego roku 

obowiązywani

a planu, w 

okresie 

jesienno-

zimowym, 

kontrola 

odrastania co 3 

lata 

60 tys. Właściciel/zarządz

ający 

nieruchomością 

  A4 Nasadzen

ie 

gatunkam

i 

zgodnymi 

z 

siedliskie

m 

Stosowanie do nasadzeń wyłącznie 

gatunków rodzimych, zgodnych z 

siedliskiem, np.: dąb szypułkowy 

Quercus robur, lipa drobnolistna Tilia 

cordata, grab pospolity Carpinus betulus 

Płaty siedliska 

zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik 

nr 5 

Przez cały 

okres 

obowiązywani

a planu 

Zależne od 

potrzeb w 

danym 

roku, 

trudne do 

określenia 

Właściciel/zarządz

ający 

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

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres 

prac 

monitoring

owych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowied

zialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1. 6210 Murawy 

kserotermiczne 

Festuco-Brometea 

Poprawa 

stanu 

siedliska na 

U1 poprzez 

poprawę 

wskaźników 

obce gatunki 

inwazyjne 

oraz 

ekspansja 

krzewów i 

podrostu 

drzew 

poprzez 

wycinka 

drzew i 

krzewów 

oraz 

użytkowanie 

kośno-

pastwiskowe 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Transekt, 

zgodnie z mapą 

stanowiącą 

załącznik nr 5 

początek 

transektu: 

278866,137207; 

585245,360618 

środek 

transektu: 

278841,826027; 

585271,513772 

koniec 

transektu: 

278818,377676; 

585344,901423 

Sprawują

cy nadzór 

nad 

obszarem 

Jednorazowo 

1500 zł  
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2. 9170 grąd 

subkontynentalny 

(Tilio-Carpinetum) 

Utrzymanie 

stanu 

siedliska na 

U2 względu 

na brak 

możliwości 

poprawy 

wskaźników 

– wiek 

drzewostanu 

(udział 

starodrzewu)

, struktura 

pionowa i 

przestrzenna 

roślinności, 

martwe 

drewno 

(łączne 

zasoby), 

martwe 

drewno 

wielkowymia

rowe. 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ 

Transekt 

zgodnie z mapą 

stanowiącą 

załącznik nr5 

początek 

transektu: 

585032,039942; 

278865,815722 

środek 

transektu: 

584987,017619; 

278724,890737 

koniec 

transektu: 

584940,397919; 

278665,548526 

Sprawują

cy nadzór 

nad 

obszarem 

jednorazowo 

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 PLH120053 

Grzymałów. 

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 PLH120053 Grzymałów. 

 

Zrezygnować z oznaczenia R1 (tereny do zalesienia) terenów muraw kserotermicznych leżących w 

granicy obszary Natura 2000 Grzymałów. Tereny te powinny być oznakowane jako RZ1 - tereny 

zieleni - muraw kserotermicznych. 

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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3. Plan Zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Małopolskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Departament Środowiska i 

Rozwoju Wsi, Kraków, 2013.  

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 

Brak przesłanek dla potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Grzymałów 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

- 

 

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

 1.5. 2013-10 2016-01 Aktualizacji szablonu SDF dokonano w 

styczniu 2016 roku 

 3.1.  

6210 2.13 ha/M/B/C/B/C 

9170 13.07 ha/M/B/C/B/C 

3.1. 

6210 0.45 ha/G/B/C/C/C 

9170 4.47 ha/G/B/C/C/C 

Dane zamieszczone w szablonie SDF oparto 

na wynikach szczegółowej inwentaryzacji 

przeprowadzonych w latach 2014-2015 (G – 

dane o wysokiej jakości), stan zachowania 

na podstawie przeprowadzonej oceny 

eksperckiej zarówno dla siedliska 6210 jak i 

9170 oceniono na C – średni lub 

zdegradowany Weryfikacja danych po 

inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 

2014-2015 

 3.2.  3.2. Dane zamieszczone w szablonie SDF oparto 
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1902 /p/R/M/C/B/C/C 1902 /p/22/22/i/G/D na wynikach szczegółowej inwentaryzacji 

przeprowadzonych w latach 2014-2015 (G – 

dane o wysokiej jakości). Na podstawie 

przeprowadzonych prac stwierdzono jedynie 

22 osobniki płonne, rosnące pojedynczo, nie 

tworzące charakterystycznych skupień. 

