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Szablon projektu dokumentacji planu ochrony (PO) 
 

Dokumentacja planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 w województwie małopolskim 
 

1. Etap wstępny pracy nad PO 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego  
Kod obszaru PLH120094 
Opis granic obszaru Załącznik nr 1 
SDF Załącznik nr 2  
Położenie Województwo małopolskie, powiat gorlicki, gminy: Ropa, Uście Gorlickie, Sękowa, Gorlice 
Powierzchnia obszaru (w ha) 2 824,6 
Status prawny Obszar mający znaczenia dla Wspólnoty Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012 r w sprawie 

przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8120), (2013/22/UE) 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia PO 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Termin zatwierdzenia PO  
Koordynator PO Katarzyna Bajorek-Zydroń, katarzyna.bajorek-zydron@progea.pl, +48125140641, +48603374905 
Planista Regionalny Małgorzata Michna, malgorzata.michna@rdos.krakow.pl, +48126198146, +48509900726 
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 
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1.2. Ustalenie terenu objętego PO 

Lp. 

Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody lub nadleśnictwa, 

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

części terenu ze sporządzania PO 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części 
terenu ze sporządzania PO 

Powierzchnia krajowej 
formy ochrony 

przyrody 
lub nadleśnictwa 
pokrywaj ąca się 
z obszarem [ha] 

1. Nadleśnictwo Łosie Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 
Łosie na lata 2009 - 2018 

Podstawa do wyłączenia nie 
zachodzi, ponieważ Plan 
Urządzania Lasu nie zawiera 
zakresu Planu Ochrony dla 
obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
PLH120094 

 

2. Nadleśnictwo Gorlice Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 
Gorlice na lata 2006-2015 

Podstawa do wyłączenia nie 
zachodzi, ponieważ Plan 
Urządzania Lasu nie zawiera 
zakresu Planu Ochrony dla 
obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
PLH120094 

 

3. OSOP Beskid Niski PLB 170001 -   
Teren objęty PO: Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego o powierzchni 2 824,6 [ha] 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 – Załącznik nr 3 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia PO 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) dla obszaru Natura 2000 
sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu ochrony. Sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego PLH120094 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Sporządzony projekt planu ochrony wymaga 
zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze 
rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części na okres 20 lat, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. 

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera: 
− Opis granic i mapę obszaru, 
− Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt będących przedmiotami ochrony, 
− Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania 

integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do: innych form ochrony 
przyrody pokrywających się z obszarem Natura 2000; zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji 
zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i 
edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesienia; zagospodarowania obszarów 
morskich; gospodarowania wodami; gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej; śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których 
powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych, 

− Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłączonej strefy ekonomicznej dotyczącej eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, 

− Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, 

− Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, 
− Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków, 
− Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących 

przedmiotami ochrony. 
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Proces sporządzania projektu Planu Ochrony składać się będzie z etapów: 
− Etap I – wstępny – mający na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem planu ochrony i utworzenie Zespołu Lokalnej 

Współpracy,: 
− Etap II – opracowanie projektu planu ochrony polegający na przeprowadzeniu procesu planistycznego. 
− Etap III – opiniowanie i weryfikacja projektu planu ochrony, w ramach którego wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do 

uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie spotkań dyskusyjnych lub przesłanych w inny sposób, oraz do przedstawienia stanowiska wobec 
uwag i wniosków do akceptacji Zamawiającego. 

 
Podczas realizacji projektu panu 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. 

Lista gatunków i siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego została 
sporządzona na podstawie Standardowego Formularza Danych (SDF) dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
PLH120094. Lista ta zostanie zweryfikowana w trakcie prac nad projektem planu ochrony i jest możliwość jej uzupełnienia o nowe przedmioty 
ochrony, jeśli zostaną zidentyfikowane w trakcie prac nad projektem planu ochrony. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych PO (według standardowego formularza danych) 
 

Lp. Kod 
Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Populacja 
osiadła 

Populacja 
lęgowa 

Populacja 
migruj ąca 

Ocena 
populacji / 

stopień 
reprezentacji 

Ocena 
stanu 

zachowania 

Ocena 
izolacji / 
względna 

powierzchnia 

Ocena 
ogólna 

Opina 
dotycząca 

wpisu 

S1 9130 
Żyzne 
buczyny 

Dentario 
glandulosa
e-
Fagenion, 
Galio 
odorati-
Fagenion 

50,81    B C B B 

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

S2 9180 

Jaworzyny i 
lasy 
klonowo-
lipowe na 
stokach i 
zboczach 

Tilio 
plathyphyll
is-Acerion 
pseudoplat
ani 

0,03    B C A C 

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

S3 91E0 

Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 

Salicetum 
albo-
fragilis, 
Populetum 
albae, 
Alnenion 

    D    

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

pS4 8310 

Jaskinie 
nieudostępni
one do 
zwiedzania 

 2    D    

Zweryfikowano 
na podstawie 
prac 
terenowych 

pS5 9110 
Kwaśne 
buczyny 

     D    

Zweryfikowano 
na podstawie 
prac 
terenowych 

Z1 1166 
Traszka 
grzebieniast
a 

Triturus 
cristatus 

    D    

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

Z2 1193 
Kumak 
górski 

Bombina 
variegata  C   C B C C 

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
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Lp. Kod 
Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Populacja 
osiadła 

Populacja 
lęgowa 

Populacja 
migruj ąca 

Ocena 
populacji / 

stopień 
reprezentacji 

Ocena 
stanu 

zachowania 

Ocena 
izolacji / 
względna 

powierzchnia 

Ocena 
ogólna 

Opina 
dotycząca 

wpisu 

terenowych 

Z3 1303 
Podkowiec 
mały 

Rhinoloph
us 
hipposider
os 

  280  B B C B 

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

Z4 1321 Nocek 
orzęsiony 

Myotis 
emarginatu
s 

    D    

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

Z5 1323 
Nocek 
Bechsteina 

Myotis 
bechsteinii 

    D    

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

Z6 1324 Nocek duży 
Myotis 
myotis   350  C B C C 

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

Z7 2001 
Traszka 
karpacka 

Triturus 
montandon
i 

 C   C B C C 

Potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

pZ8 1087 
Nadobnica 
alpejska 

Rosalia 
alpina 

    C    

Stwierdzono na 
podstawie 
dostępnych 
danych, 
potrzeba 
weryfikacji 
podczas prac 
terenowych 

pZ9 1308 
Mopek 
zachodni 

Barbastell
a 
barbastellu
s 

    D    

Zweryfikowano 
na podstawie 
prac 
terenowych 

pZ10 1352 Wilk 
Canis 
lupus 

    D    
Zweryfikowano 
na podstawie 
dostępnych 
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Lp. Kod 
Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

% 
pokrycia 

Populacja 
osiadła 

Populacja 
lęgowa 

Populacja 
migruj ąca 

Ocena 
populacji / 

stopień 
reprezentacji 

Ocena 
stanu 

zachowania 

Ocena 
izolacji / 
względna 

powierzchnia 

Ocena 
ogólna 

Opina 
dotycząca 

wpisu 

danych 

pZ11 1361 Ryś Lynx lynx     D    

Zwaryfikowano 
na podstawie 
dostępnych 
danych  

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 PO, 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 Zespołem Lokalnej Współpracy odbywać się będzie za pomocą spotkań dyskusyjnych: 
Zaplanowano cztery spotkania konsultacyjne,. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 13 grudnie 2013 roku w Urzędzie Gminy w Ropie – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 4 
Drugie spotkanie odbyło się 21 sierpnia 2014 roku w Gimnazjum w Uściu Gorlickim – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 5 
Trzecie spotkanie odbyło się 30 października 2014 roku w Kasztelu w Szymbarku – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 13, 
Czwarte spotkanie odbyło się 15 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy w Ropie – sprawozdanie ze spotkania – załącznik nr 14. 
 
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 PO, 
− uzgodnienie ewentualnych zmian do istniejących dokumentów planistycznych, 
− uzgodnienie zapisów powstającego projektu PO. 
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W czasie pierwszych konsultacji powołany zostanie Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) (na podstawie ustawy o ochronie przyrody), 

złożony z przedstawicieli grup lokalnych i regionalnych interesariuszy. Ponadto w myśl ww. ustawy każdy zainteresowany będzie mógł składać 
uwagi i wnioski dotyczące tworzonego planu, do koordynatora oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz uczestniczyć w 
spotkaniach dyskusyjnych na każdym etapie tworzenia PO. 

Zaproszenia na warsztaty konsultacyjne będą wysyłane drogą listowną i/lub za pomocą poczty elektronicznej do instytucji, organizacji i osób 
mogących być bezpośrednio zainteresowanych projektem.  
 
 
 
1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  
 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt  

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

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

ul. Racławicka 56,  
30-001 Kraków 

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

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 

Delegatura urzędu w Nowym Sączu ul. 
Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz 

Kraków: 12 3921527 
 
Nowy Sącz: 18 540 22 00 
mmor@malopolska.uw.gov.pl 

Starostwo Powiatowe w Gorlicach 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, 

ul. Biecka 3 
38-300 Gorlice 

18-353-53-80 
starostwo@powiat.gorlice.pl 
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gospodarki wodnej, ochrony środowiska i 
przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa 
śródlądowego 

Urząd Gminy Gorlice prowadzenie na obszarze jednostki zadań m. in.: 
sprawy ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

ul. 11-go Listopada 2 
38-300 Gorlice 

18-353-57-62 
urząd@gmina.gorlice.pl 

Urząd Gminy Ropa prowadzenie na obszarze jednostki zadań m. in.: 
sprawy ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

38-312 Ropa 733 18-353-40-14 
gmina@ropa.iap.pl 

Urząd Gminy Uście Gorlickie prowadzenie na obszarze jednostki zadań m. in.: 
sprawy ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

38-315 Uście Gorlickie 80 18-351-60-41 
gmina@usciegorlickie.pl 

Urząd Gminy Sękowa prowadzenie na obszarze jednostki zadań m. in.: 
sprawy ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej 

38-307 Sękowa 252 18-351-80-16 
ugsekowa@sekowa.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie 

Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych 
wykonująca zadania określone w Ustawie o 
lasach z 28 września 1991 roku z zakresu m.in. 
nadzoru nad lasami będącymi własnością Skarbu 
Państwa. 

Al. J. Słowackiego 17a, 
31-159 Kraków 

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

Nadleśnictwo Łosie Zarządca Lasów Państwowych realizujący 
zadania w oparciu o plany urządzania lasów. 

Łosie 39 
38-312 Ropa 

18-353-47-19 
losie@krakow.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Gorlice Zarządca Lasów Państwowych realizujący 
zadania w oparciu o plany urządzania lasów. 

38-333 Zagórzany 343 18-351-13-87 
gorlice@krakow.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

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

Plac na Stawach 3, 
30-107 Kraków 

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

Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów, oddział: Ośrodek 
Budownictwa Ludowego w 

Właściciel obiektu, w którym mieści się kolonia 
rozrodcza 

Ośrodek Konferencyjno-
Wystawienniczy „Kasztel w 
Szymbarku” 

18-351-31-14 
kasztel.szymbark@gmail.com 
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Szymbarku 38-311 Szymbark, 
ul. Wróblewskiego 10, 38-300 Gorlice 

Parafia Grekokatolicka pw. 
Narodzenia NMP w Łosiu 

Właściciel obiektu, w którym mieści się kolonia 
rozrodcza 

Łosie 219 
38-312 Ropa 

18-353-43-04 

Parafia Prawosławna pw. Opieki 
MB w Bielance 

Właściciel obiektów, w którym mieszczą się 
kolonie rozrodcza w cerkwi pw. Św. Łukasza 
Apostoła w Kunkowej i w cerkwi w 
Leszczynach 

38-311 Szymbark, 
Kunkowa 43 
38-315 Uście Gorlickie 

18-351-64-12 

Parafia Prawosławna pw. św. 
Michała Archanioła w Wysowej 

Właściciel obiektu, w którym mieści się kolonia 
rozrodcza w cerkwi pw. śś. Kosmy i Damiana w 
Blechnarce 

38-316 Wysowa-Zdrój 17 18-353-21-24 

Parafia Prawosławna pw. Opieki 
MB w Hańczowej 

Właściciel obiektu, w którym mieści się kolonia 
rozrodcza 

Hańczowa 56 
38-316 Wysowa 

18-353-22-47 

Parafia Greckokatolicka pw. św. 
Dymitra w Krynicy 

Właściciel obiektu, w którym mieści się kolonia 
rozrodcza w cerkwi w Śnietnicy 

ul. Zdrojowa 8 
33-380 Krynica Zdrój 

18-353-23-83 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Małastowie 

Właściciel obiektu, w którym mieści się kolonia 
rozrodcza 

Małastów 16 
38-307 Sękowa 

18-351-83-28 

 
1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

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

Kontakt  

Małgorzata Michna planista regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Krakowie 

12-619-81-46 
malgorzata.michna@rdos.krak
ow.pl 

Katarzyna Bajorek-
Zydroń 

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

Anna Gazda ekspert ds. siedlisk ProGea Consulting rlgazda@cyf-kr.edu.pl 
Rafał Szkudlarek ekspert chiropterolog ProGea Consulting, PTPP „pro Natura” nietoperze@eko.wroc.pl 

Anna Bator chiropterolog PTPP „pro Natura” mystacina@gmail.com 

Maciej Pabijan ekspert herpetolog ProGea Consulting maciej.pabijan@uj.edu.pl 

Barbara Mirek-
Michalska 

przedstawiciel RDLP Kraków Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Krakowie 

barbara.michalska@krakow.las
y.gov.pl 
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Małgorzata 
Mordarska-Duda 

przedstawiciel wojewody Małopolskiego Wojewoda Małopolski – Delegatura w Nowym Sączu 18 443 70 02, 503 035 091 
mmor@malopolska.uw.gov.pl 

Jerzy Józefiak przedstawiciel nadleśnictwa Nadleśnictwo Łosie 183534719 

ks. Adam Pręcik proboszcz/zarządca budynku z kolonią 
rozrodczą  

Parafia Małastów 603055850 

ks. Władysław 
Kaniuk 

proboszcz/zarządca budynku z kolonią 
rozrodczą 

Parafia Prawosławna w Hańczowej wkaniuk@interia.pl; 
608264289 

Jadwiga Kiełbasa przedstawiciel Urzędu Gminy Urząd Gminy Ropa osrodowiska@ropa.pl 

Tomasz Zając przedstawiciel Urzędu Gminy Urząd Gminy Ropa  
Andrzej Dynda przedstawiciel Urzędu Gminy Urząd Gminy Ropa adynda@op.pl 
ks. Piotr Kaczmar proboszcz/zarządca budynku z kolonią 

rozrodczą 
Greckokatolicka Parafia Łosie  

Janusz Zięba przedstawiciel muzeum/zarządca budynku z 
kolonią rozrodczą 

Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów w 
Gorlicach” 

kasztel.szymbark@gmail.com 

Dorota Kłapacz  przedstawiciel Urzędu Gminy Urząd Gminy Ropa dorotaklapacz@op.pl 

Marcin Janik przedstawiciel Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe Gorlice janik1970@wp.pl 
Iwona Wilczak przedstawiciel Urzędu Gminy Gmina Sękowa iwilczak@sekowa.pl 
Janusz Konior przedstawiciel Urzędu Gminy Urząd Gminy Ropa jkonior@iap.pl; 608040527 
Ewa Grzesiak-Hryc przedstawiciel Urzędu Gminy Urząd Gminy Uście Gorlickie ochronasrodowiska@usiecgorli

ckie.pl 
Paweł Wiatr przedstawiciel ARiMR ARiMR Kraków pawel.wiatr@arimr.gov.pl 
Piotr Rutkowski przedstawiciel ARiMR ARiMR Kraków piotr.rutkowsk@arimr.gov.pl 
Joanna Nabielec wolontariusz RDOŚ Kraków joanna.nabielec@uj.edu.pl 
Jadwiga Cieśla przedstawiciel nadleśnictwa Nadleśnictwo Gorlice jadwiga.ciesla@krakow.lasy.go

v.pl 
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2. Etap II Opracowanie projektu PO 
 
Moduł A  
 
2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 
 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 
Materiały 
publikowane 

Bonk M., Sochacki J., 2012 Kumak 
górski Bombina variegata, W: 
Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 
(red), Monitoring gatunków zwierząt 
Przewodnik metodyczny cz. III., ss. 
328-345, GIOŚ, Warszawa 

Informacje o rozmieszczeniu 
gatunku w kraju, szczegółowe 
wytyczne dotyczące 
monitoringu gatunku 

Wysoka. Szczegółowe 
wytyczne do monitoringu 

 

Materiały 
publikowane 

Bonk M., Sochacki J., 2012 Traszka 
karpacka Lissotriton montadoni, W: 
Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. 
(red), Monitoring gatunków zwierząt 
Przewodnik metodyczny cz. III., ss. 
406-418, GIOŚ, Warszawa 

Informacje o rozmieszczeniu 
gatunku w kraju, szczegółowe 
wytyczne dotyczące 
monitoringu gatunku 

Wysoka. Szczegółowe 
wytyczne do monitoringu 

 

Materiały 
publikowane 

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

Informacje o letnich 
stanowiskach nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

 

Materiały 
publikowane 

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

Informacje o letnich 
stanowiskach nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

 

Materiały 
publikowane 

Kozakiewicz K. 2003. Letnie 
stanowiska nietoperzy na strychach 
budynków sakralnych w Beskidzie 

Informacje o letnich 
stanowiskach nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 
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Niskim i Sądeckim oraz na Pogórzu 
Środkowobeskidzkim – kontrole w 
latach 1999-2001. Studia Chiropterol. 
3-4: 21-30. 

Materiały 
publikowane 

Mleczek T., Szatkowski B. 2001. 
Wyniki letnich kontroli stanowisk 
nietoperzy w Beskidzie Niskim i na 
Pogórzu Karpackim. Jaskinie 
Beskidzkie 4: 21-22. 

Informacje o letnich 
stanowiskach nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

 

Materiały 
publikowane 

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

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

duża  

Materiały 
publikowane 

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

Informacje o letnich 
stanowiskach nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

 

Materiały 
publikowane 

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

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

Wysoka. Szczegółowe 
wytyczne do monitoringu 

 

Materiały 
publikowane 

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

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

Średnia  
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metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 48-
70 

Materiały 
publikowane 

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

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

Średnia  

Materiały 
publikowane 

Pabijan M., 2010, Traszka 
grzebieniasta Triturus cristatus, W: 
Makomaska-Juchiewicz M. (red), 
Monitoring gatunków zwierząt 
Przewodnik metodyczny cz. I., ss. 
195-219, GIOŚ, Warszawa 

Informacje o rozmieszczeniu 
gatunku w kraju, szczegółowe 
wytyczne dotyczące 
monitoringu gatunku 

Wysoka. Szczegółowe 
wytyczne do monitoringu 

 

Materiały 
publikowane 

Kepel A., 2010, Nocek duży Myotis 
myotis, W: Makomaska-Juchiewicz 
M. (red), Monitoring gatunków 
zwierząt Przewodnik metodyczny cz. 
I., ss. 220-257, GIOŚ, Warszawa 

Informacje o rozmieszczeniu 
gatunku w kraju, szczegółowe 
wytyczne dotyczące 
monitoringu gatunku 

Wysoka. Szczegółowe 
wytyczne do monitoringu 

 

Materiały 
publikowane 

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2012 
Podkowiec mały Rhinolophus 
hipposideros W: Makomaska-
Juchiewicz M., Baran P. (red), 
Monitoring gatunków zwierząt 
Przewodnik metodyczny cz. III., ss. 
725-748, GIOŚ, Warszawa 

Informacje o rozmieszczeniu 
gatunku w kraju, szczegółowe 
wytyczne dotyczące 
monitoringu gatunku 

Wysoka. Szczegółowe 
wytyczne do monitoringu 

 

Materiały 
publikowane 

Michalcewicz J., Ilek A., Szafarska 
J., Wach A. 2011, Nadobnica alpejska 
Rosalia alpina (Coleoptera: 
Cerambycidae) w Nadleśnictwie 
Łosie (SE Polska) – rozsiedlenie, 
wybrane aspekty ekologii, zagrożenia 
i ochrona gatunku. Acta Agraria et 
Silvestria, series Silvestris, Vol 

Rozmieszczenie gatunku na 
obszarze Nadleśnictwa Łosie 
– m.in. w granicach obszaru 
Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego 

wysoka  
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XLIX, 25-34. 
Materiały 
publikowane 

Michalcewicz J., Ciach M. 2012, 
Ochrona Nadobnicy alpejskiej 
Rosalia alpina (Coleoptera: 
Cerambycidae) w Polsce – aktualne 
problemy i sposoby ich rozwiązania. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (5), 
347-357.  

   

Materiały 
niepublikowane 

PTPP „pro Natura” – dane 
niepublikowane 

Informacje o stanowiskach 
letnich nietoperzy. 

Informacja istotna z punktu 
widzenia planowania 
ochrony nietoperzy 

PTPP „pro Natura” 

Raporty Standardowy Formularz Danych dla 
obszaru Natura 2000 PLH120094 

Szczegółowa informacja o 
obszarze PLH120094 

Bardzo duża www.natura2000.gdos.gov.pl 

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

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

Ogólne dane porównawcze  

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

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

Bardzo duża www.gios.gov.pl/siedliska/ 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 położony jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, na terenie gmin 
Gorlice, Ropa, Uście Gorlickie i Sękowa. Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego tworzy sześć enklaw, z których każda obejmuje 
przynajmniej jedną kolonię rozrodczą nietoperzy. Kolonie rozrodcze zlokalizowane są w obiektach: 

• Kasztel w Szymbarku, w którym mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego, 

• Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego,  

• Cerkiew pw. Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego, 

• Cerkiew pw. Śś Kosmy i Damiana w Blechnarce, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego 

• Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego 

• Cerkiew pw. Św. Dymitra w Śnietnicy, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego, 

• Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie, w którym mieści się kolonia rozrodcza nocka dużego, 

• Cerkiew pw. Św. Łukasza w Leszczynach, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego. 

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego leży na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, częściowo pokrywa 
się z obszarem Natura 2000 Beskid Niski PLB180002. Obszar ten graniczy także z innymi „rzecznymi” obszarami Natura 2000: Biała Tarnowska PLH120090 
i Wisłoka z dopływami PLH180052. W odległości od kilku do kilkunastu kilometrów od granic obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
znajdują się inne obszary Natura 2000, w których przedmiotami ochrony są nietoperze. Są to: Ostoja Popradzka PLH120019, Ostoja Magurska PLH180001, 
Bednarka PLH120033, Łabowa PLH120036, Nawojowa PLH120035 i Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020. 

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego leży wg regionalizacji fizyczno-geograficznej w Regionie Karpackim, Prowincji Karpaty 
Zachodnie, Podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, Makroregionie Beskidy Środkowe, Mezoregionie Beskid Niski (Kondracki 2011).  

Wg regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz 2008) Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego należy do Prowincji Karpackiej, Krainy 
Karpat Zachodnich, Podkrainy Zachodniobeskidzkiej, Okręgu Beskidzkiego Gorczańsko-Sądeckiego – Beskidu Niskiego Zachodniego oraz do Działu 
Wschodniokarpackiego, Krainy Karpat Wschodnich, Okręgu Beskidu Niskiego - Beskidu Niskiego Środkowego „Przełęcz Dukielska – Dolina Ropy”. 

Obszar Natura 2000 położony jest w zachodniej części Beskidu Niskiego. Jest to najniższa część Beskidów. Pod względem tektonicznym obszar ten znajduje 
się w obrębie Karpat Zewnętrznych tzw. fliszu karpackiego, charakteryzującego się występowaniem naprzemianlegle ułożonych warstw piaskowców i łupków 
ilastych. Enklawy te zlokalizowane są w strefie płaszczowiny magurskiej, będącej najwyższą i zarazem najbardziej południową jednostką w obrębie Karpat 
Zewnętrznych. Płaszczowina ta zbudowana jest głównie z osadów górnej kredy i paleogenu. Przeważającą część obszaru zajmują piaskowce magurskie, 
budujące szerokopromienne formy fałdowe. Wśród typowych utworów jednostki magurskiej występujących w okolicach Gorlic wyróżnić można również 
łupki pstre eoceńskie oraz warstwy inoceramowe, wykształcone głownie w postaci cienko- i średnioławicowych piaskowców silnie wapnistych. 

Enklawy wchodzące w skład obszaru obejmują zbocza:  
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• Miejskiej Góry (643 m n.p.m.), Palenicy (520 m n.p.pm) – enklawa „Szymbark” 

• Kiczery-Żdżar (609 m n.p.m.), Łyśćca (663 m n.p.m.), Czerteżyków (623 m np.pm.) - enklawa „Łosie”, 

• Koziego Żebra (847 m n.p.m.) i Markowca (640 m n.p.m.) – enklawa „Hańczowa”, 

• Wysoty (784 m n.p.m.) – enklawa „Blechnarka” (=Wysowa) 

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego leży w dorzeczu dwóch dopływów Wisły – Wisłoki i Dunajca. Dopływem Wisłoki jest Ropa 
przepływająca przy większych enklawach obszaru, na której zlokalizowany jest zbiornik zaporowy Klimkówka. Dopływem Dunajca, przepływającym przy 
niewielkiej enklawie obszaru – w Śnietnicy, jest Biała. Rzeki te mają typowo górski charakter z kamienistym dnem i mogą na nich występować nagłe 
wezbrania wód występujące po gwałtownych opadach deszczu. 

Beskid Niski zaliczany jest do karpackiej dzielnicy klimatycznej. Duży wpływ na stosunki klimatyczne ma tu ukształtowanie powierzchni. Enklawy położone 
na terenie obszaru w jego południowej części (Hańczowa, Blechnarka) charakteryzują się klimatem chłodniejszym i wilgotniejszym niż pozostałe. Związane 
jest to ze wzrostem wysokości bezwzględnej. 

Większość obszaru Natura 2000 zajmują lasy należące do Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwa 
Łosie. Na tych obszarach prowadzona jest planowa gospodarka leśna w oparciu o obowiązujący Plan Urządzania Lasu. Ponad 15 % powierzchni obszary 
stanowią lasy prywatne. Łąki i grunty orne zajmują w obszarze w sumie około 10%. Kolonie rozrodcze nietoperzy zlokalizowane są przeważnie w budynkach 
znajdujących się w sąsiedztwie dróg, jednak w większości przypadków są to drogi na których ruch samochodowy jest niewielki. Wyjątek stanowi Kasztel w 
Szymbarku położony przy drodze krajowej nr 28 prowadzącej z Nowego Sącza do Przemyśla i Kościół w Małastowie położony bezpośrednio przy drodze 
wojewódzkiej 977 prowadzącej z Gorlic do granicy Państwa w Koniecznej. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów – dane pochodzą z programu CORINE Land Cover 2006.  
 