Liczebność populacji jest bardzo mała, 

osobniki występują tylko w stanie płonnym, 

mają obniżoną żywotność. Z tego względu 

oraz biorąc pod uwagę występowanie 

gatunku wyłącznie na niewłaściwym dla 

siebie siedlisku (pomimo obecności w 

obszarze płatów siedlisk odpowiadających 

temu gatunkowi) zwiększenie liczebności 

populacji obuwika jest mało 

prawdopodobne. Warto nadmienić, że 

populacja w obszarze nie ma znaczenia dla 

stanu zachowania obuwika w regionie, gdyż 

w okolicy (np. w Kalinie Lisiniec) 

występują bardzo liczne i dobrze zachowane 

populacje tego gatunku. Ocena D – 

populacja nieistotna.  

 3.3. - 3.3. 

I/Lycaena dispar 

I/Phengaris (Maculinea) arion 

P/Lilium martagon 

P/Listera ovata 

P/Cephalanthera damasonium/X 

P/Cimicifuga europaea 

P/Epipactis microphylla/X 

P/Epipactis helleborine 

P/Orobanche picridis/X 

P/Aster amellus 

P/Anemone sylvestris 

P/Campanula sibirica 

P/Linum hirsutum/X 

P/Cerasus fruticose/X 

P/Ophrys insectifera/X 

P/Carlina acaulis 

Weryfikacja danych po inwentaryzacji 

przeprowadzonej w latach 2014-2015 
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P/Neottia nidus-avis 

P/Thymus kosteleckyanus/X 

P/Orchis militaris/x 

P/Daphne mezereum 

 4.1.  

Obszar "Grzymałów" położony jest w 

środkowej części Wyżyny Miechowskiej 

na północ od Grzymałowa; gmina 

Słaboszów powiat miechowski, woje-

wództwo małopolskie. 

Murawy kserotermiczne, w mozaice z 

laskami grądowymi i ciepłymi zaroślami, 

porastają strome zbocza o 

ekspozycji zachodniej i południowej, 

pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. 

Zachodnie zbocza opadają do 

malowniczego, głębokiego wąwozu 

lessowego porośniętego lasem grądo-

wym. Siedliska zajmują płat o długości 

ok. 710 m i szerokości od ok.300 m do 

600m. Teren położony jest między inten-

sywnie użytkowanymi polami 

(uprawy pszenicy). 

N25/ Siedliska trawiaste i zarośla (ogólnie)/25% 

N15/Grunty orne/1% 

N19/lasy mieszane/74% 

Zaktualizowano na podstawie 

przeprowadzonych prac 

 4.2. 

Głównym przedmiotem ochrony są prio-

rytetowe murawy kserotermiczne repre-

zentowane przez zespół Inuletum ensifo-

liae, z licznymi stanowiskami roślin 

chronionych: Anemone sylvestris, Aster 

amellus, Campanula sibirica, Orchis 

militaris,Linum hirsutum; w lesie grądo-

wym zwraca uwagę niewielka populacja 

Cypripedium calceolus, obecne są też 

inne chronione gatunki: Lilium marta-

gon, Listera ovata, Cephalanthera da-

masonium. Teren ten ma bardzo duże 

znaczenie dla zachowania bioróżnorod-

ności rolniczego krajobrazu Miechowsz-

czyzny. 

4.2. 