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Lasy Państwowe 1 821 64,4 
inne 477 16,9 

Grunty orne ogółem 174 6,2 
Łąki trwałe ogółem 84 3,0 

Pastwiska trwałe - - - 
Sady - - - 

Grunty pod stawami - - - 
Nieużytki - - - 

Wody stojące ogółem 3 0,1 
Wody płynące - - - 

Grunty zabudowane ogółem 17 0,6 
Inne* ogółem 248 8,8 

*Inne – złożone systemy upraw i działek oraz tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej. 
 
Brak aktualnych danych dotyczących powierzchni objętych dopłatami w obszarze Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
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2.4. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego  
 

Tytuł opracowania 

Instytucja 
odpowiedzialna 

za przygotowanie 
planu/programu/wdra

żanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ 
na przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dotyczące działań 
minimalizuj ących 

lub kompensujących 

Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Uście 
Gorlickie I, Uchwała Nr 
XLVIII/457/2010 Rady Gminy 
Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Uście Gorlickie I „Wysowa – 
Blechnarka – Ropki – Hańczowa” 

Rada Gminy Uście 
Gorlickie 

Brak informacji o obszarze 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy 
Powiatu Gorlickiego, brak 
granic na mapie 

Żyzne buczyny, 
podkowiec mały, 
kumak górski, 
nadobnica alpejska 

Aktualizacja miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego powinna 
zawierać informację o obszarze 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy 
Powiatu Gorlickiego i jego 
granicach 

Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Uście 
Gorlickie IV, uchwała Nr 
XII/109/2011 Rady Gminy Uście 
Gorlickie z dnia 29 września 2011 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Uście Gorlickie 
IV” w Gminie Uście Gorlickie, 
wsie Nowica i Kunkowa, 

Rada Gminy Uście 
Gorlickie 

Dokument zawiera informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego, jednak w rysunku 
planu stanowiącym załącznik 
mapowy nr 1 dla wsi Kunkowa 
błędnie przedstawiono granice 
obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego  
PLH120094 

Żyzne buczyny, 
podkowiec mały 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Uście 
Gorlickie VI uchwała nr 
XXI/180/2012 Rady Gminy Uście 
Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012 
roku w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Uście Gorlickie 
VI” w Gminie Uście Gorlickie, 
wsie: Brunary – Czarna – Stawisza 

Rada Gminy Uście 
Gorlickie 

Dokument zawiera informacje o 
obszarze Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego, jednak w rysunku 
planu stanowiącym załącznik 
mapowy nr 4 dla wsi Śnietnica 
błędnie przedstawiono granice 
obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego  
PLH120094 

Podkowiec mały Aktualizacja miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego powinna 
obejmować aktualizację 
rysunku planu – poprawne 
wykreślenie granic obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy 
Powiatu Gorlickiego. 
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– Śnietnica. 
Strategia Rozwoju Gminy Sękowa, 
Załącznik do Uchwały Nr 
XX/160/2005 Rady Gminy 
Sękowa z dnia 27 kwietnia 2005r 

Rada Gminy Sękowa Brak informacji o obszarze 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy 
Powiatu Gorlickiego 

  

Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Uście Gorlickie 
Uchwała Nr XL/390/2010 Rady 
Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 
marca 2010 r. w sprawie uchwale-
nia Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Uście Gorlickie 

Rada Gminy Uście 
Gorlickie 

W „Studium…” – załączniku I 
(mapie) brak informacji o 
obszarze Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego. W załączniku I 
„Studium…” istnieje zapis o 
występujących potencjalnych 
obszarach Natura 2000 
podlegających ochronie- 
ochrona Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego w rejonie 
Blechnarki, Hańczowej, 
Kunkowej, Uścia Gorlickiego i 
Śnietnicy. „Wprowadzenie 
nowych obszarów Natura 2000 
nie spowoduje konieczności 
zmiany Studium” 

Podkowiec mały, 
kumak górski, 
traszka karpacka, 
żyzne buczyny, 
jaworzyny i lasu 
klonowo-lipowe na 
stromych stokach i 
zboczach 

Aktualizacja „Studium…” 
powinna zawierać informacje o 
granicach obszaru Natura 2000 
Ostoje Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego, zarówno w treści 
dokumentu jak i na załączniku 
mapowym 

Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Gorlice 
– sołectwo Szymbark, Uchwała 
Rady Gminy Gorlice z dnia 21 
grudnia 2001 roku 

Rada Gminy Gorlice Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego nie zawiera 
informacji na temat Obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy 
Powiatu gorlickiego 

Podkowiec mały, 
żyzne buczyny, 
traszka 
grzebieniasta 

Aktualizacja miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego powinna 
zawierać informację o 
Obszarze Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego i jego granicach. 

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ropa – 
Uchwała nr XVII/100/08 Rady 
Gminy Ropa z dnia 4 sierpnia 
2008 

Rada gminy Ropa W załączniku nr 3 – Kierunkach 
zagospodarowania 
przestrzennego zaznaczona 
została granica Europejskiej 
Sieci ekologicznej Natura 2000, 
która jednak nie pokrywa się z 
aktualną granicą obszaru 

 W przypadku aktualizacji 
studium lub wykonywania 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego należy granice 
obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego nanieść na mapę 
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zgodnie z jej przebiegiem 
 

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gorlice  - 
Uchwała Nr XXXIX/230/98 Rady 
Gminy Gorlice z dnia 18 czerwca 
1998 roku 

Rada Gminy Gorlice Studium uwarunkowań ze 
względu na termin uchwalenia 
nie zawiera informacji o sieci 
Natura 2000 

 W przypadku opracowywania 
Studium uwarunkowań należy 
należy zawrzeć informacje o 
sieci Natura 2000. 
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2.5. Informacja o przedmiotach ochrony objętych PO wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
  

Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
[ha] 

Liczba 
stanowisk 

Rozmieszczenie 
w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres prac terenowych/ 
Uzasadnienie do wyłączenia z prac 

terenowych 
8310 Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania 

D  2 Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

dobry Wyniki pochodzą z prac terenowych z 2014 
roku 

9110 Kwaśne buczyny D 0,34 ha  Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

dobry Prace terenowe zakończono w lipcu 2014 roku 

9130 Żyzne buczyny B 1 085,36 ha  Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

dobry Prace terenowe zakończono w lipcu 2014 roku 

9180 Jaworzyny i lasy 
klonowo - lipowe na 
stokach i zboczach 

C 8,03 ha  Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

dobry Prace terenowe zakończono w lipcu 2014 roku 

91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe 

D 3,90 ha  Zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

dobry Prace terenowe zakończono w lipcu 2014 roku 

Gatunki zwierząt  
1087 nadobnica alpejska 
Rosalia alpina 

C   Zgodnie z 
załącznikiem nr 15 

Wymaga 
dodatkowej 
inwentaryzacji 

Prace terenowe zakończono we wrześniu 2014 
roku 

1166 traszka 
grzebiebiasta Triturus 
cristatus 

D   Zgodnie z 
załącznikiem nr 15 

zadowalający Prace terenowe zakończono w sierpniu 2014 
roku 

1193 kumak górski 
Bombina variegata 

C   Zgodnie z 
załącznikiem nr 15 

dobry Prace terenowe zakończono w sierpniu 2014 
roku 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus hipposideros 

B  7 [11] nr 1, 5, 9, 11, 13, 
17, 21 (Załącznik 
nr 7) 

zadowalający Wyniki pochodzą z prac terenowych z 2013 i 
2014 roku 
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1308 Mopek zachodni 
Barbastella barbastellus 

D     Nie prowadzono szczegółowych prac 
terenowych, pojedyncze osobniki gatunku 
były notowane podczas innych prac 
inwentaryzacyjnych  

1321 nocek orzęsiony 
Myotis emarginatus 

D     Nie prowadzono szczegółowych prac 
terenowych, pojedyncze osobniki gatunku 
były notowane podczas innych prac 
inwentaryzacyjnych 

1323 nocek Bechsteina 
Myotis bechsteinii 

D     Nie prowadzono szczegółowych prac 
terenowych, pojedyncze osobniki gatunku 
były notowane podczas innych prac 
inwentaryzacyjnych 

1324 nocek duży Myotis 
myotis 

C  1 nr 25 (Załącznik nr 
7, arkusz 15) 

zadowalający Wyniki pochodzą z prac terenowych z 2013 i 
2014 roku 

2001 traszka karpacka 
Triturus montandoni 

C   Zgodnie z 
załącznikiem nr 15 

dobry Prace terenowe zakończono w sierpniu 2014 
roku 

1352 wilk Canis lupus D     Nie prowadzono szczegółowych 
inwentaryzacji. Gatunek spotykany w 
obszarze – informacje m.in. od pracowników 
Nadleśnictwa Łosie 

1361 Ryś Lynx lynx D     Nie prowadzono szczegółowych 
inwentaryzacji. Gatunek spotykany w 
obszarze – informacje m.in. od pracowników 
Nadleśnictwa Łosie 
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2.5.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

Charakterystyka siedliska przyrodniczego w obszarze 
Na terenie obszaru występują jaskinie o genezie osuwiskowej, typu szczelinowego, powstałe w 
piaskowcach magurskich.  

Jaskinia nad Kamieniołomem I, posiada 25 m długości i 6 m głębokości. Tworzy ją wąska i niska, 
dwukrotnie załamująca się szczelina, w dość regularnym kształcie rombu. Jaskinia posiada mikroklimat 
statyczny zimny, latem i jesienią stanowi miejsce żerowania i rojenia dla nietoperzy (m.in. podkowców 
małych, nocków dużych, nocków wąsatków, gacków brunatnych, mopków zachodnich), zimą spotykane 
były w niej pojedyncze hibernujące nietoperze (gacek brunatny i mopek zachodni). Okresowo przebywa 
w niej lis. Schronisko nad Kamieniołomem II stanowi trzymetrowa, wąska i niska szczelina, opadająca 
do głębokości około 1 metra. Nie stwierdzono w niej zimowania nietoperzy, okresowo zasiedla ją lis. 
Na zboczu powyżej, w kolejnym wąwoziku na końcu jęzora osuwiskowego, pod konarami buka 
znajdują się otwory zawalonej Jaskini Złomistej. Jaskinia posiadała 12 m długości, obecnie brak jest 
możliwości wejścia. 

Występowanie w obszarze: Dwie niewielkie jaskinie znajdują się na południowo-wschodnim zboczu 
Kiczery Zdżar (610 m n.p.m.), na zewnątrz niszy niewielkiego osuwiska. 

Zagrożenia: brak istniejących zagrożeń. Potencjalnymi zagrożeniami mogą być: niszczenie części 
obiektów jaskiniowych, zarówno przez czynniki naturalne (osuwiska, zawaliska), jak i antropogeniczne 
(infrastruktura towarzysząca gospodarce leśnej).  

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: FV 

Ranga w obszarze: III – niewielka, są to małe obiekty, na niewielkiej powierzchni, okresowo 
wykorzystywane przez zwierzęta  

Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: B (dobrze zachowane, ale mała 
reprezentacja) 
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9110 Kwaśna buczyna (Luzulo-Fagenion) 
 

Na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 nie 
zidentyfikowano, w trakcie wcześniejszej inwentaryzacji siedlisk Natura 2000, siedliska 9110 
kwaśnej buczyny. Wynikało to prawdopodobnie, z jednej strony - z dominacji na tym obszarze 
siedliska 9130 żyznej buczyny, a z drugiej - z mozaikowego rozmieszczenia bardzo małych 
płatów tego siedliska otoczonych płatami żyznej buczyny. W trakcie prowadzonych badań w 
2013 i 2014 r. wskazano kilka płatów przejściowych (mozaikowych). Zanotowano je głównie 
na lokalnych grzbietach, gdzie obserwowany jest proces wyługowania. Płaty te 
reprezentowane są przez dwa podtypy odpowiadające zespołom: kwaśnej buczyny górskiej 
(Luzulo luzuloidis-Fagetum) 9110-2 oraz dolnoreglowemu lasowi jodłowemu (Galio 
rotundifolii-Abietetum) 9110-3. Mozaikowe płaty siedlisk kwaśnych buczyn oraz żyznych 
buczyn zaobserwowano w rejonie południowych stoków Palenicy, części przygrzbietowej 
Kiczery-Zdżaru, południowo zachodniego stoku Kiczerki, a także południowo-wschodnich 
stokach Wysoty. Płaty te wyróżnia obecność kosmatki gajowej (Luzula luzuloides), lub 
borówki czarnej (Vaccinium myrtillus). W okapie drzew dominuje buk, a runo wyróżnia 
jedynie obecność wspomnianych gatunków, często jest dość obfite i bogate florystycznie ze 
względu na otaczające płaty żyznej buczyny. Gatunki kwasolubne występują nielicznie na 

niewielkich wzniesieniach, grzbietach. Znacznie częściej w Ostoi zanotowano podtyp siedliska 9110-3 - 
dolnoreglowy las jodłowy, który identyfikuje Galio rotundifolii-Abietetum. W warstwie drzew tworzących 
okap płatów tych zespołów panuje jodła. Runo jest zwykle bogate w gatunki i obfitsze w porównaniu do 
typowej kwaśnej buczyny. Oprócz charakterystycznych dla tego zespołu przytuli okrągłolistnej (Galium 
rotundifolium) odnotowano obecność cienistki trójkątnej (Gymnocarpium dryopteris) oraz jeżyny 
gruczołowatej (Rubus hirtus), a także paproci. Galium rotundifolium porasta również często płaty powstałe 
na siedliskach porolnych, na których ponad pół wieku temu posadzono sosnę, a następnie prowadzono 
przebudowę drzewostanów, najczęściej poprzez podsadzanie jodły. Pełniejszą charakterystykę podanych 
wyżej zespołów zamieszczono w tabeli fitosocjologicznej (zał.8). 

Zagrożenia: brak istniejących zagrożeń, bardzo małe płaty siedliska w układzie mozaikowym z żyzną 
buczyną.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: U1 
Ranga w obszarze: III niewielka – bardzo małe płaty w częściach przygrzbietowych występujące w 
mozaice z żyzną buczyną  

Stan zachowania siedliska w obszarze: D 

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

9110-3 Mały płat Galio rotundifolii-Abietetum  
w leśnictwie Szymbark 

9110-3 Mały płat  
Galio rotundifolii-Abietetum  
na stokach Kiczerki. 
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9130 Żyzna buczyna (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

Siedlisko przyrodnicze 9130 żyzna buczyna, reprezentowane jest przez podtyp 9130-3 żyznej 
buczyny górskiej, którego identyfikatorem jest zespół żyznej buczyny karpackiej (Dentario 
glandulosae-Fagetum). Zespół ten jest najbardziej rozpowszechnionym siedliskiem 
przyrodniczym Natura 2000 w obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
PLH120094. Dominacja siedlisk żyznych buczyn jest bardzo wyraźna. Płaty tych siedlisk 
zlokalizowane są głównie na obszarach o znacznych spadkach oraz w wąwozach, czyli 
w miejscach niedostępnych, lub trudnych do uprawy, co w przeszłości przyczyniało się do 
ograniczonej presji człowieka na tego typu obszarach. Siedliska te sąsiadują najczęściej 
z gruntami porolnymi położonymi głównie na lokalnych wypłaszczeniach. Część płatów 
żyznych buczyn wykształciła się, jako podzespół typowy: Dentario glandulosae-Fagetum 
typicum. Drzewostan w tym podzespole jest najczęściej zdominowany przez buka. W płatach 
zdominowanych przez jodłę w drzewostanie oraz pod zwartym okapem buka, ze względu na 
silne ocienienie dna lasu runo jest ubogie florystycznie oraz niezbyt obfite, charakterystyczne 
dla wariantu ubogiego z runem jeżynowo-paprociowym. Natomiast wariant typowy 
z bogatszym florystycznie runem jest spotykany głównie pod drzewostanem bukowym, ale 
mniej zwartym w wyniku przeprowadzonych cięć, lub obumarcia dużego osobnika. Na 
obszarze ostoi obydwa warianty tworzą układ mozaikowy, ponieważ jedynym ograniczeniem 
jest tutaj dostęp energii słonecznej (luki/zwarty drzewostan), a nie żyzność siedlisk. Na 
północnych stokach Kiczery, a także Miejskiej Góry oraz Ubocz zidentyfikowano płaty 
wilgotnego podzespołu żyznej buczyny karpackiej z miesiącznicą trwałą Dentario 
glandulosae-Fagetum lunarietosum. Zarówno na zboczach Miejskiej Góry jak i Ubocz 
siedliska te stanowią otoczenie priorytetowych siedlisk - jaworzyn (*9180), z którymi tworzy 
układ mozaikowy. Pełniejszą charakterystykę opisanych wyżej podzespołów zamieszczono 
w tabeli fitosocjologicznej (zał. 9).  

Zagrożenia dla siedliska w obszarze – możliwość wkraczania do płatów siedliska robinii 
akacjowej i sumaka octowca obecnych w przydomowych ogródkach sąsiadujących z płatami 
siedliska, niekontrolowana penetracja siedliska poza wyznaczonymi szlakami, nielegalne 
poruszanie się po lesie samochodami, motocyklami terenowymi, zaśmiecanie siedliska. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: U1 
Ranga w obszarze: I – wysoka, najbardziej rozpowszechnione siedlisko przyrodnicze w 
obszarze 

Stan zachowania siedliska w obszarze: B 

9130-3 Podzespół typowy żyznej buczyny karpackiej 
 na zboczach wzniesienia Łysiec 

9130-3 Podzespół żyznej buczyny karpackiej  
z miesiącznicą trwałą na zboczach wzniesienia Kiczera 
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*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-
Acerion pseudoplatani) 

 
Priorytetowe siedlisko jaworzyn i lasów klonowo-lipowych w granicach Ostoi zajmuje 
niewielką powierzchnię. Reprezentowane jest przez podtyp *9180-2 jaworzyna 
z języcznikiem Phyllitido-Aceretum oraz *9180-3 karpackie jaworzyny miesiącznicowe 
Lunario-Aceretum. 
Podtyp *9180-2 jaworzyna z języcznikiem Phyllitido-Aceretum, występuje na stokach 
Ubocz, oraz u podnóża Miejskiej Góry. Ponadto na północnych stokach Miejskiej Góry 
wyróżniono niewielkie płaty zespołu jaworzyny miesiącznicowej Lunario-Aceretum 
*9180-3. O ile wyraźnie wyodrębnione płaty jaworzyny z języcznikiem otocza żyzna 
buczyna z miesiącznicą, o tyle płaty karpackiej jaworzyny miesiącznicowej tworzą 
układ mozaikowy wraz z żyznymi buczynami miesiącznicowymi. Wszystkie te płaty 
mają północną ekspozycję, porastają stoki strome i przywiązane są do osuwisk różnej 
wielkości, a także są bardzo bogate florystycznie, a runo jest bardzo obfite. Na 
siedliskach jaworzyny z języcznikiem, języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium 
jest gatunkiem częstym i reprezentowanym przez bardzo liczne osobniki w różnych 
stadiach rozwoju. Oprócz języcznika najczęściej występującymi gatunkami są: 
miesiącznica trwała Lunaria rediviva, paprotnik Brauna Polystichum braunii, paprotnik 
kolczysty Polystichum aculeatum oraz liczne gatunki ziołoroślowe. Warstwa drzew 
również reprezentowana jest przez liczne gatunki, natomiast nie tworzy ona bardzo 
zwartego okapu. Z kolei na płatach siedliska jaworzyny z miesiącznicą najczęściej 
spotykana jest właśnie miesiącznica trwała Lunaria rediviva oraz gatunki ziołoroślowe. 
Siedlisko to zajmuje mniejsze osuwiska. Runo jest również bardzo obfite i bogate 
florystycznie, a warstwa drzew nie tworzy zwartego okapu, co zapewnia dobre warunki 
oświetlenia warstwie runa.  
Pełniejszą charakterystykę opisanych wyżej podzespołów zamieszczono w tabeli 
fitosocjologicznej (zał. 10).  
Zagrożenia dla siedliska w obszarze – niekontrolowana penetracja płatów siedliska 
znajdujących się w niewielkiej odległości od zabudowań – poruszanie się poza 
wyznaczonymi drogami, ścieżkami, zaśmiecanie. 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: FV 

Ranga w obszarze: II – średnia, siedlisko w dobrym stanie zachowania, zajmujące 
niewielkie powierzchnie 

Stan zachowania siedliska w obszarze: C 

*9180-2 Karpacka jaworzyna z języcznikiem na północnych 
stokach wzniesienia Ubocz 

9180-3 Karpacka jaworzyna miesiącznicowa na północnych 
stokach Miejskiej Góry 
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*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
 
Priorytetowe siedlisko łęgów w granicach obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego PLH120094 zajmuje niewielką powierzchnię. Reprezentowane jest przez podtyp 
*91E0-6 Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae oraz *91E0-7 Bagienna olszyna 
górska Caltho laetae-Alnetum. 
Największy płat zidentyfikowano u podnóża wzniesienia Gródek (zachodnia część; na 
terenie Wysowej). Obserwowany płat charakteryzuje się dużym bogactwem gatunkowym 
oraz obfitością występujących roślin. Ze względu na przebieg cieku oraz dość szeroką 
dolinę, a także ograniczając od wschodu wzniesienie terenu w pobliżu rzeki obserwowane są 
płaty olszynki nadrzecznej, natomiast w miejscach wilgotnych, obecnie znacznie oddalonych 
od brzegu rzeki płaty o charakterze olszynki bagiennej. Ten mozaikowy układ graniczy 
bezpośrednio (skarpa - około 4 metrów wysokości) z żyzną buczyną. Siedlisko to jest 
narażone na „rozdeptanie” przez konie, ze względu na korzystanie przez jeźdźców ze skrótu 
wiodącego przez bród do pobliskiej stadniny, zamiast szlaku wyznaczonego na terenie 

tutejszych lasów. Drugi płat zlokalizowany jest u podnóża tego samego wzniesienia, ale od 
wschodniej strony, gdzie dolina jest węższa, ale olszynka karpacka jest tu dobrze 
wykształcona. 
Ponadto u podnóża wzniesienia Ubocz (północna część) zlokalizowano płat olszynki 
bagiennej. Jednak płat ten ma charakter młodego, połąkowego powstałego w wyniku 
sukcesji wtórnej na wilgotnej łące, o czym świadczy regularny kształt granicy tego płatu, a 
także skład, wiek oraz rozmieszczenie rosnących tutaj drzew. Prawdopodobnie za 
kilkadziesiąt lat w wyniku zachodzących procesów naturalnych, płat ten będzie już w pełni 
wykształcony. Pełniejszą charakterystykę opisanych wyżej podzespołów zamieszczono 
w tabeli fitosocjologicznej (zał. 11).  
 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Wyniki monitoringu z lat 2013-
2014 wskazują niezadowalający stan siedliska – U1, na obniżenie oceny główny wpływ miał 
parametr specyficznej struktury i funkcji. 
Ranga w obszarze: III – niewielka, siedlisko zajmuje małą powierzchnię w obszarze i nie 
stanowi przedmiotu ochrony 

Stan zachowania siedliska w obszarze: D 

 

*91E0-6 Nadrzeczna olszyna górska nad Ropą 

*91E0-7 Bagienna olszyna górska u podnóża wzniesienia 
Ubocz 
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Siedliska inne - Lasy rosnące na gruntach porolnych 

Na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 
w trakcie wcześniej prowadzonej przez Lasy Państwowe (lata 2007-2008) 
inwentaryzacji wykazano wiele siedlisk naturowych. Niestety, obecnie trzeba 
zweryfikować tę opinię. Często za żyzne buczyny uważano lasy wtórne sztucznego 
pochodzenia powstałe na obszarach porolnych. W ramach zalesień przeprowadzonych 
ponad 50 lat temu posadzono tam głównie sosnę, a następnie prowadzono przebudowę 
drzewostanów, najczęściej podsadzając jodłę. Obecnie na tych gruntach obserwujemy 
głównie jodłę i nieliczne osobniki sosny. Niemniej sama zmiana składu gatunkowego 
warstwy drzew w procesie sztucznego odnawiania nie gwarantuje regeneracji siedliska 
do stanu bliskiego naturalnego. Z tego względu przygotowano również dokumentację 
tych siedlisk, które wcześniej były uznane za siedliska naturowe, a takowymi nie są.  
 
Takie postępowanie podyktowane są głównie względami merytorycznymi: trudno jest 
ocenić stan zachowania siedliska naturowego na gruntach porolnych. Rzeczywiście płaty 
te zlokalizowane są na potencjalnych siedliskach żyznej buczyny, ale pozbawione są 
gatunków charakterystycznych, a także tych wyróżniających tzw. „stare lasy”, brak jest 
martwych drzew (w trakcie przebudowy usuwano posadzoną wcześniej sosnę), brak 
zróżnicowania wiekowego oraz wymiarowego występujących drzew w takim zakresie 
jak na siedliskach naturalnych. Niemniej analizując tabele fitosocjologiczne można 
zaobserwować, że często zabiegi z zakresu hodowli lasu stosowane w tych lasach 
gospodarczych wpłynęły korzystnie na siedlisko, a właściwie jego regenerację.  
Pełniejszą charakterystykę podanych wyżej zespołów zamieszczono w tabeli 
fitosocjologicznej (zał.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunt porolny- Zaznaczono linię wzdłuż, której najliczniej i 
najobficiej występuje Galium rotundifolium  
 (Fot. W. Różański) 

9110-3 Mały płat  
Galio rotundifolii-Abietetum  
na stokach Kiczerki. 

Grunt porolny- a to świadek dawnej aktywności człowieka w 
tym rejonie. Przytulia porasta głównie  zniszczony już „murek”  
 (Fot. W. Różański) 
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2.5.2. Gatunki ro ślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
W obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin będących przedmiotami ochrony. 
 
2.5.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

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

rozrodczych: cerkwie: w Blechnarce, Kunkowej, Hańczowej, Leszczynach (nie jest jeszcze ujęta w SDF-ie), Łosiu i Śnietnicy oraz kasztel w Szymbarku. 
Łączna liczebność kolonii w ciągu ostatnich pięciu lat wynosiła od 343 do 429 dorosłych osobników. W stanowiskach w Blechnarce i Śnietnicy 
przeprowadzono bezpieczne dla nietoperzy prace wymiany pokrycia dachów. Wszystkie obiekty zostały zabezpieczone przed gromadzącym się guanem 
nietoperzy, poprzez rozłożenie paroprzepuszczalnej folii. We wszystkich koloniach regularnie usuwane są odchody nietoperzy. Prace te wykonuje PTPP "pro 
Natura". 
Poza granicami ostoi znajdują się trzy kolonie podkowca małego: cerkiew w Koniecznej oraz kościoły w Izbach i Ropie. Wszystkie te kolonie znajdują się w 
bliskim sąsiedztwie kolonii znajdujących się w obszarze, dlatego należy zakładać, że dochodzi pomiędzy nimi do wymiany osobników. Ich włączenie do 
obszaru było już przedmiotem wniosku organizacji pozarządowych. W trakcie sporządzania planu ochrony uzyskano akceptację społeczności lokalnej w 
zakresie włączenia kościoła w Ropie do obszaru, w związku z czym złożono do GDOŚ odpowiedni wniosek. 
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Zagrożenia:  

Do zidentyfikowanych na obszarze realnych zagrożeń dla gatunku na leży zaliczyć: 

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

Z kolei do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na wszystkich obszarach zajmowanych przez gatunek zalicza się: 
• Płoszenie nietoperzy. 
• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów. 
• Instalacja na budynku stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej.  
• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (wielkoobszarowe wylesienia, fragmentacja obszarów leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja farm wiatrowych na trasach przelotów. 

 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: Monitoring prowadzony w latach 2009-2011 wykazał niezadowalający stan ochrony – U1 
Ranga w obszarze: I – wysoka, gatunek tworzy kolonie rozrodcze w siedmiu obiektach na ternie obszaru 

Stan zachowania gatunku w obszarze: U1 
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Kod gatunku:  1324 
 
Nazwa gatunku: nocek duży Myotis myotis 
 
Charakterystyka: Jeden z największych krajowych nietoperzy: rozpiętość skrzydeł ok. 45 cm 
waga od 26-40 g. Futro na grzbiecie szarobrązowe, na brzuchu białe i biało żółte, ucho i 
pyszczek jasne, błony lotne ciemne. Kolonie rozrodcze zlokalizowane przeważnie na strychach 
budynków, wyjątkowo w podziemiach liczą zazwyczaj od kilkunastu do kilkuset osobników, 
choć znane są również zgrupowania znacznie bardziej liczne. Zimowanie trwa od późnej 
jesieni do początku kwietnia. Nocki duże hibernują w podziemiach - sztolniach, fortach, 
piwnicach i jaskiniach, choć bywa, że zimą znajdowane są również na nieprzemarzających 
strychach.  
W obszarze Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego nocek duży znany jest przede wszystkim z 
okresu rozrodu. Na terenie ostoi zlokalizowano jedno schronienie kolonii rozrodczej, którym 
jest kościół w Małastowie. Stanowisko zostało zabezpieczone przed gromadzącym się guanem 
nietoperzy, poprzez rozłożenie paroprzepuszczalnej folii i zainstalowanie specjalnych osłon na 
belki stropowe oraz wywietrzniki. Same odchody są regularnie z kolonii usuwane. Prace te 
wykonuje PTPP "pro Natura". 
 

Zagrożenia: Do zidentyfikowanych w obszarze realnych zagrożeń dla gatunku należy zaliczyć: 
• Lokalizacja dróg na trasach przelotów. 
• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09. 
• Postępująca degradacja pokrycia dachów kolonii. 

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

• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów. 
• Instalacja na budynku stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej.  
• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
• Płoszenie nietoperzy. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii).  
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (wielkoobszarowe wylesienia, fragmentacja obszarów leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja farm wiatrowych na trasach przelotów. 
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Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: Wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2006-2008 wskazują na niezadowalający – U1 stan 
zachowania gatunku 
Ranga w Obszarze: II – średnia, w obszarze znany jest tylko jeden obiekt z kolonią rozrodcza tego gatunku. 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: U1 
 
 

 
Kod gatunku:  1321 
 
Nazwa gatunku: nocek orzęsiony Myotis emarginatus 
 
Charakterystyka: W porównaniu z pozostałymi krajowymi gatunkami – nietoperz średniej 
wielkości: długość przedramienia 36-44 mm, waga od 6-9 g. Futro długie i wełniste, włosy 
trójbarwne, na grzbiecie rudobrązowe, na brzuchu żółtawoszare, brak wyraźnego kontrastu 
pomiędzy ubarwieniem grzbietu i brzucha. Uszy, pyszczek i błony lotne brązowe, u młodych 
osobników - ciemne. Ucho z charakterystycznym, głębokim wcięciem. Kolonie rozrodcze 
zlokalizowane przeważnie na strychach budynków, wyjątkowo w szczelinach i przestrzeniach pod 
odeskowaniem budynków. Kolonie liczą zazwyczaj od kilku do kilkuset osobników. Zimowanie 
trwa od późnej jesieni do początku kwietnia. Nocki orzęsione hibernują w podziemiach – sztolniach 
i jaskiniach.  
W obszarze Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego nocek orzęsiony znany jest ze stwierdzeń 
pojedynczych osobników z okresu rozrodu. Gatunek był stwierdzany w trzech stanowiskach: w 
cerkwiach w Kunkowej, Łosiu oraz Śnietnicy. Łączna liczebność wynosiła od 1 do 2 osobników. 
Nocki orzęsione spotykane były również w stanowiskach znajdujących się poza obszarem, czyli w 

kościołach w Izbach oraz Ropie (łącznie 1-4 os.). Na terenie Ostoi nie jest znana żadna kolonia rozrodcza tego gatunku, jednak regularne pojawienia 
pojedynczych osobników, sugerują istnienie takiej kolonii w granicach obszaru lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 
 
Zagrożenia:  
Do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na wszystkich obszarach zajmowanych przez gatunek zalicza się: 

• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09. 
• Instalacja na budynku stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej.  
• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów 
• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
• Płoszenie nietoperzy. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
• Brak bezpiecznego wylotu (zainstalowanie intensywnego zewnętrznego oświetlenia budynku). 
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• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (wielkoobszarowe wylesienia, fragmentacja obszarów leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja farm wiatrowych na trasach przelotów. 
• Lokalizacja dróg na trasach przelotów. 

 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: Wyniki monitoringu z lat 2009-2011 wskazują na właściwy FV stan zachowania gatunku  
Ranga w Obszarze: III – niewielka, w obszarze stwierdzono wyłącznie pojedyncze osobniki tego gatunku, nie jest on przedmiotem ochrony w obszarze 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: D 
 

 
 

Kod gatunku: 1308 
 
Nazwa gatunku: mopek zachodni Barbastella barbastellus 
 
Charakterystyka:  Nietoperz średniej wielkości, o ciemnym ubarwieniu grzbietu i brzuszka, czasami z 
rozjaśnieniami końcówek włosów nadających im specyficzne posrebrzenie. Uszy kwadratowe, krótkie, 
stykające się u podstawy. Długość przedramienia do 43mm. Występuje w całym kraju, jednak jego 
status w wielu rejonach nie jest dokładnie znany. Latem związany z lasami, zimuje w chłodnych 
jaskiniach i podziemiach antropogenicznych, o temperaturze 0-3°C. Poluje głównie na małe motyle 
(Microlepidoptera). Odbywa średniodystansowe wędrówki sezonowe. 
 
Występowanie: Pojedyncze osobniki tego gatunku stwierdzono podczas kontroli zimowych Jaskini nad 
Kamieniołomem I na Kiczerze Zdżar w latach 2007-2008. Gatunek ten jest także obecny podczas 
aktywności swarmingowej przy tej jaskini. 
 

Zagrożenia: Do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na obszarze zajmowanym przez gatunek zaliczono: 
• Niszczenie/zamykanie wlotów do zimowisk; 
• Wybudzanie nietoperzy w okresie hibernacji na zimowiskach; 

 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: XX 
Ranga w Obszarze: III – niewielka, pojedyncze osobniki, spotykane w okresie hibernacji sporadycznie, gatunek nie jest przedmiotem ochrony w obszarze 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: XX – wymaga dalszego rozpoznania. 
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Kod gatunku:  1193 
 
Nazwa gatunku: kumak górski Bombina variegata 
 
Gatunek bezogonowego płaza, należącego do rodziny ropuszkowatych Discoglossidae, o 
charakterystycznym ubarwieniu brzusznej strony ciała. Żywi się głównie owadami lądowymi (drobne 
chrząszcze, pluskwiaki, błonkówki), pająkami, dżdżownicami, które łowi zarówno na lądzie jak i w 
wodzie. Dzięki toksycznej wydzielinie skóry nie ma wielu wrogów, długowieczny. 
Zasięg występowania kumaka górskiego na terenie kraju ogranicza się do obszaru Pogórza 
Karpackiego i Karpat z centrum w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemysko-
Dynowskim. Najwyżej położone stanowiska znajdują się na wysokości około 1600-1650 m n.p.m (w 
Tatrach na Hali Kopieniec i Hali Gąsienicowej) oraz 1450 m n.p.m. (na Babiej Górze i w Beskidzie 
Żywieckim); w paśmie pogórza obserwowany zwykle powyżej 300 m n.p.m. 
Kumak górski najchętniej zasiedla niewielkie, okresowe zbiorniki wodne, nierzadko całkowicie 
pozbawione roślinności; o płytkiej i szybko nagrzewającej się wodzie (np. kałuże, wypełnione wodą 
zagłębienia na drogach gruntowych czy też przydrożne rowy). Równie często występuje w 
rozlewiskach górskich potoków i otaczających je młakach, nadrzecznych żwirowiskach, starorzeczach, 
rozmaitych stawkach i niewielkich zbiornikach. Kumak górski większość czasu spędza w wodzie lub 
jej pobliżu; zimuje jednak zawsze na lądzie w różnego rodzaju kryjówkach ziemnych. 
Lokalnie stwierdzane zanikanie siedlisk jest z jednej strony skutkiem naturalnych procesów (szybkie 
wysychanie efemerycznych zbiorników, zarastanie roślinnością), a z drugiej jest konsekwencją 
działalności człowieka: m.in. regulacji rzek i potoków (co uniemożliwia tworzenie się rozlewisk, 
płycizn, starorzeczy), melioracji, utwardzania lokalnych dróg gruntowych czy zasypywania zbiorników 
wodnych. 
Od kwietnia do października spotykany w niewielkich zbiornikach wody stojącej o charakterze stałym 
lub tymczasowym. Formy dorosłe przeważnie przebywają w wodzie, choć niekiedy spotykane są poza 
nią w rozmaitych, przygruntowych kryjówkach. Rozród odbywa się w wodzie stosunkowo ciepłej, 
przynajmniej częściowo nasłonecznionej. Rozwój embrionalny i larwalny jest szybki (1-2 miesięcy). 
Larwy (kijanki) zjadają glony, okrzemki, detrytus i drobny materiał organiczny, gromadzący się na dnie 
drobnych zbiorników wodnych. Kumaki górskie występują na ogół licznie w Karpatach. W Polsce 
najliczniejsze populacje w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, znacznie rzadszy w Karpatach 

Zachodnich, pojedyncze populacje znane były w Sudetach. Gatunek potencjalnie długowieczny – znane są okazy żyjące ponad 20 lat na wolności. 
 
Kumak górski (Bombina variegata) jest gatunkiem bardzo pospolitym na terenie Obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego. Występuje w 
kałużach, rowach oraz w zbiornikach przeznaczonych do małej retencji we wszystkich większych enklawach obszaru Natura 2000.  
 
Zagrożenia dla gatunku: rozjeżdżanie osobników dorosłych i młodocianych na drogach asfaltowych i utwardzonych, rozjeżdżanie zbiorników rozrodczych na 
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drogach nieutwardzonych (leśnych) w wyniku prac leśnych, przejazdu maszyn rolniczych lub pojazdów terenowych (samochody terenowe, quady, motocykle 
crossowe). 

 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: XX – nieznany, monitoring prowadzono w latach 2010-2011, jednak z uwagi na założenia 
metodyczne monitoringu nie oceniano stanu ochrony gatunku. Wyniki prac stanowią dopiero dane wyjściowe dla ocen w przyszłych etapach 
monitoringu.  
Ranga w Obszarze: II – średnia, gatunek występuje posolicie na terenie obszaru i jest w zadowalającym stanie ochrony, nie stanowi jednak głównego 
przedmiotu ochrony 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: FV - zadowalający 

 
 
Kod gatunku:  2001 
 
Nazwa gatunku: traszka karpacka Triturus montandoni 
 
Gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych Salamandridae; najmniejsza krajowa 
traszka. Głównym pożywieniem na lądzie są dżdżownice, małe ślimaki, owady i ich larwy. W 
wodzie, podczas godów odżywia się owadami wodnymi i ich larwami (szczególnie larwami 
komarów) oraz skorupiakami. 
Siedliskiem przystępujących do rozrodu traszek karpackich, jak również siedliskiem rozwoju ich jaj i 
larw, są płytkie, niewielkie, często nietrwałe zbiorniki wodne, w tym wypełnione wodą koleiny i 
zagłębienia na drogach gruntowych i szlakach zrywkowych. Siedliskiem rozrodu mogą być też 
przydrożne rowy, żwirownie, rozlewiska strumieni i młaki. W lądowym okresie życia gatunek 
związany z lasami mieszanymi bądź iglastymi o wilgotnym podłożu i bogatym podszycie. Traszka 

karpacka może też pojawiać się na terenach półotwartych i otwartych, jeśli są w pobliżu różne źródła wody 
oraz odpowiednie kryjówki. 
Zagrożenia dla traszki karpackiej wynikają z zanikania miejsc rozrodu na skutek intensyfikacji gospodarki 
leśnej i rolnej, melioracji, regulacji rzek i potoków. Zagrożeniem jest też tworzenie barier 
uniemożliwiających migrację traszek: dróg o dużym natężeniu ruchu, obszarów rolniczych bez zadrzewień 
i zbiorników wodnych. 
Płaz ogoniasty żyjący przez większość część roku w siedliskach lądowych, głównie w miejscach 
wilgotnych, np. w lasach bukowych i mieszanych, w zadrzewieniach. Większość czasu spędza w 
rozmaitych kryjówkach (pod mchem, w ściółce, pod kamieniami i kłodami). Traszki karpackie są bardziej 
aktywne w ciepłe deszczowe noce, podczas których polują na dżdżownice, ślimaki i inne drobne 
bezkręgowce. Wiosną wchodzą do niewielkich, stosunkowo ciepłych zbiorników wodnych, w Beskidzie 
Niskim głównie do kolein i kałuż (Babik i Rafiński, 2001), w których odbywają rozród. Drapieżne larwy są 
niewielkie (2-3 cm) i stosunkowo szybko się przeobrażają w postacie dorosłe. Endemit karpacki. W Polsce 
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licznie występuje w Bieszczadach, na Pogórzu Przemyskim, Beskidzie Niskim i Sądeckim. Mniej liczny w Tatrach i w zachodnich pasmach beskidzkich. 
 
Traszka karpacka (Triturus montandoni) jest gatunkiem endemicznym dla Karpat. Jest on nieliczny na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego, spotkany w enklawach wysuniętych najbardziej na południe, w pobliżu miejscowości Wysowa Zdrój i Hańczowa. W okresie rozrodczym wybie-
ra kałuże i koleiny o ciepłej wodzie, z roślinnością zanurzoną, w której samice składają pojedyncze jaja. 
 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: XX – nieznany, monitoring prowadzono w latach 2010-2011, jednak z uwagi na założenia 
metodyczne monitoringu nie oceniano stanu ochrony gatunku. Wyniki prac stanowią dopiero dane wyjściowe dla ocen w przyszłych etapach 
monitoringu.  
Ranga w Obszarze: III – niewielka, mała liczebność gatunku w obszarze, zły stan zachowania 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: U2 - zły 
  
 

1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) jest największa krajową traszką (samce przeciętnie 11-12 
cm, samice 13-14 cm) o wysmukłej, lecz silnej budowie ciała, z przewężeniem szyjnym wyraźnie oddziela-
jącym głowę od tułowia. Ma zaokrągloną głowę, lekko grzbieto-brzusznie spłaszczony tułów, bocznie 
spłaszczony ogon, z reguły krótszy od tułowia i ostro zakończony. Jest zaliczana do gatunków o rozmiesz-
czeniu nizinnym i wyżynnym. W górach jest rzadsza, ze względu na brak odpowiednich zbiorników do roz-
rodu i krótszy okres wegetacyjny, który uniemożliwia rozwój larwalny.  
Na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego jest gatunkiem rzadkim, stwierdzo-
nym jedynie w enklawie w pobliżu Szymbarku. W okresie rozrodczym najczęściej wyszukuje bezrybne sta-
wy o bujnej roślinności. W warunkach obszaru Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego bytuje w większych 
kałużach (na zdjęciu) i przypuszczalnie w zbiornikach przeznaczonych do małej retencji. Podobnie jak pozo-
stałe gatunki traszek, osobniki dorosłe opuszczają środowisko wodne w maju i w czerwcu, prowadząc skryty 
tryb życia na dnie lasu.  
 

 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: Wyniki monitoringu z lat 2009-2011 wskazują na niezadowalający stan gatunku U1 
Ranga w Obszarze: III – niewielka, gatunek nie jest przedmiotem ochrony w obszarze 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: D 



 
 

40 

1087 nadobnica alpejska Rosalia alpina  
 
Gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych wielkości 15-38 mm. Spotykana od połowy 
czerwca do września. Występuje w prześwietlonych, starych drzewostanach bukowych 
lub mieszanych, unika drzewostanów ciemnych i zwartych. Zasiedla drzewa obumarłe, 
sągi drewna, kłody, preferuje drewno miękkie, spróchniałe. Zaniepokojone owady spa-
dają na ziemie i udają martwe. Żerują głownie na buku, ale także na innych drzewach 
liściastych: grabie, wiązie, klonie, kasztanowcu, wierzbie czy lipie. 
Na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego gatunek wy-
stępuje w enklawach Hańczowa i Blechnarka. W czasie prowadzenia prac terenowych 
od lipca do września 2014 roku zaobserwowano tylko jedno imago w oddziale 220 oraz 
3 otwory wylotowe na leżącej kłodzie bukowej w oddziale 202 Nadleśnictwa Łosie. 
Poprzednie, ostatnie obserwacje owadów doskonałych pochodzą sprzed 6-10 lat. Tutej-
sza populacja znajduje się w centrum zasięgu rozciągającego się od Magurskiego Parku 
Narodowego aż po lasy Nadleśnictwa Piwniczna. W lasach Nadleśnictwa Łosie wcho-
dzących w skład obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego szcze-
gólnie w okolicach Blechnarki, Wysowej, Hańczowej oraz Łosia są bardzo korzystne 
warunki dla występowania populacji nadobnicy alpejskiej. Leśnicy pozostawiają w 
drzewostanach duże ilości martwych stojących i leżących drzew bukowych.  

Oceny: Populacja: U2, Siedlisko: U1, perspektywy zachowania populacji: U1. 
Głównym zagrożeniem dla gatunku jest przetrzymywanie na składach drewna bukowego w okresie pojawu imagines (czerwiec – wrzesień). 
 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: Wyniki monitoringu z roku 2014 wskazały stan zachowania gatunku jako zły/niezadowalający 
U2/U1 
Ranga w Obszarze: II – średnia, ostoja zlokalizowana jest w centrum zasięgu gatunku oraz posiada dogodne siedliska, mimo to podczas prac terenowych 
stwierdzono wyłącznie jednego osobnika tego gatunku 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: U2 - zły 
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1352 Wilk Canis lupus 
Drapieżnik z rodziny psowatych żyjący w grupach rodzinnych (watahach), które składają się z jednej pary rodzicielskiej oraz ich młodych. W Polsce wielkość 
watahy wynosi od 2 do 10 osobników, a terytorium ok. 150-300 km2 i zależy od zagęszczenia ofiar. Podstawowym pokarmem wilków są dzikie ssaki kopytne 
– jelenie, dziki i sarny. Wilki w Polsce występują przede wszystkim w lasach i na terenach bagiennych, odpowiednio rozległych z trudno dostępnymi ostojami. 
Wybierają duże kompleksy leśne z wysoka dostępnością bazy pokarmowej, unikają miejsc przeludnionych, o dużym zagęszczeniu infrastruktury drogowej.  
Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego stanowi fragment Karpat - największej zwartej ostoi wilka w Polsce ciągnącej się od 
Bieszczadów po Beskid Śląski. Na terenie obszaru Natura 2000 gatunek ten jest regularnie spotykany. Główne zagrożenia dla gatunku to ograniczenie 
funkcjonalności korytarzy ekologicznych przez drogi i niekontrolowaną zabudowę. 
 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: Wyniki monitoringu z lat 2013-2014 wskazują na stan niezadowalający - U1, głównie ze względu 
na niezadowalającą ocenę stanu siedliska.   
Ranga w Obszarze: III – niewielka, gatunek nie jest przedmiotem ochrony w obszarze 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: D 
 
 
1361 Ryś Lynx lynx 
Drapieżnik z rodziny kotowatych, największy przedstawiciel tej rodziny w Europie. Prowadzą samotny tryb życie, z wyjątkiem samic wychowujących młode. 
Jest gatunkiem terytorialnym, wielkość terytorium samców wynosi 150-250 km2 a samic 100-150 km2. Żyją tylko na terenach zalesionych, szczególnie w 
trudno dostępnych, różnogatunkowych fragmentach lasu z bogatym podszytem i wiatrołomami. Główną barierą dla migracji tego gatunku jest nieciągłość 
obszarów leśnych. Rysie polują głownie na sarny (stanowią one około 70 % wszystkich ofiar), ale zabijają także jelenie (łanie i cielęta) i zające.  
Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego stanowi fragment największej zwartej ostoi rysia w Polsce – Karpat. Obecność gatunku notowana 
na terenie obszaru Natura 2000. Główne zagrożenia dla gatunku to ograniczenie funkcjonalności korytarzy ekologicznych przez drogi i niekontrolowaną 
zabudowę. 
 
Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000: Wyniki monitoringu z roku 2014 wskazują na stan zachowania niezadowalający U1 – w rejonie 
alpejskim i zły U2 – w rejonie kontynentalnym  
Ranga w Obszarze: III – niewielka, gatunek nie jest przedmiotem ochrony w obszarze 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: D 
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Ranga najwyższa (I) Ranga średnia (II) Ranga niska (III) 

9130 Żyzne buczyny 
1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo - lipowe na 
stokach i zboczach 
1324 nocek duży Myotis myotis 
1193 kumak górski Bombina variegata 
1087 nadobnica alpejska Rosalia alpina 

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 
9110 Kwaśne buczyny 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe 
1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus 
1308 mopek zachodni Barbastella barbastellus 
2001 traszka karpacka Triturus montandoni 
1166 traszka grzebiebiasta Triturus cristatus 
1352 wilk Canis lupus 
1361 ryś Lynx lynx 

Gatunki i siedliska będące podstawowymi 
przedmiotami ochrony w obszarze. Działania 
ochronne przeznaczone dla tych przedmiotów 
ochrony wpływają pozytywnie również na 
pozostałe. 

Gatunki i siedliska cechujące się mniejszym 
stopniem reprezentatywności oraz mniejszymi 
populacjami w stosunku do przedmiotów ochrony 
z wyższą rangą.   