Obszar położony jest na Wyżynie Miechowskiej, na północ od 

miejscowości Grzymałów, w gminie Słaboszów w powiecie 

Miechowskim. Obszar ten znajduje się w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej. Jest jednym z 

kilkunastu obszarów wyznaczonych dla ochrony muraw 

kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej. Usytuowany jest pomiędzy 

intensywnie użytkowanymi gruntami rolnymi, w jego skład wchodzi 

wąwóz porośnięty lasem i zaroślami oraz dawne wyrobiska porośnięte 

krzewami z fragmentami murawy kserotermicznej.  

W granicach obszaru występują dwa siedliska będące przedmiotami 

ochrony – 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) i 9170 

Grad środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum). W granicach obszaru występuje także obuwik pospolity 

Cypripedium calceolus L. 

Murawy kserotermiczne w granicach obszaru zajmują bardzo niewielka 

Zaktualizowano na podstawie prac 

przeprowadzonych w latach 2014-2015 
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powierzchnię (ok. 0,45 ha) i występują jedynie w północno-wschodniej 

części obszaru, w rejonie dawnych wyrobisk z których pozyskiwany był 

wapień. Teren jest bardzo nierówny, zaznaczają się na nim liczne 

wgłębienia i doły, stąd ekspozycja jest różna w zależności od ułożenia 

wyrobiska. Teren jest silnie zaśmiecony. Niewielkie fragmenty muraw 

wykształcone głównie na dnie i stokach wyrobisk reprezentują zubożałą 

postać zespołu Inuletum ensifoliae. Gatunki charakterystyczne, w tym 

przede wszystkim oman wąskolistny Inula ensifolia oraz aster gawędka 

Aster amellus pojawiają się jedynie w miejscach najbardziej 

odsłoniętych, prawdopodobnie jeszcze niedawno eksploatowanych, 

gdzie pokrywa roślinna jest rozluźniona. Zwarcie ogólne drzew i 

krzewów wynosi około 50%, przy czym jest zdecydowanie większe na 

obwodzie, gdzie murawy płynnie przechodzą w ciepłolubne zarośla. W 

płatach muraw stwierdzono obecność kilku cennych i chronionych 

gatunków roślin naczyniowych takich, jak: wiśnia karłowata Cerasus 

fruticosa, len włochaty Linum hirsutum, aster gawędka Aster amellus, 

dzwonek syberyjski Campanula sibirica oraz zawilec wielkokwiatowy 

Anemone sylvestris. Na większości powierzchni siedliska zaznacza się 

znaczy udział ekspansywnych gatunków bylin, w tym głównie 

rodzimych traw: kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum, 

trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos oraz rajgrasu wyniosłego 

Arrhenatherum elatius, ale również spotykane są obce w naszej florze: 

nawłoć późna Solidago gigantea oraz nawłoć kanadyjska Solidago 

canadensis. Ponadto, przede wszystkim na wschodnim obwodzie 

wyrobisk, występuje znaczna liczba obcych i inwazyjnych gatunków 

drzew i krzewów takich, jak: zdecydowanie dominująca robinia 

akacjowa Robinia pseudoacacia, a także m.in. orzech włoski Juglans 

regia, klon jesionolistny Acer negundo oraz śliwa mirabelka Prunus 

domestica subsp. syriaca. Stan zachowania siedliska w obszarze 

oceniany jest na zły (U2), a największymi zagrożeniami są: brak 

użytkowania kośno-pasterskiego, silne zarastanie płatów muraw przez 

ekspansywne, rodzime gatunki traw oraz krzewy i podrost drzew, 

ekspansja obcych gatunków inwazyjnych, głównie robinii akacjowej 

oraz nawłoci oraz zaśmiecanie.  

Płaty grądu środkowoeuropejskiejo i subkontynentalnego zostały 

stwierdzone wzdłuż wąwozu ciągnącego się w południowo-wschodniej 

części obszaru. Drzewostan jest tu bardzo zróżnicowany, miejscami 

silnie prześwietlony, a gdzie indziej znacznie bardziej zwarty. Wiek 

drzew w zdecydowanej większości nie przekracza 50 lat. W miejscach 
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prześwietlonych obficie rozwija się warstwa podszytu i runa, a 

dominującym krzewem jest leszczyna Corylus avellana, natomiast w 

runie duży udział mają różne gatunki związane z żyznymi lasami 

liściastymi takie, jak m.in.: podagrycznik pospolity Aegopodium 

podagraria, kopytnik pospolity Asarum europaeum, miodunka ćma 

Pulmonaria obscura, kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum oraz 

żankiel zwyczajny Sanicula europaea, przy czym udział gatunków 

typowo grądowych (charakterystycznych dla Carpinion) jest niewielki. 