Gatunki i siedliska w większości nie będące 
przedmiotami ochrony w obszarze lub tez 
reprezentowane przez bardzo małą liczbę 
osobników.  
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Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem Ochrony 
 

Przedmioty ochrony objęte PO 

Siedliska 
przyrodn

icze 

Kod 
Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, 
U2 

Ocena 
stanu  

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

wg skali FV, 
UI, U2 

Ocena 
stanu 

ochrony 
stanowiska 

wg skali 
FV, U1, U2, 

XX 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/ga
tunku  wg 
skali FV, 
UI, U2 

Uwagi 

Żyzne 
buczyny 
 

9130 nr 1 na 
Załącznik 6, 

arkusz 9 
enklawa 

Blechnarka, 
Transekt 10 
(zdjęcia 146, 
147, 150),  
Transekt 4 

(zdjęcia 103, 
104, 105) 
Transekt 7 

(zdjęcia 159, 
160, 161), 
Transekt 1 

(zdjęcia154, 
155, 158) 

Zdjęcie 162 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

FV Żyzna buczyna 
wariant ubogi z 
mikro „wysepkami” 
płatów z gatunkami 
borowymi, na 
grzbiecikach, na 
których dochodzi do 
silnych procesów 
wymywania. 
Równocześnie w 
wąwozach i 
potoczyskach żyzna 
buczyna z dużymi 
zasobami martwych 
drzew, w 
wydzieleniu 223b 
wiele płatów z 
obficie 
występującym 
żywcem 
gruczołowatym 
Dentaria 
glandulosa 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 2 na 
Załącznik 6, 

arkusz 9 
Enklawa 

Blechnarka,  
Zdjęcia 163, 

164 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV U1 
 

Struktura i 
funkcje: U1 

Młoda jedlina na 
siedlisku żyznej 
buczyny, część płatu 
w wydzieleniu 222h 
uległa zniszczeniu 
przy okazji budowy 
składnicy i drogi 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX U1 
Typowe gatunki roślin XX U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 
Wiek drzewostanu XX U1 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
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Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 leśnej 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX U1 

9130 Nr 3 na 
Załącznik 6, 

arkusz 9 
Enklawa 

Blechnarka 
Zdjęcie 153 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Wydzielenie 224a – 
żyzna buczyna 
uboga, bardzo 
zwarty drzewostan, 
Wydzielenie 222c – 
żyzna buczyna, ale 
ze względu na 
wykonane cięcia 
wkroczyło tutaj 
wiele gatunków 
zrębowych: pokrzyk 
wilcza jagoda 
Atropa belladonna, 
śmiałek darniowy 
Deschampsia 
caespitosa, 
trzcinnik piaskowy 
Calamagrostis 
epigejos, jeżyna 
gruczołowata Rubus 
hirtus, malina 
właściwa Rubus 
ideaus, poziomka 
pospolita Fragaria 
vesca…, drzewostan 
bardzo 
prześwietlony 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 4 na 
Załącznik 6, 

arkusz 9, 
Enklawa 

Blechnarka 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
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Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 7 na 
Załącznik 6, 

arkusz 7, 
Enklawa 

Hańczowa, 
Zdjęcia 225, 
228, 229, 230 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV U1 
 

Struktura i 
funkcje: U1 

Żyzna buczyna, 
jednak na miejscach 
wykonywania zdjęć 
fitosocjologicznych 
zbyt mała ilość 
drewna martwego 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX U1 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 8 na 
Załącznik 6, 

arkusze 7 
Enklawa 

Hańczowa, 
Zdjęcie 219, 
Transekt 8 

(Zdjęcia 107, 
108, 109) 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Żyzna buczyna 
uboga, na prawie 
całym stoku układ 
mozaikowy – na 
wypłaszczeniach 
uprawy porolne, w 
wąwozach, małych 
lukach żyzna 
buczyna typowa, a 
pod zwartym 
drzewostanem 
żyzna buczyna 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 



 
 

46 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV uboga 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 9 na 
Załącznik 6, 
arkusze 7 i 8, 

Enklawa 
Hańczowa, 
Transekt 11 
(zdjęcia 182, 
184, 185), 
Transekt 5 

(zdjęcia 106, 
173, 174) 

Zdjęcie 180 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje:FV 

Żyzna buczyna – 
układ mozaikowy – 
uboga w miejscach 
gdzie drzewostan 
jest bardzo zwarty 
natomiast w 
miejscach 
powstałych małych 
luk, żyzna buczyna 
- typowa 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 10 na 
Załącznik 6, 
arkusze 7 i 8, 

Enklawa 
Hańczowa, 
Zdjęcia 190, 

192, 193, 194, 
195, 207 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV  
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Żyzna buczyna – 
układ mozaikowy – 
uboga w miejscach 
gdzie drzewostan 
jest bardzo zwarty 
natomiast w 
miejscach 
powstałych małych 
luk, żyzna buczyna 
- typowa Struktura i 

funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV/U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV/U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV/U1 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 
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9130 Nr 12 na 
Załącznik 6, 

arkusz 8 
Enklawa 

Hańczowa, 
Transekt 6 

(zdjęcie 208, 
209, 210) 

Zdjęcie 211 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Żyzna buczyna – 
bardziej uboga pod 
zwartym 
drzewostanem, pod 
przerzedzonym - 
bogatsza 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 14 na 
Załącznik 6, 
arkusze 3 i 5 

Enklawa 
Łosie 

Zdjęcia 335, 
336) 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Żyzne buczyny, 
124h – żyzna 
buczyna z 
miesiącznicą trwałą 
Lunaria rediviva, 
część 
przygrzbietowa – 
żyzna buczyna z 
pojedynczymi 
osobnikami 
perłówki 
jednokwiatowej 
Melica unifolia oraz 
kosmatki gajowej 
Luzula nemorosa – 
wskazująca na 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV/U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 
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Perspektywy 
ochrony 

 XX FV procesy wymywania 
– kwaśna buczyna, 
ale są to mikropłaty 
w otoczeniu bardzo 
żyznej buczyny z 
miesiącznicą trwałą 
Lunaria rediviva, 
pomimo oceny U1 
dla martwego 
drewna leżącego lub 
stojącego na 
ocenianych 
powierzchniach 
ocena ogólna płatu 
FV 

9130 Nr 15 na 
Załącznik 6, 

arkusz 4 
Enklawa 

Łosie 
Transekt 3 

(zdjęcia 268, 
269, 270), 

Zdjęcia 265, 
266, 271, 272, 

273, 274) 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV U1 
 

Struktura i 
funkcje: U1 

Żyzna buczyna 
typowa, ale układ 
mozaikowy – żyzna 
typowa / żyzna 
uboga w zależności 
od ukształtowania 
powierzchni 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX U1 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdzanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 16 na 
Załącznik 6, 
arkusze 3-6 

Enklawa 
Łosie 

Zdjęcia 279, 
284, 282, 289, 
290, 291, 293, 
294, 296, 301, 

302 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Żyzna buczyna 
typowa, ale układ 
mozaikowy – żyzna 
typowa / żyzna 
uboga w zależności 
od ukształtowania 
powierzchni 
Na niewielkich 
fragmentach płatu 
ocena niektórych 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV/U1 
Martwe drewno (łącznie) XX FV/U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV/U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV/U1 
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Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV/U1 wskaźników na U1, 
pomimo tego ocena 
całego płatu FV Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 

w runie 
XX FV/U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 18 na 
Załącznik 6, 
arkusze 4 i 6 

Enklawa 
Łosie 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje:FV 

Pomimo oceny 
niektórych 
wskaźników na U1, 
ocena ogólna dla 
płatu FV 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX U1 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 21 na 
Załącznik 6, 

arkusz 1 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcie 243 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Pomimo oceny 
martwego drewna 
na U1, to ocen dla 
płatu FV 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX U1 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 



 
 

50 

9130 Nr 22 na 
Załącznik 6, 

arkusz 1 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcie 244 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Pomimo oceny 
martwego drewna 
na U1, to ocen dla 
płatu FV 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 23 na 
Załącznik 6, 

arkusz 1 
Enklawa 

Szymbark 
Transekt 9 

(zdjęcia 112, 
113, 114) 
Transekt 2 

(zdjęcia 245, 
246, 247) 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 24 na 
Załącznik 6, 

arkusz 1 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcia 233, 

236, 239 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV U1 
 

Struktura i 
funkcje:U1 

 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX U1 
Typowe gatunki roślin XX U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 
Wiek drzewostanu XX U1 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
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Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 26 na 
Załącznik 6, 

arkusz 1 
Enklawa 

Szymbark, 
Zdjęcia 248, 

249, 250 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Pomimo oceny 
wskaźników 
dotyczących drewna 
martwego na U1, 
ocena ogólna płatu 
siedliska FV 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9130 Nr 27 na 
Załącznik 6, 

arkusz 2 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcia 315, 
317, 320, 321 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Układ mozaikowy – 
dominuje żyzna 
buczyna z 
miesiącznicą 
Lunaria, w obrębie 
której można 
wyróżnić liczne 
małe osuwiska z 
jaworzyną oraz 
obszary o 
charakterze małych 
osuwisk 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV/U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV/U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 
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Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

Jaworzyn
y i lasy 
klonowo-
lipowe na 
stromych 
stokach i 
zboczach 

9180 Nr 19 na 
Załącznik 6, 
arkusz 3 i 5 

Enklawa 
Łosie 

Zdjęcie 302 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

  

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

Jaworzyn
y i lasy 
klonowo-
lipowe na 
stromych 
stokach i 
zboczach 
 

9180 Nr 20 na 
Załącznik 6, 

arkusz 5 
Enklawa 

Łosie 
Zdjęcie 296 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9180 Nr 28 na 
Załącznik 6, 

arkusz 2 
Enklawa 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Jaworzyna z 
miesiącznicą 
Lunaria i obrazkami 
Arum, bliskość 

Struktura i 
funkcje 

Struktura i funkcje ogólnie XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
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Szymbark 
Zdjęcie 331 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV zabudowy, łatwy 
dostęp do płatu 
siedliska 

Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9180 Nr 29 na 
Załącznik 6, 

arkusz 2 
Enklawa 

Szymbark, 
Zdjęcia 322, 

111 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Jaworzyna z 
miesiącznicą 
Lunaria i obrazkami 
Arum 

Struktura i 
funkcje 

Struktura i funkcje ogólnie XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9180 Nr 30 na 
Załącznik 6, 

arkusz 2 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcie 325 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Jaworzyna z 
miesiącznicą 
Lunaria i obrazkami  
Arum 

Struktura i 
funkcje 

Struktura i funkcje ogólnie XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 
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Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9180 Nr 31 na 
Załącznik 6, 

arkusz 2 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcie 329 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Jaworzyna z 
miesiącznicą 
Lunaria i obrazkami 
Arum 

Struktura i 
funkcje 

Struktura i funkcje ogólnie XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9180 Nr 32 na  
Załącznik 6, 

arkusz 2 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcie 328 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
 

Struktura i 
funkcje: FV 

Jaworzyna z 
miesiącznicą 
Lunaria i obrazkami 
Arum 

Struktura i 
funkcje 

Struktura i funkcje ogólnie XX FV 
Typowe gatunki roślin XX FV 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

9180 Nr 33 na 
Załącznik 6, 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX FV FV 
Struktura i 

Jaworzyna z 
miesiącznicą 
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arkusz 2 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcie 330 

Struktura i 
funkcje 

Struktura i funkcje ogólnie XX FV funkcje: FV Lunaria i obrazkami 
Arum Typowe gatunki roślin XX FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie 
i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) 
w runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

 
Uwagi do ocen dotyczących siedlisk: 
Martwe drzewa - w opisywanym obszarze martwe drzewa rozmieszczone są nierównomiernie ze względu na dwa czynniki. Wiele drzewostanów w tym 
rejonie powstało na gruntach porolnych w wyniku prowadzonych zalesień. Drzewostany te są relatywnie młode, jednowiekowe i często jednogatunkowe, lub 
z przewagą danego gatunku (głównie sosna lub jodła). Trudno w takich warunkach spotkać martwe drzewa w różnych klasach grubości i w większej ilości, 
jeśli drzewostany te były przebudowywane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami - usuwano np. sosnę.  
W drzewostanach starszych, które trwają w krajobrazie ponad 80-90 lat, ukształtowanie terenu oraz struktura wiekowa i przestrzenna takich drzewostanów 
powoduje, że w niektórych warunkach (trudnodostępny teren, o dużym nachyleniu, niestabilnym podłożu, gdzie zrywka drewna jest utrudniona) obserwujemy 
relatywnie duże ilości martwych drzew (stojących i leżących, zróżnicowane pod względem wymiarów), a w innych nie. Jest to zjawisko naturalne. W trakcie 
oceny stanu zachowania płatu - w konkretnym miejscu - podawano rzeczywistą ocenę stanu obecnego - jako ocenę punktową. Natomiast ocena całego płatu 
była szacowana na podstawie oceny sytuacji panującej na całej powierzchni z uwzględnieniem przestrzeni, w których nie wykonywano spisu. Dlatego też 
pomimo oceny U1 dla drewna martwego w punkcie, oceną ogólną dla płatu jest FV.  
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Gatunki 
Kod 
Natur
a 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 
danych wg 
skali FV, UI, 
U2 

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

Ocena 
stanu 
ochrony 
stanowiska 
wg skali 
FV, U1, U2, 
XX 

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

Uwagi 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 nr 1 na 
Załącznik 7, 
arkusz 14 

(stanowisko 
w cerkwi w 
Blechnarce) 
– enklawa 
Blechnarka 

Parametry 
populacji 

Liczebność U1 FV U1 
 
 

Populacja: 
FV 

 
Siedlisko: 

U1 

U1 Nie udało się 
policzyć młodych 
osobników – nie 
były widoczne dla 
obserwatorów. 
Liniowe elementy 
krajobrazu, 
stanowiące trasy 
komunikacyjne 
nietoperzy, które 
znajdują się na 
terenie ostoi są 
nieciągłe. 

Struktura wiekowa FV XX 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

FV FV 

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

U1 U1 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

FV FV 

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

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 nr 5 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10 

(stanowisko 
w cerkwi w 
Hańczowej) 
– enklawa 
Hańczowa 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U1 
 
 

Populacja: 
FV, 

 
Siedlisko: 

U1 

Nie udało się 
policzyć młodych 
osobników – nie 
były widoczne dla 
obserwatorów. 
Wejście na strych 
nie jest w żaden 
sposób 
zabezpieczone. 
 

Struktura wiekowa U2 XX 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

U1 U1 

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

FV FV 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

FV FV 

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

FV FV 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 nr 9 na 
Załącznik 7, 

arkusz 8 
(stanowisko 
w cerkwi w 
Kunkowej) 
– enklawa 

Łosie 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U1 
 
 

Populacja: 
U1 

 
Siedlisko: 

U1 

Młode osobniki 
stanowiły zaledwie 
28 % liczebności 
dorosłych 
osobników. 
Strych zamieszkany 
jest przez kunę. 
W otoczeniu cerkwi 
znajduje się bardzo 
mało drzew i 
krzewów. 
Pomiędzy cerkwią, 
a najbliższym 
płatem lasu znajduje 
się otwarta 
przestrzeń. 

Struktura wiekowa U2 U2 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

U1 U1 

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

U1 U1 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

FV FV 

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

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 nr 13 na 
Załącznik 7, 

arkusz 5 
(stanowisko 
w cerkwi w 

Łosiu) – 
enklawa 
Łosie 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U1 
 
 

Populacja: 
U1 

 
Siedlisko: 

U1 

Młode osobniki 
stanowiły 61 % 
liczebności 
dorosłych 
osobników. 
Wejście na strych 
nie jest zamknięte 
na zamek. Strych 
zamieszkany jest 
przez kunę. 
Wycięto wszystkie 
drzewa znajdujące 
się w bezpośrednim 
otoczeniu cerkwi, 
jedyne zadrzewienia 

Struktura wiekowa U1 U1 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

U1 U1 

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

U1 U1 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

FV FV 

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

FV FV 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 znajdują się zaraz za 
murem 
ogradzającym 
budynek. 
Jedyne liniowe 
elementy 
krajobrazu, które 
mogą stanowić 
połączenie 
pomiędzy cerkwią, 
a rzeką Ropą, 
stanowią żywopłoty, 
znajdujące się na 
prywatnych 
posesjach. 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 nr 17 na 
Załącznik 7, 

arkusz 1 
(stanowisko 
w kasztelu 

w 
Szymbarku) 
– enklawa 
Szymbark 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U1 
 
 

Populacja: 
FV, 

 
Siedlisko: 

U1 

Strych jest bardzo 
jasny i przewiewny, 
ze względu na dużą 
liczbę okienek. Jest 
bardzo niewiele 
miejsc, gdzie 
nietoperze mogą 
bezpiecznie się 
schronić. 
Budynek w 
większości nie jest 
otoczony drzewami. 
Drzewa znajdują się 
jedynie od frontu, 
gdzie zainstalowano 
iluminację budynku. 
Na odcinku rzeki 
Ropy 
przylegającym do 
kasztelu brak jest 
zadrzewień. 

Struktura wiekowa FV FV 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

U1 U1 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

U2 FV 

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

U1 U1 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

U1 U1 

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

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 nr 21 na 
Załącznik 7, 

arkusz 9 
(stanowisko 
w cerkwi w 
Śnietnicy) 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U1 
 
 

Populacja: 
U1 

 
Siedlisko: 

U1 

Młode osobniki 
stanowiły 65 % 
liczebności 
dorosłych 
osobników. 
Wejście na strych 
nie jest zamknięte 
na zamek. 

Struktura wiekowa U1 U1 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

U1 U1 

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

FV FV 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

FV FV 

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

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 nr 11 na 
Załącznik 7, 

arkusz 6 
(stanowisko 
w cerkwi w 
Leszczynac

h) – 
enklawa 
Łosie 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV U1 U1 
 
 

Populacja: 
U1 

 
Siedlisko: 

U1 

Liczebność 
osobników 
dorosłych stanowiła 
58% osobników z 
poprzedniego roku. 
Strych zamieszkany 
jest przez kunę. 
W otoczeniu cerkwi 
znajduje się bardzo 
mało drzew i 
krzewów. 
Brak ciągłości 
korytarza 
ekologicznego 
prowadzącego 
bezpośrednio od 
kolonii. 
 

Struktura wiekowa U1 FV 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

U1 U1 

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

U1 U1 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

FV FV 

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

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 Nr 28 na 
mapie 

załącznik 7, 
arkusz 16 

(stanowisko 
w kościele 
w Ropie) 

Parametry 
populacji 

Liczebność U1 U1  U1/XX Młode osobniki 
stanowiły 56 % 
liczebności 
dorosłych 
osobników. 
Klapa wejściowa na 
strych jest otwarta i 
umożliwia 
nietoperzom przelot 
do wnętrza kościoła. 
Nie jest znany 
wpływ konieczności 
przekraczania 
ruchliwej drogi w 
drodze na 

Struktura wiekowa U1 U1 

Parametry 
siedliska gatunku 

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

U1 U1 

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

FV/U1 FV/U1 

Niezmienność warunków mikroklima-
tycznych 

U1 U1 

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

FV FV 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1/XX U1/U2 żerowisko. 
Stan techniczny 
dachu kościoła, w 
którym znajduje się 
kolonia dalszej 
perspektywie czasu 
nie pozwala na 
zabezpieczenie 
właściwych 
warunków dla 
nietoperzy. Może to 
spowodować na 
przestrzeni 
najbliższych lat 
pogorszenie się 
warunków 
mikroklimatycznyc
h strychu (brak 
stabilności 
termicznej, wilgoć). 

Nocek duży 
Myotis myotis  

1324 nr 25 na 
Załącznik 7, 
arkusz 15 

(stanowisko 
w kościele 

w 
Małastowie) 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U1 
 
 

Populacja: 
FV 

 
Siedlisko: 

FV 

U1 Stan techniczny 
dachu kościoła, w 
którym znajduje się 
kolonia w dalszej 
perspektywie czasu 
nie pozwala na 
zabezpieczenie 
właściwych 
warunków dla 
nietoperzy. W 
pokryciu znajdują 
się dziury i dach 
przecieka. Może to 
spowodować na 
przestrzeni 
najbliższych lat 
pogorszenie się 
warunków 
mikroklimatycznyc
h strychu (brak 
stabilności 
termicznej, wilgoć). 

Struktura wiekowa FV FV 

Parametry 
siedliska gatunku  

Kubatura schronienia dostępna 
(dogodna) dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 
nietoperzy 

FV FV 

Dostępność wlotów dla nietoperzy FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Kumak górski 
Bombina 

1193 Stanowiska 
w enklawie 

Parametry 
populacji 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono rozród gatunku: 1 

XX U2 U2 FV Liczba zbiorników, 
w których 
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variegata 
 

Szymbark, 
na 

Załączniku 
15, arkusz 1 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono obecność gatunku: 5 

XX U2 występuje jest 
prawdopodobnie 
zaniżona. Zanik 
jedynego stałego 
zbiornika (nr 11) w 
enklawie Szymbark 
w najbliższych 
latach wydaje się 
prawdopodobny. 
Opis zbiorników w 
załączniku nr 16. 

Parametry 
siedliska gatunku 

Liczba wszystkich zbiorników:5 XX U2 

Liczba zbiorników stałych:1 XX U2 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Perspektywa zachowania na całym 
obszarze 

XX U1 

Perspektywa zachowania w zbiornikach 
stałych 

XX U2 

Kumak górski 
Bombina 
variegata 
 

1193 Stanowiska 
w enklawie 
Łosie, na 

Załączniku 
15, arkusz 2 

Parametry 
populacji 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono rozród gatunku: 14 

XX FV FV Liczba zbiorników, 
w których 
występuje jest 
prawdopodobnie 
zaniżona. Zbiorniki 
stałe (22a, 22b, 22c, 
42) opisane w 
załączniku nr 16. 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono obecność gatunku: 32 

XX FV 

Parametry 
siedliska gatunku 

Liczba wszystkich zbiorników: 32 XX FV 

Liczba zbiorników stałych: 4 XX FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Perspektywa zachowania w całej 
enklawie 

XX FV 

Perspektywa zachowania w zbiornikach 
stałych 

XX FV 

Kumak górski 
Bombina 
variegata 
 

1193 Stanowiska 
w enklawie 
Hańczowa 

na 
Załącznik 

15, arkusze 
3 i 4 

Parametry 
populacji 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono rozród gatunku: 6 

XX FV FV Liczba zbiorników, 
w których 
występuje jest 
prawdopodobnie 
zaniżona. Zanik 
zbiorników stałych 
(65, 80) w enklawie 
Hańczowa wydaje 
się prawdopodobny. 
Opis zbiorników  w 
załączniku nr 16. 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono obecność gatunku: 22 

XX FV 

Parametry 
siedliska gatunku 

Liczba wszystkich zbiorników: 22 XX FV 
Liczba zbiorników stałych: 2 XX U1 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Perspektywa zachowania w całej 
enklawie 

XX FV 

Perspektywa zachowania w zbiornikach 
stałych 

XX U1 

Kumak górski 
Bombina 
variegata 
 

1193 Stanowiska 
w enklawie 
Blechnarka 

na 
Załącznik 

15, arkusz 4 

Parametry 
populacji 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono rozród gatunku: 5 

XX FV FV Liczba zbiorników, 
w których 
występuje jest 
prawdopodobnie 
zaniżona. Zbiorniki 
stałe (110a, 110b, 
110c, 110d, 118) 
opisano w 
załączniku nr 16. W 
stałych zbiornikach 
odnotowano bardzo 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono obecność gatunku: 11 

XX FV 

Parametry 
siedliska gatunku 

Liczba wszystkich zbiorników: 11 XX FV 

Liczba zbiorników stałych: 5 XX FV 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

Perspektywa zachowania w całej 
enklawie 

XX FV wysokie liczebności 
osobników 
dorosłych 
(kilkadziesiąt w 
każdym zbiorniku) 
oraz larw (kilkaset-
kilka tysięcy w 
każdym zbiorniku). 

Perspektywa zachowania w zbiornikach 
stałych 

XX FV 

Traszka 
karpacka 
Lissotriton 
montandoni 
cały obszar 
ONPG 
 

5702 
5702 

Stanowisko 
w enklawie 
Hańczowa 

na 
Załączniku 
15, arkusz 4 

Parametry 
populacji 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono rozród gatunku: 0 

XX U2 U2 U2 Przypuszczalnie 
występuje w 
rozproszeniu i w 
niewielkich 
liczebnościach na 
obszarze, stąd 
trudności w 
wykrywaniu i 
ocenie stanu 
zachowania 
populacji. Nowe 
stawy wybudowane 
w enklawie Łosie i 
Blechnarka, o 
bardzo dobrych 
warunkach 
siedliskowych dla 
tego gatunku, mogą 
w przyszłości pełnić 
kluczową rolę dla 
zachowania tego 
gatunku na 
obszarze. 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono obecność gatunku: 1 

XX U2 

Parametry 
siedliska gatunku 

Liczba wszystkich zbiorników: 1 XX U2 
Liczba zbiorników stałych: 0 XX U2 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Perspektywa zachowania na obszarze XX XX 

Stanowisko 
w enklawie 
Blechnarka 

na 
Załączniku 
15, arkusz 4 

Parametry 
populacji 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono rozród gatunku: 1 

XX U2 U2 

Liczba zbiorników, w których 
stwierdzono obecność gatunku: 2 

XX U2 

Parametry 
siedliska gatunku 

Liczba wszystkich zbiorników: 2 
XX U2 

Liczba zbiorników stałych: 0 
XX U2 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Perspektywa zachowania na obszarze XX XX 

Nadobnica 
alpejska 

1087 Stanowiska 
w 

enklawach 
Hańczowa i 
Blechnarka 
Załącznik nr 

15 

Parametr 
populacji 

 XX U2 U2 U2 Ocena wykonana na 
podstawie prac 
wykonanych w 
2014 roku, podczas 
których 
zaobserwowano 
jedynie 1 imago 
nadobnicy alpejskiej 

Parametr siedliska 

 XX U1 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

 XX U1 i 3 otwory 
wylotowe, jednak 
ilość obserwacji z 
poprzednich lat i 
położenie populacji 
w centrum zasięgu 
pozwala 
przypuszczać, że 
ocena gatunku może 
być wyższa. 
Wymaga to jednak 
przeprowadzenia 
kilkuletnich 
obserwacji lub 
monitoringu 
gatunku w obszarze.  

 
Istnieje możliwość, że wszystkie stanowisk płazów zostały odnalezione podczas prac terenowych przeprowadzonych na terenie Obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego w sezonie 2014. 
Stanowisko podkowca małego w kościele w Ropie opisano czerwonym kolorem ze względu na to, iż kościół ten leży poza granicami obszaru Natura 2000, 
jednak w niedużej odległości od jego granic. Zaproponowano powiększenie obszaru Natura 2000 o kościół w którym znajduje się kolonia rozrodcza 
podkowca małego i o miejsca stanowiące trasy przelotu na żerowisko. Propozycja powiększenia obszaru spotkała się z przychylnością społeczności lokalnej, 
władz gminy i zarządzającego obiektem. 
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Poniżej zestawiono oceny dla siedlisk przyrodniczych nie będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego: 
kwaśnych buczyn, łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych, ale występujących na terenie Ostoi oraz dla znanych kolonii podkowca małego 
znajdujących się w zachodniej części Beskidu Niskiego, poza granicami obszaru Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego. Czerwonym kolorem opisano oceny 
dla kolonii rozrodczych nietoperzy, które znajdują się poza granicami obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego. 
 

Przedmioty ochrony nie objęte PO 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stanowisko Parametr 
stanu 

Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 
danych wg 

skali FV, UI, 
U2 

Ocena stanu  
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV, UI, 

U2 

Ogólna ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/gatu
nku wg skali 
FV, UI, U2 

Uwagi 

Kwaśne 
buczyny 
 

9110 Nr 5 na 
Załącznik 6, 

arkusz 9 
Enklawa 

Blechnarka, 
zdjęcie 102 

Powierzchnia 
siedliska 

   U1 Niewielki płat kwaśnej 
buczyny – układ 
mozaikowy żyzna 
buczyna z kwaśną 
buczyną na grzbiecikach 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje  U1 
Typowe gatunki roślin  FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu  U1 

Wiek drzewostanu  U1 

Martwe drewno (łącznie)  U1 

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

 U1 

Obce gatunki w drzewostanie  FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 
runie 

 FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 
runie 

 FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

 FV 

Perspektywy 
ochrony 

   

9110 Nr 6 na 
Załącznik 6, 

arkusz 7 
Enklawa 

Hańczowa, 
zdjęcia 223, 

224 

Powierzchnia 
siedliska 

   U1 Układ silnie mozaikowy – 
żyzna i kwaśna buczyna, 
na grzbiecikach płaty 
kwaśnej buczyny, w 
żlebach fragmienty żyznej 
buczyny. Zdjęcia 
fitosocjologiczne 
wykonane zostały we 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje   

Typowe gatunki roślin  FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu  U1 

Wiek drzewostanu  U1 
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Martwe drewno (łącznie)  U1 fragmentach płatu z 
kwaśną buczyną  

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

 U1 

Obce gatunki w drzewostanie  FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 
runie 

 FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 
runie 

 FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

 FV 

Perspektywy 
ochrony 

   

9110 Nr 25 na 
Załącznik 6, 

arkusz 1 
Enklawa 

Szymbark 
Zdjęcie 235 

Powierzchnia 
siedliska 

   U1 Płat kwaśnej buczyny w 
układzie mozaikowym, w 
otoczeniu żyznych buczyn 

Struktura i 
funkcje 

Ogólnie struktura i funkcje  U1 

Typowe gatunki roślin  FV 

Naturalne odnowienie drzewostanu  U1 

Wiek drzewostanu  U1 

Martwe drewno (łącznie)  U1 

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

 U1 

Obce gatunki w drzewostanie  FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 
runie 

 FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 
runie 

 FV 

Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

 FV 

Perspektywy 
ochrony 

   

Łęgi 
wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i 
jesionowe 
 

91E0 Nr 11 na 
Załącznik 6, 

arkusz 8 
Enklawa 

Hańczowa, 
zdjęcie 205 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX U1 U1 Płat siedliska 
systematycznie jest 
niszczony przez „turystów 
konnych”, którzy 
regularnie skracają sobie 
drogę i zamiast 
wyznaczonym szlakiem 

Struktura i 
funkcje 

 XX U1 
Typowe gatunki roślin XX U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
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Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV wędrują po tego typu, 
bardzo wrażliwych 
siedliskach Obce gatunki w drzewostanie XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 
runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 
runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (
ozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX U1 

91E0 Nr 13 na 
Załącznik 6 

arkusz 8 
Enklawa 

Hańczowa, 
zdjęcie 217 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX U1 U1 Płat siedliska 
zlokalizowany w pobliżu 
miejsca postojowego, 
intensywnie 
wykorzystywany przez 
turystów i kuracjuszy 

Struktura i 
funkcje 

 XX U1 
Typowe gatunki roślin XX U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX FV 
Wiek drzewostanu XX FV 
Martwe drewno (łącznie) XX FV 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX FV 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 
runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 
runie 

XX FV 

Inne zniekształcenia (
ozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX U1 

91E0 Nr 17 na 
Załącznik 6 

arkusz 3 
Enklawa 

Łosie Zdjęcie 
306 

Powierzchnia 
siedliska 

 XX U1 U1 Płat siedliska był 
prawdopodobnie 
wcześniej użytkowany 
jako wilgotna łąka 

Struktura i 
funkcje 

 XX U1 
Typowe gatunki roślin XX U1 
Naturalne odnowienie drzewostanu XX U1 
Wiek drzewostanu XX U1 
Martwe drewno (łącznie) XX U1 
Martwe drewno leżące lub stojące > 3m 
długości i > 50 cm grubości 

XX U1 

Obce gatunki w drzewostanie XX FV 
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i 
runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w 
runie 

XX FV 
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Inne zniekształcenia (
ozjeżdżanie, 
wydeptywanie, zaśmiecanie) 

XX U1 

Perspektywy 
ochrony 

 XX FV 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 stanowisko w 
kościele w 

Izbach 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV FV U1 Nie stwierdzono żadnego 
młodego osobnika. 
Wejście na strych nie jest 
zamknięte na zamek. 
Otwory wlotowe stanowią 
otwory po wyłamanych 
żaluzjach w wieży, nie są 
oznakowane, więc mogą 
zostać w każdej chwili 
zamknięte. 
Stan techniczny dachu 
kościoła, w którym 
znajduje się kolonia 
dalszej perspektywie 
czasu nie pozwala na 
zabezpieczenie 
właściwych warunków 
dla nietoperzy. Może to 
spowodować na 
przestrzeni najbliższych 
lat pogorszenie się 
warunków 
mikroklimatycznych 
strychu (brak stabilności 
termicznej, wilgoć). 

Struktura wiekowa U2 U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Kubatura schronienia dostępna (dogodna) 
dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem nieto-
perzy 

U1 U1 

Dostępność wlotów dla nietoperzy U1 U1 

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

U1 U1 

Niezmienność warunków mikroklimatycz-
nych 

U1 U1 

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

FV FV 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U1 

Podkowiec 
mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

1303 stanowisko w 
cerkwi w 

Koniecznej 

Parametry 
populacji 

Liczebność FV U2 U2 Liczebność kolonii 
stanowiła 33 % 
zeszłorocznej liczebności. 
Nie stwierdzono młodych 
osobników. 
Brak bezpiecznych dla 
nietoperzy tras przelotu. 

Struktura wiekowa FV U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Kubatura schronienia dostępna (dogodna) 
dla nietoperzy 

FV FV 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem nieto-
perzy 

FV FV 

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

U2 U2 

Niezmienność warunków mikroklimatycz-
nych 

FV FV 

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

FV FV 
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Szanse 
zachowania 
gatunku 

Stan populacji gatunku i jego siedliska U1 U2 

Traszka 
grzebieniasta 
Triturus 
cristatus 
(stanowisko w 
enklawie 
Szymbark) 

1166 Enklawa 
Szymbark 

Załącznik 15, 
arkusz 1 

Parametry 
populacji 

Liczebność XX U2 U2 Jedno stanowisko na 
obszarze, 3 dorosłe samce 
i 1 samica, godujące. 
Przypuszczalnie 
występuje w rozproszeniu 
i w niewielkich 
liczebnościach na 
obszarze, stąd trudności w 
wykrywaniu i ocenie 
stanu zachowania 
populacji. W innych 
enklawach (Łosie, 
Wysowa=Blechnarka) 
wybudowano nowe stawy 
o bardzo dobrych 
warunkach siedliskowych 
dla tego gatunku. 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Sumaryczny wskaźnik HSI dla jednego 
stanowiska wynosi 0.62. 
Wartości poszczególnych składników HSI: 
SI1(0.8), SI2 (0.1), SI3(0.8), SI4(1.0), 
SI5(0.2), SI6(1), SI7(1), SI8(1), SI9(1), 
SI10(0.7). Szczegółowy opis w załączniku. 

XX U1 

Szanse 
zachowania 
gatunku 

Zaledwie jedno wykryte stanowisko z 
niewielką liczbą osobników. Zanik 
zbiornika w najbliższych latach wydaje się 
prawdopodobny.  

XX U2 
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4. Analiza zagrożeń 
 

Zagrożenia istniejące 

Lp. Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 
Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny kierunek 
zmian uwarunkowań 

przyrodniczych, społecznych 
i gospodarczych 

Wpływ na parametry stanu 
ochrony przedmiotów 

ochrony 

1. 

9130 Żyzne buczyny 
 

Płaty siedliska 
w obszarze – 

enklawa 
Szymbark 

Załącznik 6, 
arkusze 1-2 

I Inne 
problematyczne 
zaborcze 
gatunki i geny 

Możliwość wkraczanie do płatów siedliska 
robinii akacjowej i sumaka octowca 
obecnych w ogródkach przydomowych 
sąsiadujących z obszarem 

Pojawienie się i 
rozprzestrzenianie gatunków 

inwazyjnych w płatach 
siedliska 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje  

2. 

Płaty siedliska 
w obszarze, 
Załącznik 6, 
arkusze 1-9 

G01.02 
Turystyka 
piesza, jazda 
konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowa
nych  
G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane 

Niekontrolowana penetracja siedliska poza 
wyznaczonymi szlakami, nielegalne 
poruszanie się po lesie samochodami, 
motocyklami terenowymi 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

G05.04 
Wandalizm 

Zaśmiecanie siedliska, umyślne niszczenie 
drzew i runa 

3. 

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

Płat 28  
Załącznik 6, 

arkusz 2 

G01.02 
Turystyka 
piesza, jazda 
konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowa
nych  
G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane 
G05.04 
Wandalizm 

Niekontrolowana penetracja siedliska poza 
wyznaczonymi ścieżkami i drogami, 
zaśmiecanie, płat siedliska znajduje się w 
niedalekiej odległości od zabudowań 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

4. 

Pozostałe 
płaty siedliska 

w obszarze 
Załącznik 6, 

arkusze 2, 3, 5 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  
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Enklawa Blechnarka, kolonia rozrodcza w cerkwi w Blechnarce 

5. 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 1 na 
Załącznik 7, 
arkusz 14 

(stanowisko w 
cerkwi w 

Blechnarce) 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 
remont 
budynków 

Brak okresowej wymiany folii 
zabezpieczającej strop bardzo utrudnia 
sprzątanie i może powodować ryzyko 
uszkodzenia drewnianych elementów strychu 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy - 

6. 

nr 2 na 
Załącznik 7, 
arkusz 14 

(bezpośrednie 
otoczenie 
cerkwi w 

Blechnarce) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

7. 

nr 3 na  
Załącznik 7, 
arkusz 14 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

Liniowe elementy krajobrazu, stanowiące 
potencjalne trasy przelotu nietoperzy, które 
znajdują się na terenie ostoi są nieciągłe  

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Obecności bezpiecznych tras 
przelotu w kierunku 
żerowiska w ramach 
parametru siedlisko gatunku  

8. 

nr 4 na 
Załącznik 7, 
arkusz 14 

(żerowisko 
nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

Enklawa Hańczowa, kolonia rozrodcza w cerkwi w Hańczowej 

9. 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
  

nr 5 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10 

(stanowisko w 
cerkwi w 

Hańczowej) 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 
remont 
budynków 

Brak okresowej wymiany folii 
zabezpieczającej strop bardzo utrudnia 
sprzątanie i może powodować ryzyko 
uszkodzenia drewnianych elementów strychu 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 
G05.01 
Wydeptywanie, 
nadmierne 
użytkowanie 

Wejście na strych nie jest w żaden sposób 
zabezpieczone. 

10. 
nr 6 na 

Załącznik 7, 
arkusz 10 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 
Nie przewiduje się istotnych 

zmian  
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(bezpośrednie 
otoczenie 
cerkwi w 

Hańczowej) 

11. 

nr 7 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

12. 

nr 8 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10-13 
(żerowisko 
nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

Enklawa Łosie, kolonia rozrodcza w cerkwi w Kunkowej 

13. 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 9 na 
Załącznik 7, 

arkusz 8 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Kunkowej) 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 
remont 
budynków 

Brak okresowej wymiany folii 
zabezpieczającej strop bardzo utrudnia 
sprzątanie i może powodować ryzyko 
uszkodzenia drewnianych elementów strychu Nie przewiduje się istotnych 

zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

K03.04 
Drapieżnictwo 

Strych kościoła zamieszkiwany jest przez 
kunę. 

14. 

nr 10 na 
Załącznik 7, 

arkusz 8 
(bezpośrednie 

otoczenie 
cerkwi w 

Kunkowej) 

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

W otoczeniu cerkwi znajduje się bardzo mało 
drzew i krzewów. 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Obecności bezpiecznych tras 

przelotu w kierunku 
żerowiska 

Enklawa Łosie, kolonia rozrodcza w cerkwi w Łosiu 

15. 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 13 na 
Załącznik 7, 

arkusz 5 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Łosiu) 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 
remont 
budynków 

Brak okresowej wymiany folii 
zabezpieczającej strop bardzo utrudnia 
sprzątanie i może powodować ryzyko 
uszkodzenia drewnianych elementów strychu 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 
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G05.01 
Wydeptywanie, 
nadmierne 
użytkowanie 

Wejście na strych nie jest zamknięte na 
zamek, 

K03.04 
Drapieżnictwo 

Strych zamieszkany jest przez kunę 

16. 

nr 14 na 
Załącznik 7, 

arkusz 5 
(bezpośrednie 

otoczenie 
cerkwi w 
Łosiu) 

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

Wycięto wszystkie drzewa znajdujące się w 
bezpośrednim otoczeniu cerkwi, jedyne 
zadrzewienia znajdują się zaraz za murem 
ogradzającym budynek 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Obecności bezpiecznych tras 

przelotu w kierunku 
żerowiska 

Enklawa Łosie, kolonia rozrodcza w cerkwi w Leszczynach 

17. 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 11 na 
Załącznik 7, 

arkusz 6 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Leszczynach) 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 
remont 
budynków 

Brak okresowej wymiany folii 
zabezpieczającej strop bardzo utrudnia 
sprzątanie i może powodować ryzyko 
uszkodzenia drewnianych elementów strychu Możliwy spadek liczebności 

kolonii 

Obniżenie wskaźnika 
Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

K03.04 
Drapieżnictwo 

Strych kościoła zamieszkiwany jest przez 
kunę 

18. 

nr 12 na 
Załącznik 7, 

arkusz 6 
(bezpośrednie 

otoczenie 
cerkwi w 

Leszczynach) 

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

W otoczeniu cerkwi znajduje się bardzo mało 
drzew i krzewów 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Obecności bezpiecznych tras 

przelotu w kierunku 
żerowiska 

Enklawa Łosie 

19. 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros  
 

nr 15 na 
Załącznik 7, 
arkusz 5, 6, 8 
(trasy przelotu 

nietoperzy) 

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

Pomiędzy cerkwią w Kunkowej, a 
najbliższym płatem lasu znajduje się otwarta 
przestrzeń. Jedyne liniowe elementy 
krajobrazu, które mogą stanowić połączenie 
pomiędzy cerkwią w Łosiu, a rzeką Ropą, 
stanowią żywopłoty, znajdujące się na 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Obecności bezpiecznych tras 

przelotu w kierunku 
żerowiska 
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prywatnych posesjach. Brak ciągłości 
korytarza ekologicznego prowadzącego 
bezpośrednio od kolonii w Leszczynach do 
najbliższego żerowiska 

20. 

nr 16 na 
Załącznik 7, 
arkusz 4-8 
(żerowisko 
nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

Enklawa Szymbark, kolonia rozrodcza w Kasztelu w Szymbarku 

21. 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
  

nr 17 na 
Załącznik 7, 

arkusz 1 
(stanowisko w 

kasztelu w 
Szymbarku) 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 
remont 
budynków 

Gromadzenie się guana na 
niezabezpieczonym stropie może 
powodować niekorzystny wpływ na 
elementy wyposażenia strychu kasztelu. 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Kubatura schronienia 

dostępna (dogodna) dla 
nietoperzy 

J03.01 
Zmniejszenie 
lub utrata 
określonych 
cech siedliska 

Strych jest bardzo jasny i przewiewny, ze 
względu na dużą liczbę okienek. Jest bardzo 
niewiele miejsc, gdzie nietoperze mogą 
bezpiecznie się schronić 

J03 Inne 
zmiany 
ekosystemu 

Brak właściwego zabezpieczenia wejścia do 
szybu windy 

22. 

nr 18 na 
Załącznik 7, 

arkusz 1 
(bezpośrednie 

otoczenie 
kasztelu w 

Szymbarku) 

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

Budynek w większości nie jest otoczony 
drzewami. Drzewa znajdują się jedynie od 
frontu, gdzie zainstalowano iluminację 
budynku 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Obecności bezpiecznych tras 

przelotu w kierunku 
żerowiska 

23. 

nr 19 na 
Załącznik 7, 
arkusz 1, 2 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

Na odcinku rzeki Ropy przylegającym do 
kasztelu brak jest zadrzewień 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Obecności bezpiecznych tras 

przelotu w kierunku 
żerowiska 
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24. nr 20 na 
Załącznik 7, 
arkusz 1-4 
(żerowisko 
nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

Enklawa Śnietnica – kolonia rozrodcza w cerkwi w Śnietnicy 

25. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
  

nr 21 na 
Załącznik 7, 

arkusz 9 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Śnietnicy) 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 
remont 
budynków 

Brak okresowej wymiany folii 
zabezpieczającej strop bardzo utrudnia 
sprzątanie i może powodować ryzyko 
uszkodzenia drewnianych elementów strychu 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian 

Obniżenie wskaźnika 
Zabezpieczenie przed 
niepokojeniem nietoperzy 

G05.01 
Wydeptywanie, 
nadmierne 
użytkowanie 

Wejście na strych nie jest zamknięte na 
zamek 
 

26. nr 22 
Załącznik 7, 

arkusz 9 
(bezpośrednie 

otoczenie 
cerkwi w 
Śnietnicy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

27. nr 23 na 
Załącznik 7, 

arkusz 9 
(trasy przelotu 

nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

28. nr 24 
Załącznik 7, 

arkusz 9 
(żerowisko 
nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

Enklawa Małastów – kolonia rozrodcza w kościele w Małastowie 

29. 1324 Nocek duży 
Myotis myotis  
 

nr 25 na 
Załącznik 7, 
arkusz 15 

(stanowisko w 

E03.04 Inne 
odpady 
E06.02 
Odbudowa, 

Brak okresowej wymiany folii 
zabezpieczającej strop bardzo utrudnia 
sprzątanie i może powodować ryzyko 
uszkodzenia drewnianych elementów strychu 

Możliwe zmniejszenie 
liczebności kolonii 

Obniżenie wskaźnika 
„Niezmienność warunków 

mikroklimatycznych” 
parametru „siedlisko 
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kościele w 
Małastowie) 

remont 
budynków 

gatunku” 

J03.01 
Zmniejszenie 
lub utrata 
określonych 
cech siedliska 

Stan techniczny dachu kościoła, w którym 
znajduje się kolonia dalszej perspektywie 
czasu nie pozwala na zabezpieczenie 
właściwych warunków dla nietoperzy. W 
pokryciu znajdują się dziury i dach 
przecieka. Może to spowodować na 
przestrzeni najbliższych lat pogorszenie się 
warunków mikroklimatycznych strychu – 
brak stabilności termicznej, wilgoć 

30. nr 26 na 
Załącznik 7, 
arkusz 15 

(bezpośrednie 
otoczenie 
kościoła w 

Małastowie) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

Kolonia rozrodcza w Ropie 

31. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 28 na 
załącznik 7 
arkusz 16 

(stanowisko w 
kościele w 

Ropie) 

J03 - Inne 
zmiany 
ekosystemu 
 

Klapa wejściowa na strych jest otwarta i 
umożliwia nietoperzom przelot do wnętrza 
kościoła 
 

Możliwe zmniejszenie 
liczebności kolonii 

Obniżenie wskaźnika 
Niezmienność warunków 

mikroklimatycznych 

J03.01 - 
Zmniejszenie 
lub utrata 
określonych 
cech siedliska 

Stan techniczny dachu kościoła, w którym 
znajduje się kolonia dalszej perspektywie 
czasu nie pozwala na zabezpieczenie 
właściwych warunków dla nietoperzy. Może 
to spowodować na przestrzeni najbliższych 
lat pogorszenie się warunków 
mikroklimatycznych strychu (brak 
stabilności termicznej, wilgoć). 

32. nr 29 na 
załącznik 7, 
arkusz 16 

(bezpośrednie 
otoczenie 
kościoła w 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  
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Ropie) 

33. nr 30 na 
załącznik 7 
arkusz 16 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

D01.02 Drogi, 
autostrady. 

Nie jest znany wpływ konieczności 
przekraczania ruchliwej drogi w drodze na 
żerowisko. 
 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

34. nr 30 na 
Załącznik 7, 
arkusz 16 

(żerowisko 
nietoperzy) 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

Cały obszar Natura 2000 

35. Kumak górski 
Bombina variegata 
1193 
 

dotyczy 
całego obszaru 
Załącznik 15, 
arkusze 1-4 

 

D01.02 Drogi, 
autostrady 
G01.03 pojazdy 
zmotoryzowane 
 

Rozjeżdżanie osobników dorosłych i 
młodocianych na drogach asfaltowych i 
utwardzonych;  rozjeżdżanie zbiorników 
rozrodczych na drogach nieutwardzonych 
(leśnych) w wyniku prac leśnych, przejazdu 
maszyn rolniczych lub pojazdów terenowych 
(samochody terenowe, quady, motocykle 
crossowe). 

Nie przewiduje się istotnych 
zmian  

36. Traszka karpacka 
Lissotriton 
montandoni 

dotyczy 
całego obszaru 
Załącznik 15, 

arkusz 4 

X Brak 
zagrożeń i 
nacisków 

Brak zagrożeń lub nacisków 
Nie przewiduje się istotnych 

zmian - 

Stanowiska nadobnicy alpejskiej w obszarze 

37. Nadobnica alpejska 
Rosalia alpina 1087 

Stanowiska 
gatunku – 

Załącznik 15 
arkusze 3, 4 

B02.04 
Usuwanie 
martwych i 
umierających 
drzew 
B07 Inne 
rodzaje praktyk 
leśnych nie 
wymienione 
powyżej 

Przetrzymywanie drewna bukowego na 
składach drewna w okresie pojawu imagines 
(czerwiec – wrzesień) 
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Kolonia rozrodcza w kościele w Izbach 

38. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

stanowisko w 
kościele w 

Izbach 

J03.01 - 
Zmniejszenie 
lub utrata 
określonych 
cech siedliska 

Wejście na strych nie jest zamknięte na 
zamek. Otwory wlotowe stanowią otwory po 
wyłamanych żaluzjach w wieży, nie są 
oznakowane, więc mogą zostać w każdej 
chwili zamknięte. Stan techniczny dachu 
kościoła, w którym znajduje się kolonia 
dalszej perspektywie czasu nie pozwala na 
zabezpieczenie właściwych warunków dla 
nietoperzy. Może to spowodować na 
przestrzeni najbliższych lat pogorszenie się 
warunków mikroklimatycznych strychu (brak 
stabilności termicznej, wilgoć). 

Możliwe zmniejszenie 
liczebności kolonii 

Obniżenie wskaźnika 
Niezmienność warunków 

mikroklimatycznych 

39. bezpośrednie 
otoczenie 
kościoła w 

Izbach) 

U Nieznane 
zagrożenie lub 
nacisk 

Brak analizy bezpośredniego otoczenia 
kościoła w Izbach 

  

40. trasy przelotu 
nietoperzy 

U Nieznane 
zagrożenie lub 
nacisk 

Brak analizy dla tras przelotu na  żerowisko 
  

41. żerowisko 
nietoperzy 

U Nieznane 
zagrożenie lub 
nacisk 

Brak analizy dla żerowiska nietoperzy 
  

Kolonia rozrodcza w cerkwi w Koniecznej 

42. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

stanowisko w 
cerkwi w 

Koniecznej 

U Nieznane 
zagrożenie lub 
nacisk 

Brak analizy siedliska nietoperzu 
  

43. bezpośrednie 
otoczenie 
cerkwi w 

Koniecznej  

U Nieznane 
zagrożenie lub 
nacisk 

Brak analizy bezpośredniego otoczenia 
cerkwi w Konieczniej 

  

44. Trasy przelotu 
nietoperzy  

J03.02.01 
Zmniejszenie 
migracji/bariery 
dla migracji 

Brak bezpiecznych dla nietoperzy tras 
przelotu pomiędzy kolonia a żerowiskiem Nie przewiduje się istotnych 

zmian  

45. Żerowisko 
nietoperzy  

U Nieznane 
zagrożenie lub 
nacisk 

Brak analizy żerowiska nietoperzy 
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Zagrożenia potencjalne  
   

Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny 
kierunek zmian 
uwarunkowań 

przyrodniczych, 
społecznych i 

gospodarczych 

Wpływ na parametry stanu 
ochrony przedmiotów 

ochrony 

1. 

9130 Żyzne buczyny Wszystkie 
stanowiska w 
obszarze 
Załącznik 6, 
arkusze 1-9 

B02.04 Usuwanie 
martwych i umierających 
drzew 

Zbyt intensywne usuwanie drewna martwego 
i nadmierne przerzedzenie drzewostanu 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

B07 Inne rodzaje praktyk 
leśnych nie wymienione 
powyżej 

Tworzenie nowych dróg leśnych i szlaków 
zrywkowych przez płaty siedliska 

E03.01 Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych 

Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 
domowych lub obiektów rekreacyjnych – 
zaśmiecanie siedliska 

G01.02 Turystyka 
piesza, jazda konna i 
jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 

Niekontrolowana penetracja siedliska poza 
wyznaczonymi szklakami 

G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane 

Pojazdy zmotoryzowane – niekontrolowana 
penetracja siedliska poza wyznaczonymi 
szlakami, nielegalne poruszanie się po lesie 
samochodami, motocyklami terenowymi, 
quadami 

I  Inne problematyczne 
gatunki i geny 

Możliwość wkraczania do płatów siedliska 
gatunków obcych, obecnych (sadzonych) 
poza granicami obszaru na gruntach 
prywatnych. Poza granicami obszaru, w 
sąsiedztwie wszystkich enklaw stwierdzono 
występowanie robinii akacjowej i sumaka 
octowca 
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2. 

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

Wszystkie 
stanowiska w 

obszarze 
Załącznik 6, 

arkusze 2, 3, 5 

E03.01 Pozbywanie się 
odpadów z gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych 

Zaśmiecanie siedliska 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

G01.02 Turystyka 
piesza, jazda konna i 
jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych  

Niekontrolowana penetracja siedliska poza 
wyznaczonymi szklakami 

G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane 

Niekontrolowana penetracja siedliska poza 
wyznaczonymi szlakami, nielegalne 
poruszanie się po lesie samochodami, 
motocyklami terenowymi, quadami 

Enklawa Blechnarka – kolonia rozrodcza w cerkwi Blechnarce 

3. 