W miejscach ze zwartym drzewostanem runo jest słabo rozwinięte. W 

płatach siedliska rośnie kilka cennych i chronionych gatunków roślin 

naczyniowych takich, jak: obuwik pospolity Cypripedium calceolus, 

pluskwica europejska Cimicifuga europaea, lilia złotogłów Lilium 

martagom, buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, 

kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, miodownik melisowaty 

Melittis mellisophyllum, listera jajowata Listera ovata, wawrzynek 

wilczełyko Daphene mezereum oraz bardzo rzadki w Polsce kruszczyk 

drobnolistny Epipactis microphylla. Miejscami zaznacza się ekspansja 

rodzimych gatunków, związanych z siedliskami żyznymi, głównie 

podagrycznika pospolitego, a ponadto stwierdzono obecność inwazyjnej 

nawłoci  kanadyjskiej Solidago canadensis oraz robini akacjowej 

Robinia pseudoacacia. Stan zachowania siedliska w obszarze oceniany 

jest źle (U2), a największymi zagrożeniami są: wyręb, pozyskiwanie 

drewna, nadmierny rozwój podszytu, ekspansja gatunków rodzimych 

związanych z żyznymi siedliskami, ekspansja obcych gatunków 

inwazyjnych, nadmierna aktywność zwierząt, głównie dzików. 

W obszarze występuje także obuwik pospolity, jednak rośnie on tylko w 

jednym miejscu - w płacie zarośli grądowych zlokalizowanych w wzdłuż 

wąwozu ciągnącego się w południowo-wschodniej części. W 2014 roku 

odnaleziono jedynie 17 wyłącznie płonnych osobników (w roku 2015 – 

22 osobniki płonne), które rosły pojedynczo nie tworząc 

charakterystycznych dla tego gatunku skupień. Ocienienie siedliska 

gatunku jest duże, powodowane zarówno przez drzewa i krzewy, jak i 

wysokie byliny. Stwierdzono obecność inwazyjnej robinii akacjowej 

Robinia pseudoacacia, która prawdopodobnie przyczynia się do wzrostu 

żyzności siedliska. Stan zarówno populacji obuwika w obszarze jak i 

jego siedliska jest oceniany źle. Liczebność populacji jest bardzo mała, a 

osobniki występują jedynie w stanie płonnym i mają obniżoną 

żywotność. Z tego względu oraz biorąc pod uwagę występowanie 

gatunku wyłącznie na niewłaściwym dla siebie siedlisku (pomimo 
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obecności w obszarze płatów siedlisk odpowiadających temu gatunkowi) 

zwiększenie liczebności populacji obuwika jest mało prawdopodobne. 

Warto nadmienić, że populacja w obszarze nie ma znaczenia dla stanu 

zachowania obuwika w regionie, gdyż w okolicy (np. w Kalinie Lisiniec) 

występują bardzo liczne i dobrze zachowane populacje tego gatunku. 

Ocena D – populacja nieistotna. Głównymi zagrożeniami są: nadmierne 

ocienienie, skrajnie mała liczebność populacji oraz jej silna izolacja. 

 4.3. 

A04.03 

J02.11 

B01 

4.3. 

A03.03 

A04.03 

H05.01 

I01 

K02.01 

B02.04 

B03 

Zaktualizowano na podstawie prac 

przeprowadzonych w latach 2014-2015 

 4.3 

M/X/b 

4.3. 

A03.02 

A04.02 

Zaktualizowano na podstawie prac 

przeprowadzonych w latach 2014-2015 

 

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

  

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 
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Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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