1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
  

nr 1 na 
Załącznik 7, 
arkusz 14 

(stanowisko w 
cerkwi w 

Blechnarce) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 
  

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 
 

K03.04 Drapieżnictwo Kuna, sowa, kot domowy 

G05.01 Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na 
strychu, oświetlanie nietoperzy 

4. 

nr 2 na 
Załącznik 7, 
arkusz 14 

(bezpośrednie 
otoczenie 
cerkwi w 

Blechnarce) 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji/ 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - wycinka lub 
nadmierne przycinanie drzew i krzewów w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

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

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

5. 

nr 3 Załącznik 
7, arkusz 14 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

A10.01 Usuwanie 
żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

Utrata tras migracji na żerowisko - 
niszczenie liniowych elementów krajobrazu 
 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Umieszczanie w granicach obszaru turbin 
wiatrowych – utrudnienia dla migracji 
 

J03.02.01 zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko 

D01.02 Drogi, autostrady Konieczność przekraczania ruchliwej drogi w 
trakcie migracji na żerowisko 

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

Utrata tras migracji na żerowisko 

 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

6. nr 4 Załącznik 
7, arkusz 14 
(żerowisko 
nietoperzy) 

B04 Stosowanie 
biocydów, hormonów i 
substancji chemicznych 
(leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

B03 eksploatacja lasu 
bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 

Enklawa Hańczowa – kolonia rozrodcza w cerkwi w Hańczowej 

7. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

nr 5 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 
  

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 
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  (stanowisko w 
cerkwi w 

Hańczowej) 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 
 

K03.04 Drapieżnictwo Kuna, sowa, kot domowy 

8. nr 6 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10 

(bezpośrednie 
otoczenie 
cerkwi w 

Hańczowej) 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji/ 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - wycinka lub 
nadmierne przycinanie drzew i krzewów w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

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

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

9. nr 7 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

A10.01 Usuwanie 
żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

Utrata tras migracji na żerowisko - 
niszczenie liniowych elementów krajobrazu 
 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Umieszczanie w granicach obszaru turbin 
wiatrowych – utrudnienia dla migracji 
 

J03.02.01 zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko 

D01.02 Drogi, autostrady Konieczność przekraczania ruchliwej drogi w 
trakcie migracji na żerowisko 

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

Utrata tras migracji na żerowisko 
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H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

10. nr 8 na 
Załącznik 7, 
arkusz 10-13 
(żerowisko 
nietoperzy) 

B04 Stosowanie 
biocydów, hormonów i 
substancji chemicznych 
(leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

B03 eksploatacja lasu 
bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 

Enklawa Łosie – kolonia rozrodcza w cerkwi w Kunkowej 

11. Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 9 na 
Załącznik 7, 

arkusz 8 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Kunkowej) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 
  

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 
 

G05.01  
Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na 
strychu, oświetlanie nietoperzy 

12. nr 10 na 
Załącznik 7, 

arkusz 8 
(bezpośrednie 

otoczenie 
cerkwi w 

Kunkowej) 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Wycinka lub nadmierne przycinanie drzew i 
krzewów w bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

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

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
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stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

Enklawa Łosie – kolonia rozrodcza w cerkwi w Łosiu 

13. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 13 
Załącznik 7, 

arkusz 5 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Łosiu) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 
 

14. nr 14 na 
Załącznik 7, 

arkusz 5 
(bezpośrednie 

otoczenie 
cerkwi w 
Łosiu) 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
struktura i funkcje 

Enklawa Łosie – kolonia rozrodcza w cerkwi w Leszczynach 

15. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

nr 11 na 
Załącznik 7, 

arkusz 6 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Leszczynach) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 
 

G05.01 Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na 
strychu, oświetlanie nietoperzy 

16. nr 12 na 
Załącznik 7, 

arkusz 6 
(bezpośrednie 

otoczenie 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Wycinka lub nadmierne przycinanie drzew i 
krzewów w bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

G05.06 Chirurgia 
drzewna, ścinanie na 
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cerkwi w 
Leszczynach) 

potrzeby 
bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew 
przydrożnych 
H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

Enklawa Łosie 

17. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros  
 

nr 15 
Załącznik 7, 
arkusz 5, 6, 8 
(trasy przelotu 

nietoperzy) 

A10.01 Usuwanie 
żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

Utrata tras migracji na żerowisko - 
niszczenie liniowych elementów krajobrazu 
 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Umieszczanie w granicach obszaru turbin 
wiatrowych – utrudnienia dla migracji 

J03.02.01 zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko 

D01.02 Drogi, autostrady Konieczność przekraczania ruchliwej drogi w 
trakcie migracji na żerowisko 

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

Utrata tras migracji na żerowisko 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

18. nr 16 na 
Załącznik 7, 
arkusz 5-8 
(żerowisko 
nietoperzy) 

B04 Stosowanie 
biocydów, hormonów i 
substancji chemicznych 
(leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

B03 eksploatacja lasu 
bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 

Enklawa Szymbark – kolonia rozrodcza w kasztelu w Szymbarku 



 
 

85 

19. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
  

nr 17 na 
Załącznik 7, 

arkusz 1 
(stanowisko w 

kasztelu w 
Szymbarku) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 

K03.04 Drapieżnictwo Kuna, sowa, kot domowy 
G05.01 Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na 
strychu, oświetlanie nietoperzy 

20. nr 18 na 
Załącznik 7, 

arkusz 1 
(bezpośrednie 

otoczenie 
kasztelu w 

Szymbarku) 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Wycinka lub nadmierne przycinanie drzew i 
krzewów w bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

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

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

21. nr 19 na 
Załącznik 7, 
arkusz 1-2 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

A10.01 Usuwanie 
żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

Utrata tras migracji na żerowisko - 
niszczenie liniowych elementów krajobrazu 
 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Umieszczanie w granicach obszaru turbin 
wiatrowych – utrudnienia dla migracji 

J03.02.01 zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko 

D01.02 Drogi, autostrady Konieczność przekraczania ruchliwej drogi w 
trakcie migracji na żerowisko 

G05.06 Chirurgia 
drzewna, ścinanie na 
potrzeby 
bezpieczeństwa, 

Utrata tras migracji na żerowisko 
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usuwanie drzew 
przydrożnych 
H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

22. nr 20 na 
Załącznik 7, 
arkusz 1-4 
(żerowisko 
nietoperzy) 

B04 Stosowanie 
biocydów, hormonów i 
substancji chemicznych 
(leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

B03 eksploatacja lasu 
bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 

Enklawa Śnietnica – kolonia rozrodcza w cerkwi w Śnietnicy 

23. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
  

nr 21 na 
Załącznik 7, 

arkusz 9 
(stanowisko w 

cerkwi w 
Śnietnicy) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 
 

K03.04 Drapieżnictwo Kuna, sowa, kot domowy 
24. nr 22 na 

Załącznik 7, 
arkusz 9 

(bezpośrednie 
otoczenie 
cerkwi w 
Śnietnicy) 

J03.02.01  
Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Wycinka lub nadmierne przycinanie drzew i 
krzewów w bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

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

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

25. nr 23 na A10.01 Usuwanie Utrata tras migracji na żerowisko - Nie przewiduje się Obniżenie parametru 
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Załącznik 7, 
arkusz 9 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

niszczenie liniowych elementów krajobrazu istotnych zmian siedlisko gatunku 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Umieszczanie w granicach obszaru turbin 
wiatrowych – utrudnienia dla migracji 

J03.02.01 zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko 

D01.02 Drogi, autostrady Konieczność przekraczania ruchliwej drogi w 
trakcie migracji na żerowisko 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

26. nr 24 na 
Załącznik 7, 

arkusz 9 
(żerowisko 
nietoperzy) 

B04 Stosowanie 
biocydów, hormonów i 
substancji chemicznych 
(leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

B03 eksploatacja lasu 
bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 

Enklawa Małastów – kolonia rozrodcza w kościele w Małastowie 

27. 1324 Nocek duży 
Myotis myotis  
 

nr 25 na 
Załącznik 7, 
arkusz 15 

(stanowisko w 
kościele w 

Małastowie) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 
  

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków 

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09. 2. uszczelnianie strychów 
- likwidacja wlotów. 3. stosowanie 
toksycznych środków konserwacji drewna 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 
 

28. nr 26 na 
Załącznik 7, 
arkusz 15 

(bezpośrednie 
otoczenie 
kościoła w 

Małastowie) 

J03.02.01  
Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Wycinka lub nadmierne przycinanie drzew i 
krzewów w bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

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

Zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia 
budynku, które będzie oświetlało wloty dla 
nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 
stanowiące ich trasę migracji na żerowisko 

Kolonia rozrodcza w Ropie 

29. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
  

nr 28 na 
Załącznik 7, 
arkusz 16 

(stanowisko w 
kościele w 

Ropie) 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 
 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02 Odbudowa, 
remont budynków  

Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09 
uszczelnianie strychów - likwidacja wlotów 
stosowanie toksycznych środków 
konserwacji drewna 

K03.04 Drapieżnictwo Kuna, sowa, kot domowy 

G05.01 Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na 
strychu, oświetlanie nietoperzy 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 

30. nr 29 na 
Załącznik 7, 
arkusz 16 

(bezpośrednie 
otoczenie 
kościoła w 

Ropie) 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - wycinka lub 
nadmierne przycinanie drzew i krzewów w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

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

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - wycinka lub 
nadmierne przycinanie drzew i krzewów w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia budynku, które 
będzie oświetlało wloty dla nietoperzy oraz 
najbliższe elementy zieleni stanowiące ich 



 
 

89 

trasę migracji na żerowisko 

31. nr 30 na 
Załącznik 7, 
arkusz 16 

(trasy przelotu 
nietoperzy) 

A10.01 Usuwanie 
żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

Utrata tras migracji na żerowisko - 
niszczenie liniowych elementów krajobrazu 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Umieszczanie na trasach przelotu i 
żerowiskach turbin wiatrowych 

J03.02.01 zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Konieczność przekraczania ruchliwej drogi w 
trakcie migracji na żerowisko 

D01.02. Drogi, 
autostrady 
G05.06 Chirurgia 
drzewna, ścinanie na 
potrzeby 
bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew 
przydrożnych 

Utrata tras migracji na żerowisko 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

32. nr 30 na 
Załącznik 7, 
arkusz 16 

(żerowisko 
nietoperzy) 

B04  
Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych (leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

B03 eksploatacja lasu 
bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 

Cały obszar Natura 2000 

33. Kumak górski 
Bombina variegata 
1193 

dotyczy 
całego obszaru 
Załącznik 15, 
arkusze 1-4 

B07 
inne rodzaje praktyk 
leśnych, nie wymienione 
powyżej 

Prowadzona zrywka drewna niszczy 
siedliska rozrodcze płazów 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

H05.01 odpadki i odpady 
stałe 

Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 
domowych, zaśmiecanie 
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J02 
spowodowane przez 
człowieka zmiany 
stosunków wodnych 

Osuszanie terenów podmokłych 

K02 
ewolucja biocenotyczn, 
sukcesja 

Naturalna sukcesja zbiorników stałych 

F użytkowanie zasobów 
biologicznych inne niż 
rolnictwo i leśnictwo 

Zarybianie drobnych zbiorników wodnych 
prowadzi do szybkiego wyeliminowania 
płazów 

34.  Traszka karpacka 
Lissotriton 
montandoni 
 

dotyczy 
całego obszaru 
Załącznik 15, 

arkusz 4 

B07 
inne rodzaje praktyk 
leśnych, nie wymienione 
powyżej 

Prowadzona zrywka drewna niszczy 
siedliska rozrodcze płazów 
  

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

H05.01 odpadki i odpady 
stałe 

Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 
domowych, zaśmiecanie 

J02 
spowodowane przez 
człowieka zmiany 
stosunków wodnych 

Osuszanie terenów podmokłych 

K02 
ewolucja biocenotyczn, 
sukcesja 

Naturalna sukcesja zbiorników stałych 

F użytkowanie zasobów 
biologicznych inne niż 
rolnictwo i leśnictwo 

Zarybianie drobnych zbiorników wodnych 
prowadzi do szybkiego wyeliminowania 
płazów 

Stanowiska Nadobnicy alpejskiej w obszarze Natura 2000 
35. Nadobnica alpejska 

Rosalia alpina 1087 
Stanowiska 
gatunku – 

Załącznik nr 
15 arkusze 3, 

4 

F03.02.01 
Kolekcjonowanie 
owadów 

Zbieranie owadów w celach 
kolekcjonerskich i handlu owadami 

 
Obniżenie parametru 

siedlisko gatunku 

Enklawa Izby – kolonia rozrodcza w kościele w Izbach 

36. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

stanowisko w 
kościele w 

Izbach 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej) 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku E06.02 Odbudowa, 

remont budynków 
Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09, 
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uszczelnianie strychów - likwidacja wlotów 
stosowanie toksycznych środków 
konserwacji drewna 

K03.04 Drapieżnictwo Kuna, sowa, kot domowy 

G05.01 Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na 
strychu, oświetlanie nietoperzy 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 

37. bezpośrednie 
otoczenie 
kościoła w 

Izbach 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - wycinka lub 
nadmierne przycinanie drzew i krzewów w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

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

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - wycinka lub 
nadmierne przycinanie drzew i krzewów w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia budynku, które 
będzie oświetlało wloty dla nietoperzy oraz 
najbliższe elementy zieleni stanowiące ich 
trasę migracji na żerowisko 

38. trasy przelotu 
nietoperzy 

A10.01 Usuwanie 
żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

Utrata tras migracji na żerowisko - 
niszczenie liniowych elementów krajobrazu 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Umieszczanie na trasach przelotu i 
żerowiskach turbin wiatrowych 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko 

D01.02. Drogi, 
autostrady 

Konieczność przekraczania drogi w trakcie 
migracji na żerowisko 

G05.06 Chirurgia 
drzewna, ścinanie na 

Utrata tras migracji na żerowisko 
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potrzeby 
bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew 
przydrożnych 
H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

39. żerowisko 
nietoperzy 

B04 Stosowanie 
biocydów, hormonów i 
substancji chemicznych 
(leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

B03 eksploatacja lasu 
bez odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 

Enklawa Konieczna – kolonia rozrodcza w cerkwi w Koniecznej 

40. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

stanowisko w 
cerkwi w 

Koniecznej 

D02.03 Maszty i anteny 
komunikacyjne 

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej 
Odbudowa, remont budynków 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

E06.02  Prace remontowe dachu i strychu 
prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. 
od 15.04. do 15.09 
uszczelnianie strychów - likwidacja wlotów 
stosowanie toksycznych środków 
konserwacji drewna). 

K03.04 Drapieżnictwo  Kuna, sowa, kot domowy 

G05.01 Wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na 
strychu, oświetlanie nietoperzy 

F03.02.03 Chwytanie, 
trucie, kłusownictwo 

Celowe zabijanie zwierząt 

41. bezpośrednie 
otoczenie 
cerkwi w 

J03.02.01 Zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu - wycinka lub 
nadmierne przycinanie drzew i krzewów w 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 
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Koniecznej G05.06 chirurgia 
drzewna, ścinanie na 
potrzeby 
bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew 
przydrożnych 

bezpośrednim otoczeniu kolonii 
 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak 
bezpiecznego wylotu – zainstalowanie 
zewnętrznego oświetlenia budynku, które 
będzie oświetlało wloty dla nietoperzy oraz 
najbliższe elementy zieleni stanowiące ich 
trasę migracji na żerowisko). 

42. trasy przelotu 
nietoperzy 

A10.01 Usuwanie 
żywopłotów i 
zagajników lub 
roślinności karłowatej 

Utrata tras migracji na żerowisko niszczenie 
liniowych elementów krajobrazu 

Nie przewiduje się 
istotnych zmian 

Obniżenie parametru 
siedlisko gatunku 

C03.03 Produkcja 
energii wiatrowej 

Utrata tras migracji na żerowisko, 
umieszczanie na trasach przelotu i 
żerowiskach turbin wiatrowych 

J03.02.01 zmniejszenie 
migracji/bariery dla 
migracji 

Utrata tras migracji na żerowisko 
 

D01.02. Drogi, 
autostrady 

Konieczność przekraczania drogi w trakcie 
migracji na żerowisko 

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

Utrata tras migracji na żerowisko 

H06.02 
Zanieczyszczenie 
świetlne 

Instalowanie oświetlenia oświetlającego 
elementy zieleni stanowiące korytarz 
migracji, co powoduje przerwanie trasy 
migracji 

43. żerowisko 
nietoperzy 

B04 Stosowanie 
biocydów, hormonów i 
substancji chemicznych 
(leśnictwo) 

Zubożenie bazy pokarmowej – insektycydy 
Nie przewiduje się 

istotnych zmian 
Obniżenie parametru 

siedlisko gatunku 
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B03  
eksploatacja lasu bez 
odnawiania czy 
naturalnego odrastania 

Utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 
leśnych 
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5. Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci 
Natura 2000 

 
Lp. Przedmiot ochrony Stanowisko Warunki utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony 

 
Enklawa Blechnarka – kolonia rozrodcza w cerkwi w Blechnarce 

1. 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

Cerkiew w Blechnarce 
nr 1 na Załącznik 7, arkusz 

14 

Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego 
sposobu użytkowania strychu. 

2. Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Blechnarce  

nr 2 na Załącznik 7, arkusz 
14 

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 

3. trasy przelotu nietoperzy  
nr 3 na Załącznik 7, arkusz 

14 

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w celu optymalizacji tras przelotu nietoperzy na żerowisko. Zachowanie 
ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie pomiędzy siedliskiem kolonii a najbliższym 
obszarem leśnym (żerowiskiem). 

4. żerowisko nietoperzy  
nr 4 na Załącznik 7, arkusz 

14 

Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 

 Enklawa Hańczowa – kolonia rozrodcza w cerkwi w Hańczowej 
5. stanowisko w cerkwi w 

Hańczowej  
nr 5 na Załącznik 7, arkusz 

10 

Zabezpieczenie wejścia na strych. Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, 
powierzchnia strychu) oraz obecnego sposobu użytkowania strychu. 

6. bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Hańczowej  

nr 6 na Załącznik 7, arkusz 
10 

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 

7. trasy przelotu nietoperzy  
nr 7 na Załącznik 7, arkusz 

10 

Zachowanie ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie  pomiędzy siedliskiem kolonii, a 
najbliższym obszarem leśnym (żerowiskiem). 

8. żerowisko nietoperzy  
nr 8 na Załącznik 7, arkusz 

10-13 

Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 

 Enklawa Łosie – kolonia rozrodcza w cerkwi w Kunkowej 
9. stanowisko w cerkwi w 

Kunkowej  
nr 9 na Załącznik 7, arkusz 

8 

Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego 
sposobu użytkowania strychu. 

10. bezpośrednie otoczenie Wykonanie nasadzeń drzew lub/i krzewów wokół budynku. Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy 
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cerkwi w Kunkowej  
nr 10 na Załącznik 7, 

arkusz 8 

poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce 
wylotu. 

 Enklawa Łosie – kolonia rozrodcza w cerkwi w Łosiu 
11. stanowisko w cerkwi w 

Łosiu  
nr 13 na Załącznik 7, 

arkusz 5 

Zabezpieczenie wejścia na strych. Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, 
powierzchnia strychu) oraz obecnego sposobu użytkowania strychu. 

12. bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Łosiu  

nr 14 na Załącznik 7, 
arkusz 5 

Wykonanie nasadzeń drzew lub/i krzewów wokół budynku. Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy 
poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce 
wylotu. 

 Enklawa Łosie – kolonia rozrodcza w cerkwi w Leszczynach 
13. stanowisko w cerkwi w 

Leszczynach  
nr 11 na Załącznik 7, 

arkusz 6 

Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego 
sposobu użytkowania strychu. 

14. bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Leszczynach  
nr 12 na Załącznik 7, 

arkusz 6 

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 

 Enklawa Łosie 
15. trasy przelotu nietoperzy  

nr 15 na Załącznik 7, 
arkusz 5, 6, 8 

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w celu optymalizacji tras przelotu nietoperzy na żerowisko. Zachowanie 
ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie  pomiędzy siedliskiem kolonii, a najbliższym 
obszarem leśnym (żerowiskiem). 

16. żerowisko nietoperzy  
nr 16 na Załącznik 7, 

arkusz 5-8 

Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 

 Enklawa Szymbark – kolonia rozrodcza w kasztelu w Szymbarku 
17. stanowisko w kasztelu w 

Szymbarku  
nr 17 na Załącznik 7, 

arkusz 1 

Zaciemnienie strychu, poprzez zamknięcie części okienek strychowych. Zabezpieczenie wejścia do szybu windy. 
Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego 
sposobu użytkowania strychu. 

18. bezpośrednie otoczenie 
kasztelu w Szymbarku  
nr 18 na Załącznik 7, 

arkusz 1 

Wykonanie nasadzeń drzew lub/i krzewów wokół budynku. Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy 
poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce 
wylotu. 

19. trasy przelotu nietoperzy  
nr 19 na Załącznik 7, 

arkusz 1-2 

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w celu optymalizacji tras przelotu nietoperzy na żerowisko. Zachowanie 
ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie  pomiędzy siedliskiem kolonii, a najbliższym 
obszarem leśnym (żerowiskiem). 
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20. żerowisko nietoperzy  
nr 20 na Załącznik 7, 

arkusz 1-4 

Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 

 Enklawa Śnietnica – kolonia rozrodcza w cerkwi w Śnietnicy 
21. stanowisko w cerkwi w 

Śnietnicy  
nr 21 na Załącznik 7, 

arkusz 9 

Zabezpieczenie wejścia na strych. Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, 
powierzchnia strychu) oraz obecnego sposobu użytkowania strychu. 

22. bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Śnietnicy  

nr 22 na Załącznik 7, 
arkusz 9 

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 

23. trasy przelotu nietoperzy  
nr 23 na Załącznik 7, 

arkusz 9 

Zachowanie ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie  pomiędzy siedliskiem kolonii, a 
najbliższym obszarem leśnym (żerowiskiem). 

24. żerowisko nietoperzy  
nr 24 na Załącznik 7, 

arkusz 9 

Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 

 Enklawa Ropa 
25. stanowisko w kościele w 

Ropie  
nr 28 na Załącznik 7, 

arkusz 16 

Bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku. Zabezpieczenie wejścia na strych. Utrzymanie odpowiednich 
cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego sposobu użytkowania 
strychu. 

26. bezpośrednie otoczenie 
kościoła w Ropie  

nr 29 na Załącznik 7, 
arkusz 16 

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 

27. trasy przelotu nietoperzy  
nr 30 na Załącznik 7, 

arkusz 16 

Zbadanie możliwości przekraczania przez nietoperze ruchliwej drogi i jej ewentualnego wpływu na 
funkcjonowanie kolonii. Zachowanie ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie  
pomiędzy siedliskiem kolonii, a najbliższym obszarem leśnym (żerowiskiem). 

28. żerowisko nietoperzy  
nr 30 na Załącznik 7, 

arkusz 16 

Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 

Enklawa Małastów – kolonia rozrodcza w kościele w Małastowie 
29. 1324 Nocek duży 

Myotis myotis) 
stanowisko w kościele w 

Małastowie  
nr 25 na Załącznik 7, 

arkusz 15 

Bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku. Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, 
mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego sposobu użytkowania strychu. 

30. bezpośrednie otoczenie 
kościoła w Małastowie  

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 
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nr 26 na Załącznik 7, 
arkusz 15 

 Enklawa Izby – kolonia rozrodcza w kościele w Izbach 
 1303 Podkowiec mały 

Rhinolophus 
hipposideros 

stanowisko w kościele w 
Izbach  

Bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku. Zabezpieczenie wejścia na strych. Utrzymanie odpowiednich 
cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego sposobu użytkowania 
strychu. 

 bezpośrednie otoczenie 
kościoła w Izbach  

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 

 trasy przelotu nietoperzy  Zachowanie ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie  pomiędzy siedliskiem kolonii, a 
najbliższym obszarem leśnym (żerowiskiem). 

 żerowisko nietoperzy  Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 
 Enklawa Konieczna – kolonia rozrodcza w cerkwi w Koniecznej 
 stanowisko w cerkwi w 

Koniecznej  
Utrzymanie odpowiednich cech siedliska (wloty dla nietoperzy, mikroklimat, powierzchnia strychu) oraz obecnego 
sposobu użytkowania strychu. 

 bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Koniecznej  

Zachowanie właściwej ekspozycji wlotu dla nietoperzy poprzez utrzymanie zieleni otaczającej budynek kolonii 
oraz zacienienia strony budynku, stanowiącej miejsce wylotu. 

 trasy przelotu nietoperzy  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w celu optymalizacji tras przelotu nietoperzy na żerowisko. Zachowanie 
ciągłości liniowych elementów krajobrazu, stanowiących połączenie  pomiędzy siedliskiem kolonii, a najbliższym 
obszarem leśnym (żerowiskiem). 

 żerowisko nietoperzy  Utrzymanie integralności obszarów leśnych, stanowiących żerowiska nietoperzy. 
Zagospodarowanie przestrzenne, w tym w szczególności tereny lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania 
 1303 Podkowiec mały 

Rhinolophus 
hipposideros 

Dotyczy całego obszaru 
Natura 2000 oraz zadrzewień 

zapewaniających 
integralność obszaru 

Uzupełnienie zadrzewień, wykonanie nasadzeń na miejsce usuwanych drzew i krzewów w miejscach które stanowią 
trasy przelotu nietoperzy na żerowiska oraz zadrzewienia zapewniające możliwość komunikacji pomiędzy enklawami 

w obszarze 

Gospodarka rolna, leśna i rybacka 
 9130 Żyzne buczyny Płaty siedliska w obszarze 

Załącznik nr 6, arkusze 1-9 
Utrzymanie dotychczasowego sposobu gospodarowania 

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

Płaty siedliska w obszarze 
Załącznik nr 6, arkusze 2, 3, 

5 

Wyłączenie z gospodarowania 

 Kumak górski 
Bombina variegata 
1193 

dotyczy całego obszaru 
Załącznik nr 15, arkusze 1-4 

Wskazane zwiększenie stałych miejsc rozrodu poprzez budowę zbiorników wodnych w ramach małej retencji. 
Zbiorniki takie tworzą doskonałe siedliska rozrodcze dla płazów pod warunkiem, że nie są zarybiane 

 Traszka karpacka 
Lissotriton 
montandoni 5702 

dotyczy całego obszaru 
Załącznik nr 15, arkusz 4 

Wskazana budowa zbiorników wodnych w ramach małej retencji. Zbiorniki takie tworzą doskonałe siedliska 
rozrodcze dla płazów pod warunkiem, że nie są zarybiane 

 Traszka grzebieniasta dotyczy całego obszaru Wskazana budowa zbiorników wodnych w ramach małej retencji. Zbiorniki takie tworzą doskonałe siedliska 
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Triturus cristatus 
1166 

Załącznik nr 15, arkusz 1 rozrodcze dla płazów pod warunkiem, że nie są zarybiane 

 1303 Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Dotyczy całego obszaru 
Załącznik nr 7, wszystkie 
arkusze 

Utrzymanie kompleksów leśnych jako żerowisk dla podkowca małego 

 Nadobnica alpejska 
Rosalia alpina 1087 

Dotyczy całego obszaru 
Załącznik nr 15, wszystkie 
arkusze 

Modyfikacja sposobu gospodarowania na terenach leśnych poprzez nie pozostawianie zalegającego na składach 
drewna bukowego w czasie pojawu imagines nadobnicy alpejskiej 

 
Lp. Warunki zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 

Inne formy ochrony przyrody pokrywające się z obszarem Natura 2000 
1. Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego utworzony został w celu ochrony podkowca małego. Nie jest obszarem jednolitym, ale składa się z enklaw, 

w obrębie których znajdują się kolonie rozrodcze i żerowiska tego gatunku. Przedmiotami ochrony w obszarze są także siedliska przyrodnicze – żyzne buczyny oraz 
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach, a także płazy – kumak górski i traszka karpacka oraz drogi gatunek nietoperza – nocek duży. Ze 
względu na wymagania podkowca małego obszar został wyznaczony w taki sposób, aby jak najlepiej chronić występujący w nim ten rzadki gatunek. Sąsiedztwo a 
innymi obszarami Natura 2000 powoduje, że zachowana jest ciągłość obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 od Pienin na zachodzie po Komańczę na 
wschodzie. 

2. Większość obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego pokrywa się z  obszarem Natura 2000 Beskid Niski PLB180002. W granicach obszaru PLB nie 
leżą jedynie fragmenty enklaw „Szymbark” i „Łosie”. Dwie enklawy obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego graniczą z innymi obszarami 
„siedliskowymi” wyznaczonymi na rzekach. Enklawy „Szymbark” i „Łosie” graniczą z fragmentami obszaru Wisłoka z dopływami PLH120052, a enklawa „Śnietnica” z 
obszarem Biała Tarnowska PLH120090. 
Warunkiem utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego w odniesieniu 
do innych form ochrony jest przede wszystkim zachowanie w sąsiadujących obszarach Natura 2000 tras przelotu w celu umożliwienia nietoperzom migracji na 
żerowiska. 

Zagospodarowanie przestrzenne, w tym w szczególności tereny lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania 

1. Należy utrzymywać ciągłość zadrzewień rosnących wzdłuż dróg i cieków stanowiących trasy przelotu nietoperzy w granicach obszaru jak również zadrzewienia rosnące 
wzdłuż dróg i cieków poza granicami obszaru, które pełnia funkcje ciągów komunikacyjnych łączących poszczególne enklawy obszaru oraz zapewniające łączność 

pomiędzy koloniami rozrodczymi a żerowiskami zlokalizowanymi poza granicami obszaru.  
2. W uchwale XXXII/257/2001 Rady Gminy Gorlice w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice Szymbark 1 (Dziennik 

Urzędowy Województwa Małopolskiego 37, poz. 559 z 2002 roku) w granicach obszaru Natura 2000 w enklawie „Szymbark” pomiędzy kasztelem w którym mieści się 
kolonia rozrodcza podkowca małego a terenami stanowiącymi żerowisko nietoperzy na rysunku planu zaznaczona jest projektowana droga – symbol 3.1.a.KK-GP – 

rezerwa terenu dla projektowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej klasy GP. Ewentualna budowa tej drogi może negatywnie wpłynąć na możliwość migracji 
nietoperzy z kolonii rozrodczej w kasztelu na żerowiska. Planowana droga przebiega przez obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami. Budowa drogi jest możliwa pod 

warunkiem zachowania tras przelotu nietoperzy i wyeliminowaniu niekorzystnych oddziaływań drogi na trasy przelotu nietoperzy 
Gospodarowanie wodami 

1. Utrzymanie zadrzewień nadwodnych, stanowiących trasy migracji nietoperzy, przy okazji realizacji prac utrzymaniowych oraz inwestycji hydrotechnicznych 
Gospodarka rolna, leśna i rybacka 

1. Utrzymanie zwartych kompleksów leśnych i zadrzewień śródpolnych, realizacja planowej i racjonalnej gospodarki leśnej 
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Moduł C 
 
6. Ustalenie działań ochronnych* 
 

Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa działania Zakres prac Miejsce realizacji Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

9130 Żyzne 
buczyny 

Nr Działania związane z gospodarowaniem wodami, zachowaniem lub odtworzeniem możliwości wędrówki organizmów wodnych, utrzymaniem lub 
modyfikacją metod gospodarowania rolnego, leśnego i rybackiego 

1. Modyfikacja 
metod 
gospodarowani
a 

Pozostawianie martwego drewna stojącego i 
leżącego w ilości średnio 10-20 m3/ha w 
drzewostanach klas IV i wyższych, 
odpowiednio do składu gatunkowego, fazy 
rozwojowej i zasady zachowania trwałości 
drzewostanów, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozostawiania drzew 
martwych stojących, w tym dziuplastych 
W przypadku użytkowania drzewostanów 
rębnią częściową i stopniową udoskonaloną, 
wyznaczanie i pozostawianie grup i kęp o 
powierzchni 5-10, które powinny pozostać 
nienaruszone i trwać do naturalnego rozpadu 
przyczyniając się do zróżnicowania 
struktury drzewostanów i wzrostu zasobów 
martwego drewna. 
Pozostawienie w terenie wszystkich 
zauważonych drzew dziuplastych, drzew 
biocenotycznych. 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik 6, arkusze 1-
9 

Stale, przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 

 Nadleśnictwo Łosie 

2. Prowadzenie 
patroli 
ochronnych 

Prowadzenie patroli ochronnych zwłaszcza 
w wakacje i weekendy w celu ograniczenia 
penetracji obszarów leśnych przez pojazdy 
silnikowe  

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik 6, arkusze 1-
9 

Stale, przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 

 Nadleśnictwo Łosie 

9180 Jaworzyny 
i lasy klonowo-

Nr Działania związane z gospodarowania wodami, zachowania lub odtworzenia możliwości wędrówki organizmów wodnych, utrzymaniem lub 
modyfikacją metod gospodarowania rolnego, leśnego i rybackiego 
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lipowe na 
stromych 
stokach I 
zboczach 

 3. Utrzymanie 
dotychczasowe
go sposobu 
ochrony  

Utrzymać wyłączenie z zabiegów 
gospodarczych płatów siedliska. 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik 6, arkusze 2, 
3, 5 

Stale, przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 

 Nadleśnictwo Łosie 

 4. Ograniczenie 
ingerencji w 
sąsiedztwie 
płatów siedliska 

Tworzyć wokół płatów jaworzyn otuliny o 
szerokości od jednej do dwóch wysokości 
drzewostanu wyłączone z użytkowania 
rębnego. Nie prowadzić zrywki przez płaty 
siedliska. 

Płaty siedliska w 
obszarze 
Załącznik 6, arkusze 2, 
3, 5 

Stale, przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 

 Nadleśnictwo Łosie 

1303 podkowiec 
mały 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Enklawa Blechnarka - Stanowisko w cerkwi w Blechnarce 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

5. 
Sprzątanie 
guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-
ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Niebezpieczne. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych cerkwi w 
Blechnarce, nr 1 
Załącznik 7, arkusz 14 

Co 3 lata 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 6. 

Okresowa 
wymiana folii i 
inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych cerkwi w 
Blechnarce, nr 1 
Załącznik 7, arkusz 14 

co 5 lat w 
okresie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 7. Uzupełnienie 
luk w trasach 
przelotu 
nietoperzy 

Wykonanie nasadzeń wzdłuż fragmentu 
rzeki Ropy. Utrzymanie nasadzonych 
drzew i krzewów 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 3 na 
Załącznik 7, arkusz 14 

wykonanie 
nasadzeń w 
pierwszych 3-
5 latach 

 Właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
sprawujący nadzór nad 



 
 

102 

obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a 

obszarem Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 8. 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Należy umieścić trwałą tablicę zawierającą 
informacje o działaniach mogących 
stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy w widocznym miejscu, 
skonsultowanym z gospodarzem obiektu. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego 
(od strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

cerkiew w Blechnarce, 
nr 1 na Załącznik 7, 
arkusz 14 

w pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

0,5 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku 

 9. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać”. 

strych cerkwi  w 
Blechnarce, nr 1 na 
Załącznik 7, arkusz 14 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku, 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku,  
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 10. 

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

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

strych cerkwi  w 
Blechnarce, nr 1 na 
Załącznik 7, arkusz 14 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 
 

- 
Właściciel/zarządca 
budynku 

 11. 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowa
nia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi  w Blechnarce, 
nr 2 na Załącznik 7, 
arkusz 14 

pierwsze3-5 
lat 
obowiązywani
a Planu: 
projekt i 
wykonanie, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, 
właściciel/zarządca 
terenu 

 12. Utrzymanie Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego bezpośrednie otoczenie przez cały - właściciel/zarządca 
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bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

cerkwi  w Blechnarce, 
nr 2 na Załącznik 7, 
arkusz 14 

okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

13. 

Utrzymanie 
zwartości 
obszarów 
leśnych 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

obszary leśne, nr 4 na 
Załącznik 7, arkusz 
14 

przez cały 
okres 
obowiązywa
nia planu 
ochrony 

- 

właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, Starosta 
Gorlicki 

 14. 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Utrzymać komunikację pomiędzy cerkwią 
w Blechnarce (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny poprzez usuwanie 
drzew i krzewów bez nasadzeń 
zastępczych lub oświetlanie roślinności 
stanowiącej trasę przelotu. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 3 na 
Załącznik 7, arkusz 14 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

Enklawa Hańczowa - Stanowisko w cerkwi w Hańczowej 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 15. 
Sprzątanie 
guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-

strych cerkwi w 
Hańczowej, nr 5 na 
Załącznik 7, arkusz 10 

Co 3 lata, 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Niebezpieczne. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

 16. 

Okresowa 
wymiana folii i 
inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych cerkwi w 
Hańczowej, nr 5 na 
Załącznik 7, arkusz 10 

co 5 lat w 
okresie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 17. Zabezpieczenie 
wejścia na 
strych 

Wstawienie klapy zamykającej wejście na 
strych. 

cerkiew w Hańczowej, 
nr 5 na Załącznik 7, 
arkusz 10 

wykonanie 
klapy 
zamykającej 
wejście w 
pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a 

 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 18. 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić 
zagrożenie dla stanowiska nietoperzy 
należy umieścić w widocznym miejscu, 
skonsultowanym z gospodarzem obiektu. 
Tabliczka powinna zawierać dane 
kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za 
udzielanie wskazówek dot. właściwego 
(od strony przyrodniczej) gospodarowania 
obiektem oraz informację o 

cerkiew w Hańczowej, 
nr 5 na Załącznik 7, 
arkusz 10 

w pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 

0,5 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

ochrony 

 

 19. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. 1). 

cerkiew w Hańczowej, 
nr 5 na Załącznik 7, 
arkusz 10 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 20. 

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

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

cerkiew w Hańczowej, 
nr 5 na Załącznik 7, 
arkusz 10 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 
 

- 
właściciel/zarządca 
budynku 

 21. 
Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi  w Hańczowej, 
nr 6 na Załącznik 7, 

Projekt i 
wykonanie 3-5 
lat 

15 
Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Uście 
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zagospodarowa
nia zieleni  

konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych 
drzew i krzewów, uzupełniających luki w 
trasach przelotu. Nasadzenia wyłącznie 
gatunków rodzimych. Opracowanie 
powinno być konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

arkusz 10 obowiązywani
a Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

Gorlickie, 
właściciel/zarządca 
terenu  

 

 22. 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy.  W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi  w Hańczowej, 
nr 6 na Załącznik 7, 
arkusz 10 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków  

 23. 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
cerkwią w Hańczowej (kolonia) a 
zwartym obszarem leśnym (żerowisko). 
Nie należy dopuścić do przerwania 
ciągłości zadrzewień i zakrzewień 
stanowiących korytarz ekologiczny. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 7 na 
Załącznik 7, arkusz 10 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

24. Utrzymanie Należy utrzymać dotychczasowy układ obszary leśne, nr 8 na przez cały - właściciel/ zarządca 
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zwartości 
obszarów 
leśnych 

kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

Załącznik 7, arkusz 
10-13 

okres 
obowiązywa
nia planu 
ochrony 

terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, Starosta 
Gorlicki 

 Enklawa Łosie - Stanowisko w cerkwi w Kunkowej 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 25. 
Sprzątanie 
guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-
ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Niebezpieczne. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych cerkwi w 
Kunkowej, nr 9 na 
Załącznik 7, arkusz 8 

Co 3 lata, 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 25. 

Okresowa 
wymiana folii i 
inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych cerkwi w 
Kunkowej, nr 9 na 
Załącznik 7, arkusz 8 

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

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 26. Uzupełnienie 
luk w trasach 
przelotu 
nietoperzy 

Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy 
cerkwią i najbliższymi zadrzewieniami. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 15 na 
Załącznik 7, arkusze 5, 
6, 8 

wykonanie 
nasadzeń 2-3 
lata 
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 

 Właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
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obowiązywani
a 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 27. 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

cerkiew w Kunkowej, 
nr 9 na Załącznik 7, 
arkusz 8 

w pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

0,5 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku 

 

 28. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

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

strych cerkwi  w 
Kunkowej, nr 9 na 
Załącznik 7, arkusz 8 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku, 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku, 

 

 29. 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku 
w okresie 
rozrodu do 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 

strych cerkwi  w 
Kunkowej, nr 9 na 
Załącznik 7, arkusz 8 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 

- 
Właściciel/zarządca 
budynku 
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niezbędnych 
prac związanych 
z jego 
utrzymaniem 

podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie 
na strych osób postronnych. Niewskazana 
jest instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

ochrony 
 

 

 30. 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Kunkowej, nr 
10 na Załącznik 7, 
arkusz 8 

Projekt i 
wykonanie 3-5 
rok 
obowiązywani
a Planu 
wykonanie 
pierwszy rok 
obowiązywani
a Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, 
właściciel/zarządca 
terenu 

 

 31. 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi  w Kunkowej, 
nr 10 na Załącznik 7, 
arkusz 8 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
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oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

 

32. 

Utrzymanie 
zwartości 
obszarów 
leśnych 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

obszary leśne, nr 16 
na Załącznik 7, 
arkusz 5-8 

przez cały 
okres 
obowiązywa
nia planu 
ochrony 

- 

właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, Starosta 
Gorlicki 

 

 33. 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
cerkwią w Kunkowej (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny poprzez usuwanie 
drzew i krzewów bez nasadzeń 
zastępczych lub oświetlanie roślinności 
stanowiącej trasę przelotu. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 15 
Załącznik 7, arkusze 5, 
6, 8 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

Enklawa Łosie - stanowisko w cerkwi w Łosiu 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 34. 
Sprzątanie 
guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-
ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Zebrane odchody powin-
ny zostać we właściwy sposób zutylizowa-
ne. 

strych cerkwi w Łosiu, 
nr 13 na Załącznik 7, 
arkusz 5 

Co 3 lata 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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 35. 

Okresowa 
wymiana folii i 
inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych cerkwi w Łosiu, 
nr 13 na Załącznik 7, 
arkusz 5 

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

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

  36. Zabezpieczenie 
wejścia na 
strych 

Wstawienie zamka do drzwi 
zamykających wejście na strych. 

cerkiew w Łosiu, nr 13 
na Załącznik 7, arkusz 
5 

Wstawienie 
zamka do 
drzwi w 
pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a 

 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

  37. Uzupełnienie 
luk w trasach 
przelotu 
nietoperzy 

Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy 
cerkwią a rzeką Łosianką. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Łosiu, nr 14  
na Załącznik 7, arkusz 
5 

wykonanie 
nasadzeń w 
pierwszych 3-
5 latach 
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a 

 Właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Ropa, sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 
 38. 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 

cerkiew w Łosiu, nr 13  
na Załącznik 7, arkusz 
5 

w pierwszym 
roku 
obowiązywani

0,5 
Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
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zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

właścicielem/zarządca 
budynku 

 

 39. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. 1). 

cerkiew w Łosiu, nr 13  
na Załącznik 7, arkusz 
5 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku, 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku, 

 

 40. 

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

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie 
na strych osób postronnych. Niewskazana 
jest instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 

cerkiew w Łosiu, nr 13  
na Załącznik 7, arkusz 
5 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 
 

 
właściciel/zarządca 
budynku 
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światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

 

 41. 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Łosiu, nr 14  
na Załącznik 7, arkusz 
5 

Projekt i 
wykonanie 
pierwsze 3-5 
lat 
obowiązywani
a Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Ropa, 
właściciel/zarządca 
terenu 

 

 42. 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi  w Łosiu, nr 14 
na Załącznik 7, arkusz 
5 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Ropa, sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

 
43. 

Utrzymanie 
zwartości 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 

żerowisko, nr 16 na 
Załącznik 7, arkusz 5-

przez cały 
okres 

- 
właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
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obszarów 
leśnych 

fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

8 obowiązywa
nia planu 
ochrony 

Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Ropa, 
Starosta Gorlicki 

   Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

 

 44. 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
cerkwią z Łosiu (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny. 

Trasy przelotu, nr 15 na 
Załącznik 7, arkusze 5, 
6, 8 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Ropa, Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

 Enklawa Łosie - stanowisko w cerkwi w Leszczynach 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

 45. 
Sprzątanie 
guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-
ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Niebezpieczne. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych cerkwi w 
Leszczynach, nr 11 na 
Załącznik 7, arkusz 6 

Co 3 lata, 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 

 46. 

Okresowa 
wymiana folii i 
inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych cerkwi 
Leszczynach, nr 11 na 
Załącznik 7, arkusz 6 

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

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

  47. Uzupełnienie 
luk w trasach 

Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy 
cerkwią a najbliższymi zadrzewieniami. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 15 na 

wykonanie 
nasadzeń w 

 Właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
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przelotu 
nietoperzy 

Załącznik 7, arkusze 5, 
6, 8 

pierwszych 2-
3 latach 
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a 

Uście Gorlickie, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 48. 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

cerkiew w 
Leszczynach, nr 11  na 
Załącznik 7, arkusz 6 

w pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

0,5 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku 

 

 49. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 

cerkiew w 
Leszczynach, nr 11  na 
Załącznik 7, arkusz 6 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku, 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
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dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. 1). 

budynku, 

 

 50. 

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

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

cerkiew w 
Leszczynach, nr 11  na 
Załącznik 7, arkusz 6 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 
 

- 
Właściciel/zarządca 
budynku 

 

 51. 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Leszczynach, 
nr 12 na Załącznik 7, 
arkusz 6 

Projekt i 
wykonanie 
pierwsze 3-5 
lat 
obowiązywani
a Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, 
właściciel/zarządca 
terenu 
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chiropterologiem. 

 

 52. 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy.  W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi  w 
Leszczynach, nr 12 na 
Załącznik 7, arkusz 6 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

 

 53. 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
cerkwią z Łosiu (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny poprzez usuwanie 
drzew i krzewów bez nasadzeń 
zastępczych lub oświetlanie roślinności 
stanowiącej trasę przelotu. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 15 na 
Załącznik 7, arkusze 5, 
6, 8 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

 

54. 

Utrzymanie 
zwartości 
obszarów 
leśnych 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

obszary leśne, nr 16 
na Załącznik 7, 
arkusz 5-8 

przez cały 
okres 
obowiązywa
nia planu 
ochrony 

- 

właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, Starosta 
Gorlicki 

 Enklawa Szymbark - Stanowisko w kasztelu w Szymbarku 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

  55. Oddzielenie 
przestrzeni 
wykorzystywan
ej przez 
nietoperze od 

Wstawienie drzwi na strychu w wejściu 
do szybu windy. 

kasztel w Szymbarku, 
nr 17 na Załącznik 7, 
arkusz 1 

wykonanie w 
pierwszych 2-
3 latach 
obowiązywani
a planu 

 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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przestrzeni 
użytkowanej 
przez ludzi 

ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 

  56. Zaciemnienie 
strychu 

Zamknięcie na stałe części okienek 
strychowych. Prace należy poprzedzić 
obserwacjami wylotu nietoperzy, tak aby 
nie zostały zamknięte istotne wloty dla 
nietoperzy.  

kasztel w Szymbarku, 
nr 17 na Załącznik 7, 
arkusz 1 

wykonanie w 
pierwszych 2-
3 latach  
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 

 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

  57. Uzupełnienie 
luk w trasach 
przelotu 
nietoperzy 

Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy 
kasztelem a rzeką Ropą. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 19 na 
Załącznik 7, arkusze 1-
2 

wykonanie 
nasadzeń w 
pierwszych 2-
3 latach 
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 

 Właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Gorlice, sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

  58. 

Sprzątanie 
guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-

strych kasztelu w 
Szymbarku, nr 17 na 
Załącznik 7, arkusz 1 

Co 3 lata 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Niebezpieczne. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 59. 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

kasztel w Szymbarku, 
nr 17  na Załącznik 7, 
arkusz 1 

w pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

0,5 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku  

 

 60. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

Pozostawienie otworów wlotowych dla 
nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu 
powinno pozostawiać otwór o średnicy 
min. 12 cm. Wloty powinny być 
pozbawione wystających elementów, o 
które nietoperz może zaczepić skrzydłem. 
Wloty są oznakowane tabliczkami: „wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!” (wzór PTPP 
„pro Natura” – ryc. 1). 

kasztel w Szymbarku, 
nr 17 na Załącznik 7, 
arkusz 1 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku, 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku, 

 
 61. 

Ograniczenia 
użytkowania 
strychu budynku 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 

kasztel w Szymbarku, 
nr 17 na Załącznik 7, 
arkusz 1 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 

- 
właściciel/zarządca 
budynku 
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w okresie 
rozrodu do 
niezbędnych 
prac związanych 
z jego 
utrzymaniem 

sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie 
na strych osób postronnych. Niewskazana 
jest instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 
elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

obowiązywani
a planu 
ochrony 
 

 

 62. 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

bezpośrednie otoczenie 
kasztelu w Szymbarku, 
nr 18 na Załącznik 7, 
arkusz 1 

Projekt i 
wykonanie 
pierwsze 2-3 
lata 
obowiązywani
a Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Gorlice, 
właściciel/zarządca 
terenu 

 

 63. 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 

bezpośrednie otoczenie 
kasztelu w Szymbarku, 
nr 18  na Załącznik 7, 
arkusz 1 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Gorlice, sprawujący 
nadzór nad obszarem 
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pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

ochrony Natura 2000, 

 

64. 

Utrzymanie 
zwartości 
obszarów 
leśnych 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

obszary leśne, nr 20 
na Załącznik 7, 
arkusze 1-4 

przez cały 
okres 
obowiązywa
nia planu 
ochrony 

- 

właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Gorlice, 
Starosta Gorlicki 

   Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

 

 65. 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
kasztelem (kolonia) a zwartym obszarem 
leśnym (żerowisko). Nie należy dopuścić 
do przerwania ciągłości zadrzewień i 
zakrzewień stanowiących korytarz 
ekologiczny. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 19 na 
Załącznik 7, arkusze 1-
2 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Gorlice, Starosta 
Gorlicki, sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

 Enklawa Śnietnica - Stanowisko w cerkwi w Śnietnicy 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

 66. 
Sprzątanie 
guana 

Usuwanie gromadzącego się co roku na 
platformie i na belkach więźby dachowej 
guana. Praca może być wykonana ręcznie, 
jednak lepsze efekty przynosi wykorzysta-
nie przemysłowego odkurzacza z rurą 
ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Oszczę-
dza to sporo wysiłku i ryzyka związanego 
z transportem wypełnionych guanem wor-
ków przez ciasne okienka wlotowe lub 
wnętrze obiektu. Niebezpieczne. Zebrane 
odchody powinny zostać we właściwy 
sposób zutylizowane. 

strych cerkwi w 
Śnietnicy, nr 21 na 
Załącznik 7, arkusz 9 

Co 3 lata 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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 67. 

Okresowa 
wymiana folii i 
inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni.  

strych cerkwi w 
Śnietnicy, nr 21 na 
Załącznik 7, arkusz 9 

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

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

  68. Zabezpieczenie 
wejścia na 
strych 

Wstawienie zamka do drzwi 
zamykających wejście na strych. 

cerkiew w Śnietnicy, nr 
21 na Załącznik 7, 
arkusz 9 

Wstawienie 
zamka do 
drzwi w 
pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu 
ochrony, 
utrzymanie 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a 

 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

 69. 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 

cerkiew w Śnietnicy, 
nr 21  na Załącznik 7, 
arkusz 9 

w pierwszym 
roku 
obowiązywani
a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

0,5 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku 
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powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

 

 70. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

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

cerkiew w Śnietnicy, nr 
21 na Załącznik 7, 
arkusz 9 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku, 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządca 
budynku, 

 

 71. 

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

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

cerkiew w Śnietnicy, nr 
21 na Załącznik 7, 
arkusz 9 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 
 

- 
właściciel/zarządca 
budynku 

 

 72. 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Śnietnicy, nr 
22 na Załącznik 7, 
arkusz 9 

Projekt i 
wykonanie 
pierwsze 3-5 
lat 
obowiązywani
a Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, 
właściciel/zarządca 
terenu;  



 
 

125 

utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

a planu 
ochrony 

 

 73. 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy.  W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Śnietnicy, nr 
22  na Załącznik 7, 
arkusz 9 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

 

74. 

Utrzymanie 
zwartości 
obszarów 
leśnych 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

obszary leśne, nr 24 
na Załącznik 7, 
arkusz 9 

przez cały 
okres 
obowiązywa
nia planu 
ochrony 

- 

właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, Starosta 
Gorlicki 

   Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

 

 75. 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
cerkwią w Śnietnicy (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny. 

szpalery drzew i 
krzewów, nr 23 na 
Załącznik 7, arkusz 9 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
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 Stanowisko w kościele w Ropie – enklawa proponowana do włączenia w granice obszaru 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

P1 

Bezpieczny dla 
nietoperzy 
remont dachu 
budynku 

− Wymiana pokrycia dachu na materiał o 
możliwie największej trwałości np. 
blachę miedzianą lub cynkowo-
tytanową, niewymagający regularnych 
prac konserwacyjnych (np. 
malowania).  

− Pełne odeskowanie dachu pod blachą, 
zastosowanie środków konserwacji 
drewna dopuszczonych do używania w 
pomieszczeniach stale 
wykorzystywanych przez ludzi 
(bezpiecznych dla ssaków), 
zachowanie wlotów dla nietoperzy.  

− Pozostawienie wskazanych wlotów dla 
nietoperzy (wyznaczonych przez 
nadzór przyrodniczy w trakcie 
uzgadniania szczegółów remontu) w 
kształcie niezmienionym. Ewentualne 
ograniczenie światła wlotu powinno 
pozostawiać otwór o średnicy min. 12 
cm. W przypadku konieczności 
pomniejszenia bądź przeniesienia 
wlotu zalecana jest specjalistyczna 
konsultacja, gdyż działania te mogą 
spowodować nieodwracalną szkodę 
przyrodniczą.  

− Nie wprowadzanie zmian w kubaturze, 
w użytkowaniu ani oświetleniu 
poddasza (szkodliwe dla nietoperzy 
może być zarówno naturalne 
doświetlenie strychu poprzez montaż 
okienek, jak również instalacja 
oświetlenia elektrycznego).  

− Ewentualne instalacje systemów 
nadmuchowych, wentylacyjnych 
wyłącznie w obudowach izolujących 

dach kościoła w Ropie, 
nr 28 na Załącznik 7, 
arkusz 16 

jednorazowo 
w trakcie 
obowiązywani
a Planu w 
okresie od 
15.09. do 
15.04; zabieg 
pilny, należy 
wykonać w 
pierwszym 
roku 
obowiązywani
a Planu 

350 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania, 
właściciel/zarządca 
terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty 
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akustycznie.  
− Przebudowa elementów podwieszania 
świątecznego wystroju i oświetlenia 
wnętrza kościoła w taki sposób, aby ich 
obsługa nie wymagała wchodzenia na 
strych. Wskazany nadzór przyrodniczy 
w całym procesie remontu i przy 
odbiorze budynku. 

 

 P2. 

Budowa 
platformy na 
guano 

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

strych kościoła w 
Ropie, nr 28 na 
Załącznik 7, arkusz 16 

jednorazowo 
w trakcie 
obowiązywani
a Planu w 
okresie od 
15.09 do 15.04 

20 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania, 
właściciel/ zarządca 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty 

 

 P3. 
Sprzątanie 
guana 

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

strych kościoła w 
Ropie, nr 28 na 
Załącznik 7, arkusz 16 

min. 6 razy w 
okresie 
obowiązywani
a planu, 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

15 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania w 
porozumieniu z 
właścicielem/ zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

 
 P4. 

Okresowa 
wymiana folii i 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 

strych kościoła w 
Ropie, nr 28 na 

4 razy (co 5 lat 
w okresie od 

15 
RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 



 
 

128 

inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

Załącznik 7, arkusz 16 15.09. do 
15.04.) 

finansowych na 
realizację zadania w 
porozumieniu z 
właścicielem/ zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

1324 nocek 
duży (Myotis 
myotis) 

Stanowisko w kościele w Małastowie - enklawa „Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie” 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 

76. 

Bezpieczny dla 
nietoperzy 
remont dachu 
budynku 

− Wymiana pokrycia dachu na materiał o 
możliwie największej trwałości np. 
blachę miedzianą lub cynkowo-
tytanową, niewymagający regularnych 
prac konserwacyjnych (np. 
malowania).  

− Pełne odeskowanie dachu pod blachą, 
zastosowanie środków konserwacji 
drewna dopuszczonych do używania w 
pomieszczeniach stale 
wykorzystywanych przez ludzi 
(bezpiecznych dla ssaków), 
zachowanie wlotów dla nietoperzy.  

− Pozostawienie wskazanych wlotów dla 
nietoperzy (wyznaczonych przez 
nadzór przyrodniczy w trakcie 
uzgadniania szczegółów remontu) w 
kształcie niezmienionym. Ewentualne 
ograniczenie światła wlotu powinno 
pozostawiać otwór o średnicy min. 12 
cm. W przypadku konieczności 
pomniejszenia bądź przeniesienia 
wlotu zalecana jest specjalistyczna 
konsultacja, gdyż działania te mogą 
spowodować nieodwracalną szkodę 
przyrodniczą.  

− Nie wprowadzanie zmian w kubaturze, 
w użytkowaniu ani oświetleniu 

dach kościoła w 
Małastowie, nr 25 na 
Załącznik 7, arkusz 15 

jednorazowo 
w trakcie 
obowiązywani
a Planu w 
okresie od 
15.09. do 
15.04; zabieg 
pilny, należy 
wykonać jak 
najszybciej w 
czasie 
obowiązywani
a planu 

350 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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poddasza (szkodliwe dla nietoperzy 
może być zarówno naturalne 
doświetlenie strychu poprzez montaż 
okienek, jak również instalacja 
oświetlenia elektrycznego).  

− Ewentualne instalacje systemów 
nadmuchowych, wentylacyjnych 
wyłącznie w obudowach izolujących 
akustycznie.  

− Przebudowa elementów podwieszania 
świątecznego wystroju i oświetlenia 
wnętrza kościoła w taki sposób, aby ich 
obsługa nie wymagała wchodzenia na 
strych. Wskazany nadzór przyrodniczy 
w całym procesie remontu i przy 
odbiorze budynku. 

 

 77. 
Sprzątanie 
guana 

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

strych kościoła w 
Małastowie, nr 25 na 
Załącznik 7, arkusz 15 

raz na rok, 
wyłącznie od 
15.09. do 
15.04. 

50 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 

 78. 

Okresowa 
wymiana folii i 
inne drobne 
prace 
konserwacyjne 

Paroprzepuszczalna folia przymocowana 
na całej powierzchni platformy, ulega 
zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. 
Folię należy rozpinać na całej platformie, 
mocując ją dokładnie zszywkami. Do tego 
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona, o 
gładkiej, śliskiej powierzchni. 

strych kościoła w 
Małastowie, nr 25 
Załącznik 7, arkusz 15 

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

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  79. Oznakowanie Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o kościół w Małastowie, w pierwszym 0,5 Sprawujący nadzór nad 
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stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. 1, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

nr 25  na Załącznik 7, 
arkusz 15 

roku 
obowiązywani
a planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 

 80. 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

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

kościół w Małastowie, 
nr 25  na Załącznik 7, 
arkusz 15 

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Utrzymanie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku 
Oznakowanie otworów: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 

 81. 

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

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie 
czasu spędzonego na strychu oraz liczby 
osób do niezbędnego minimum, tyko w 
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem 
budynku bądź spełnianiem jego 
podstawowych funkcji. Nie wpuszczanie 
na strych osób postronnych. Niewskazana 
jest instalacja elektrycznego oświetlenia 
strychu, w razie konieczności instalacja 
powinna być wyposażona w wyłącznik 
czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie 

kościół w Małastowie, 
nr 25  na Załącznik 7, 
arkusz 15 

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 
 

- 
właściciel/zarządca 
budynku 
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elektroniczne zapobiegające 
przypadkowemu pozostawieniu zapalnego 
światła w obrębie schronienia kolonii 
nietoperzy. 

 

 82. 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

bezpośrednie otoczenie 
kościoła w Małastowie, 
nr 26  na Załącznik 7, 
arkusz 15 

Projekt i 
wykonanie 
pierwsze 3-5 
lat 
obowiązywani
a Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

15 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Wójt Gminy Sękowa, 
właściciel/zarządca 
terenu 

 

 83. 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

bezpośrednie otoczenie 
kościoła w Małastowie, 
nr 26  na Załącznik 7, 
arkusz 15 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

Właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Sękowa Starosta 
Gorlicki, sprawujący 
nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
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Zalecenia dla całego obszaru 

 Nr Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych 

 

 84. 

Coroczny 
monitoring 
liczebności 
kolonii oraz 
stanu ochrony 
kolonii oraz 
otoczenia 

Niezbędna jest coroczna kontrola zmian 
zachodzących w kolonii, w jej 
bezpośrednim otoczeniu oraz kluczowej 
trasie migracji na żerowisko. Monitoring 
taki ma na celu zapobieżenie 
niepożądanym działaniom, które mogły by 
doprowadzić do degradacji lub zniszczenia 
stanowiska oraz identyfikacji nowych 
zagrożeń nie podawanych w planie 
ochrony 
Monitoring powinien się wzorować na 
metodyce opracowanej przez PON oraz 
zaleceniach monitoringu GIOŚ. 

kolonie, bezpośrednie 
otoczenie kolonii oraz 
kluczowe trasy 
migracji na żerowiska 

lipiec, 
corocznie w 
trakcie 
obowiązywani
a Planu 

150 
Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

 

 85. 
Nadzór 
przyrodniczy  

Nadzór RDOŚ (w razie potrzeby specjali-
styczna konsultacja z chiropterologiem) 
nad właściwym, zgodnym z wymaganiami 
nietoperzy przebiegiem wszystkich prac z 
zakresu czynnych działań ochronnych. Do 
zadań nadzoru przyrodniczego należeć 
będzie przede wszystkim: uzgadnianie 
terminów i sposobów wykonywania prac 
ochronnych i kontrola ich właściwego 
przebiegu, odbiór wykonanych prac, ewen-
tualne modyfikacje zakresu działań, kon-
sultacje dla właścicieli terenów i obiektów 
ujętych w planach zadań itp. 

cały obszar ostoi, poza 
obszarem – tereny 
istotne dla zachowania 
właściwego stanu 
zachowania kolonii 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu zadań 
ochronnych 

 150 
Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

  

  86.  Wykonanie 
infrastruktury 
edukacyjnej i 
prowadzenie 
działań 
zwiększających 

Wykonanie infrastruktury turystyczno-
edukacyjnej, np. ścieżki edukacyjnej na 
terenie Obszaru Natura 2000, na 
obszarach graniczących z obszarem 
Natura 2000 (np. przy cerkwi w 
Hańczowej). Infrastruktura powinna 

 Pierwsze 3-5 
lat 
obowiązywani
a planu Planu 
utrzymanie 
efektów przez 
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wiedzę 
przyrodniczą 
społeczeństwa 

obejmować elementy przekazujące 
informacje na temat przedmiotów ochrony 
występujących w obszarze Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego, ich 
zagrożeń i ochrony, ale także informacje o 
innych występujących w okolicy 
chronionych i ciekawych gatunkach. 
Materiały edukacyjne powinny zostać 
opracowane przez specjalistów z każdej 
dziedziny. 
Prowadzenie działań edukacyjnych i 
informacyjnych zwiększających wiedzę 
społeczności lokalnej nt. przedmiotów 
ochrony w obszarze i metod ochrony 
gatunków i siedlisk przyrodniczych 

cały okres 
obowiązywani
a Planu 

1193 
Kumak górski 
Bombina 
variegata 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 87. Rekultywacja 
zbiorników 

Pogłębianie zbiorników, usuwanie 
roślinności wodnej 

Enklawa Łosie (Nr 22) 
- 3 sztuczne zbiorniki 
wykonane w ramach 
małej retencji 

Nie wcześniej 
niż w trzecim 
roku 
obowiązywani
a planu, w 
zależności od 
wyników 
monitoringu, 
później w 
razie potrzeby 

Trudne do 
oszacowania 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

 Nr Działania w celu odtworzenia lub przywrócenia w obszarze gatunków lub siedlisk 

 88.  Tworzenie 
nowych miejsc 
rozrodu 

Tworzenie nowych sztucznych, 
niewielkich zbiorników wodnych jak w 
przypadku zbiorników małej retencji – 
potencjalnych miejsc rozrodu  

Cały obszar Ostoi 

 

 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
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2001 Traszka 
karpacka 
Triturus 
montandoni 

 Nr Działania w celu odtworzenia lub przywrócenia w obszarze gatunków lub siedlisk 

 89.  Tworzenie 
nowych miejsc 
rozrodu 

Tworzenie nowych sztucznych, 
niewielkich zbiorników wodnych jak w 
przypadku zbiorników małej retencji – 
potencjalnych miejsc rozrodu  

Cały obszar Ostoi 

 

 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

1087 Nadobnica 
alpejska Rosalia 
alpina 

Nr Działania związane z gospodarowania wodami, zachowania lub odtworzenia możliwości wędrówki organizmów wodnych, utrzymaniem lub 
modyfikacją metod gospodarowania rolnego, leśnego i rybackiego 

 90.  Ograniczenie 
pozostawiania  
zalegającego 
drewna 
bukowego na 
składach 

Ograniczenie pozyskania buka w okresie 
od czerwca do września i nie 
pozostawianie w tym okresie w lesie 
pozyskanego drewna bukowego. 

 

 

 Nadleśnictwo Łosie 

 91.  Modyfikacja 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej 

Pozostawianie złomów buków, 
pozostawianie podczas pozyskania 
wyższych pniaków buków. 

 

 

 Nadleśnictwo Łosie 

 
 
 



 
 

135 

Działania zaproponowane dla kolonii rozrodczych nietoperzy zlokalizowanych poza granicami obszaru 
 

 Stanowisko w kościele w Izbach 

Podkowiec mały Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Bezpieczny dla 
nietoperzy 
remont dachu 
budynku 

− Wymiana pokrycia dachu na materiał o 
możliwie największej trwałości np. 
blachę miedzianą lub cynkowo-
tytanową, niewymagający regularnych 
prac konserwacyjnych (np. 
malowania).  

− Pełne odeskowanie dachu pod blachą, 
zastosowanie środków konserwacji 
drewna dopuszczonych do używania w 
pomieszczeniach stale 
wykorzystywanych przez ludzi 
(bezpiecznych dla ssaków), 
zachowanie wlotów dla nietoperzy.  

− Pozostawienie wskazanych wlotów dla 
nietoperzy (wyznaczonych przez 
nadzór przyrodniczy w trakcie 
uzgadniania szczegółów remontu) w 
kształcie niezmienionym. Ewentualne 
ograniczenie światła wlotu powinno 
pozostawiać otwór o średnicy min. 12 
cm. W przypadku konieczności 
pomniejszenia bądź przeniesienia 
wlotu zalecana jest specjalistyczna 
konsultacja, gdyż działania te mogą 
spowodować nieodwracalną szkodę 
przyrodniczą.  

− Nie wprowadzanie zmian w kubaturze, 
w użytkowaniu ani oświetleniu 
poddasza (szkodliwe dla nietoperzy 
może być zarówno naturalne 
doświetlenie strychu poprzez montaż 
okienek, jak również instalacja 
oświetlenia elektrycznego).  

dach kościoła w 
Izbach,  

jednorazowo w 
trakcie 
obowiązywania 
Planu w okresie 
od 15.09. do 
15.04; zabieg 
pilny, należy 
wykonać w 
pierwszym roku 
obowiązywania 
Planu 

350 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania, 
właściciel/zarządca 
terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty 
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− Ewentualne instalacje systemów 
nadmuchowych, wentylacyjnych 
wyłącznie w obudowach izolujących 
akustycznie.  

− Przebudowa elementów podwieszania 
świątecznego wystroju i oświetlenia 
wnętrza kościoła w taki sposób, aby ich 
obsługa nie wymagała wchodzenia na 
strych. Wskazany nadzór przyrodniczy 
w całym procesie remontu i przy 
odbiorze budynku. 

 A2 
Sprzątanie 
guana 

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

strych kościoła w 
Izbach,  

min. 6 razy w 
okresie 
obowiązywania 
planu, 
wyłącznie od 
15.09. do 15.04. 

15 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania w 
porozumieniu z 
właścicielem/ zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 
odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 

kościół w Izbach,  

w pierwszym 
roku 
obowiązywania 
planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

0,5 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania w 
porozumieniu z 
właścicielem/ zarządcą 
budynku 
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opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. XXX, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

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

kościół w Izbach,  

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

- 
właściciel/ zarządca 
budynku  

 B3 

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

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

kościół w Izbach,  

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 
 

- 
właściciel/zarządca 
budynku 

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 
utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Izbach,  

projekt: 
pierwszy rok 
obowiązywania 
Planu 
wykonanie 
pierwszy rok 
obowiązywania 
Planu, 

15 

Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, inne 
zainteresowane 
podmioty; RDOŚ w 
Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania  
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obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

bezpośrednie 
otoczenie kościoła w 
Izbach 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, RDOŚ w 
Krakowie, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

 B6 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
cerkwią z Łosiu (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny. 

szpalery drzew i 
krzewów 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki 

B7 

Utrzymanie 
zwartości 
obszarów 
leśnych 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 
wielkoobszarowe wylesienia. 

obszary leśne,  

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 
ochrony 

- 

właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, Starosta 
Gorlicki 
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Stanowisko w cerkwi w Koniecznej 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 A1 
Sprzątanie 
guana 

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

strych cerkwi w 
Koniecznej,  

min. 6 razy w 
okresie 
obowiązywania 
planu, 
wyłącznie od 
15.09. do 15.04. 

15 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania w 
porozumieniu z 
właścicielem/ zarządcą 
budynku, inne 
zainteresowane 
podmioty  

 A2 

Uzupełnienie 
luk w trasach 
przelotu 
nietoperzy 

Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy 
cerkwią a najbliższymi zadrzewieniami. 

szpalery drzew i 
krzewów,  

wykonanie 
nasadzeń w 
pierwszym roku 
obowiązywania 
planu ochrony, 
utrzymanie 
przez cały okres 
obowiązywania 

 RDOŚ w Krakowie, 
Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, właściciel/ 
zarządca terenu, inne 
zainteresowane 
podmioty , po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B1 

Oznakowanie 
stanowiska 
tabliczką 
zawierającą 
podstawowe 
zalecenia 
ochronne 

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje o 
działaniach mogących stanowić zagrożenie 
dla stanowiska nietoperzy należy umieścić 
w widocznym miejscu, skonsultowanym z 
gospodarzem obiektu. Tabliczka powinna 
zawierać dane kontaktowe instytucji 
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek 
dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 
gospodarowania obiektem oraz informację 
o odpowiedzialności prawnej (art. 127 
ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w 

cerkiew w 
Koniecznej,  

w pierwszym 
roku 
obowiązywania 
planu, 
utrzymanie 
oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

0,5 

RDOŚ w Krakowie po 
zapewnieniu środków 
finansowych na 
realizację zadania w 
porozumieniu z 
właścicielem/ zarządcą 
budynku 
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odniesieniu do zwierząt chronionych. Jako 
wzór proponowana jest tabliczka 
opracowana przez PTPP „pro Natura” – 
patrz ryc. XXX, z grafiką i kolorystyką 
powszechnie już kojarzoną z ochroną 
nietoperzy 

 B2 

Utrzymanie i 
oznakowanie 
wlotów dla 
nietoperzy 

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

cerkiew w 
Koniecznej,  

utrzymanie 
wlotów i ich 
oznakowania 
przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

- 
właściciel/ zarządca 
budynku  

 B3 

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

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

cerkiew w 
Koniecznej,  

od 15.04. do 
15.09., przez 
cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 
 

- 
właściciel/zarządca 
budynku 

 B4 

Opracowanie i 
wykonanie 
projektu 
zagospodarowan
ia zieleni  

Opracowanie powinno zawierać 
inwentaryzację dendrologiczną oraz 
zalecenia zabiegów ochronnych i 
konserwacyjnych (redukcja koron, 
usuwanie posuszu, chirurgia drzew, 
nasadzenia i wycinki) pozwalających na 

bezpośrednie 
otoczenie cerkwi w 
Koniecznej,  

projekt: 
pierwszy rok 
obowiązywania 
Planu 
wykonanie 
pierwszy rok 

15 

Wójt Gminy Uście 
Gorlickie, inne 
zainteresowane 
podmioty; RDOŚ w 
Krakowie po 
zapewnieniu środków 
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utrzymanie właściwego stanu ochrony 
stanowiska, z uwzględnieniem funkcji 
obiektu i bezpieczeństwa ludzi. Ma 
wskazać zabiegi pozwalające na 
utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli w okresie 
obowiązywania Planu oraz w dłuższej 
perspektywie czasowej.  
Wycinka drzew czy krzewów oraz 
znacząca redukcja koron, powinny być 
poprzedzone nasadzeniami młodych drzew 
i krzewów, uzupełniających luki w trasach 
przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków 
rodzimych. Opracowanie powinno być 
konsultowane ze specjalistą 
chiropterologiem. 

obowiązywania 
Planu, 
utrzymanie 
efektów przez 
cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

finansowych na 
realizację zadania  

 B5 

Utrzymanie 
bezpiecznego, 
wlotu dla 
nietoperzy 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego 
wlotu dla nietoperzy. Ewentualne 
oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz 
pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu. Oświetlenie nie powinno 
oświetlać drzew i krzewów stanowiących 
trasę migracji nietoperzy. W przypadku 
wyprowadzenia wlotu kanałem w ścianie, 
to właśnie przynajmniej ta ściana powinna 
stale pozostawać w cieniu. 

bezpośrednie 
otoczenie cerkwi w 
Koniecznej,  

przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, RDOŚ w 
Krakowie, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

 B6 

Utrzymanie 
zwartości i 
ciągłości 
zadrzewień, 
zakrzewień oraz 
zarośli 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy 
cerkwią z Łosiu (kolonia) a zwartym 
obszarem leśnym (żerowisko). Nie należy 
dopuścić do przerwania ciągłości 
zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny. 

szpalery drzew i 
krzewów,  

przez cały okres 
obowiązywania 
planu ochrony 

- 

właściciel/zarządca 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki 

B7 

Utrzymanie 
zwartości 
obszarów 
leśnych 

Należy utrzymać dotychczasowy układ 
kompleksów leśnych. Nie dopuścić do 
fragmentacji obszarów leśnych i 
degradacji żerowisk przez 

obszary leśne 

przez cały 
okres 
obowiązywani
a planu 

- 

właściciel/ zarządca 
terenu, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gorlice, 
Wójt Gminy Uście 
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wielkoobszarowe wylesienia. ochrony Gorlickie, Starosta 
Gorlicki 

 
 
 
 

 
Ryc.1. Przykład oznakowania stanowiska kolonii nietoperzy. 
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7. Wskaźniki wła ściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
 
Dla gatunków i ich siedlisk 
 

Lp. Przedmiot ochrony 

Parametry stanu ochrony 
Łączna 

ocena stanu 
ochrony 

Wskaźniki wła ściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
Populacja Siedlisko 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
1. 1303 Podkowiec 

mały 
U1 U1 U1 U1 Liczebność: liczba osobników dorosłych większa niż 80% liczby z ubiegłego 

roku + jeśli dane dostępne, istotny statystycznie spadek liczebności z wielolecia 
nie większy niż 5% rocznie 
Struktura wiekowa:  liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic 
(przy założeniu, że ok. 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią 
samice) 
Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy: nie uległa zmniejszeniu 
od ostatniej kontroli lub mimo iż uległa zmniejszeniu min. 2 sezony wcześniej, 
liczebność jest FV  
Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy: obiekt jest zabezpieczony i 
nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu 
Dostępność wlotów dla nietoperzy: wloty są stale dostępne i brak czynników 
utrudniających korzystanie z nich przez nietoperze 
Ekspozycja wlotów: wloty są w miejscu osłoniętym, zacienionym, 
umożliwiające wczesny wlot i bezpośredni, bezpieczny przelot pod osłonę 
gałęzi drzew lub krzewów 
Łączność schronienia z żerowiskami: schronienie znajduje się w granicach 
terenów żerowiskowych lub w ich kierunku prowadzą liniowe elementy 
środowiska (aleje, krzewy, żywopłoty itp.) zapewniające ciągły, bezpieczny 
przelot w ich osłonie 
Niezmienność warunków mikrosiedliskowych: nie zaobserwowano zmian w 
otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki 
mikrosiedliskowe, bądź wpływ zmian można bezsprzecznie opisać jako 
pozytywny 
Zmiany w strukturze żerowisk w otoczeniu schronień: brak istotnych 
zauważalnych zmian ograniczających możliwość żerowania 

2. 1324 Nocek duży FV FV U1 U1 Liczebność: liczba osobników dorosłych większa niż 80% liczby z ubiegłego 
roku + jeśli dane dostępne, istotny statystycznie spadek liczebności z wielolecia 
nie większy niż 5% rocznie 
Struktura wiekowa:  Liczebność młodych pokrytych futrem, ale przed 
uzyskaniem zdolności lotu, większa niż 70% dorosłych osobników z liczenia 
wiosennego a jeśli go nie było 75% z dnia liczenia młodych  
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Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy: Powierzchnia schronienia 
dogodna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli, lub mimo 
iż uległa zmniejszeniu min. 2 sezony wcześniej, liczebność jest FV 
Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy: Obiekt jest zabezpieczony i 
nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu 
Dostępność wlotów dla nietoperzy: wloty są stale dostępne i brak czynników 
utrudniających korzystanie z nich przez nietoperze 

3. 2001 Traszka 
karpacka 

U2 U2 XX U2 Liczba zbiorników wodnych w których stwierdzono obecność i rozród 
gatunku: nie mniejsza niż wartość referencyjna (pierwszy etap monitoringu) 
Liczba wszystkich zbiorników wodnych (stałych i okresowych): nie 
mniejsza niż wartość referencyjna (pierwszy etap monitoringu) 

4. 1193 Kumak górski FV FV FV FV Liczba zbiorników wodnych w których stwierdzono obecność i rozród 
gatunku: nie mniejsza niż wartość referencyjna (pierwszy etap monitoringu) 
Liczba wszystkich zbiorników wodnych (stałych i okresowych): nie 
mniejsza niż wartość referencyjna (pierwszy etap monitoringu) 

5. 1087 Nadobnica 
alpejska 

U2 U1 U1 U2 Liczebność na stanowisku: >10 os. 
Powtarzalność obserwacji: stałe obserwacje z roku na rok 
Izolacja populacji: Populacja w obrębie metastruktury lub są bliskie populacje  
Materiał l ęgowy: >10 m3 
Potencjalne siedliska: występowanie starych drzewostanów bukowych (> 80 
lat) na ponad 50% powierzchni drzewostanów 
Trwałość mikrosiedliska: >5 lat 
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Dla siedlisk przyrodniczych 
 

Lp. Przedmiot ochrony 

Parametry stanu ochrony 
Łączna ocena 

stanu 
ochrony 

Wskaźniki wła ściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
Powierzchnia 

Struktura 
i funkcja 

Szanse 
zachowania 

siedliska 
1. 9130 Żyzne 

buczyny 
FV FV FV FV Powierzchnia siedliska: Nie podlega zmianom lub zwiększa się 

Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa: typowa, właściwa dla 
siedliska przyrodniczego (z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i lokalnej). 
W szczególności: We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla 
siedliska, przy czym zachowane są naturalne stosunki ilościowe. Runo 
zdominowane przez gatunki leśne, a nie porębowe ani łąkowe 
Skład drzewostanu: gatunki obce ekologicznie buczynom stanowią <15 % 
drzewostanu (co najwyżej 1 w opisie taksacyjnym wg metodyki urządzania 
lasu) 
Ekspansywne gatunki rodzime w runie: brak gatunków ekspansywnych lub 
pojedyncze okazy gatunków nitrofilnych w runie 
Struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy: zróżnicowana; drzewostan 
różnowiekowy, o zróżnicowanym przestrzennie zwarciu, zawsze z grupami i 
kępami starych drzew 
Wiek drzewostanu (udział starodrzewu): >10% udział drzew starszych niż 
100 lat (1 lub więcej w opisie taksacyjnym wg metodyki urządzania lasu) 
Naturalne odnowienie drzewostanu: obecne, wypełniające dogodne do 
odnowienia miejsca, w szczególności naturalne luki i prześwietlenia, lub 
intensywnie pojawiające się w wyniku cięć obsiewnych, o składzie 
odpowiadającym składowi drzewostanu; przy rębniach niewymagające 
uzupełniania odnowieniem sztucznym więcej niż 10% 
Gatunki obce w drzewostanie: < 5%, tj. najwyżej miejscami lub pojedynczo i 
nie odnawiające się 
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie: brak 
Martwe drewno (łączne zasoby): >20 m3 /ha 
Martwe drewno grubowymiarowe (patrz kryteria w opisie wskaźnika): >5 
szt. / ha 
Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne): >20 szt./ha 
Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z 
pozyskaniem drewna: brak 
Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie 
typowych dla siedliska: stan siedliska wszystkich lokalnie ważnych gatunków 
właściwy (FV) 
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2. 9180 Jaworzyny i 
lasy klonowo-
lipowe na stokach i 
zboczach 

FV FV FV FV Powierzchnia: Nie podlega zmianom lub zwiększa się 
Gatunki charakterystyczne : >5 gatunków, charakterystycznych dla 
warunków lokalnych, w tym min. 2 w drzewostanie 
Gatunki dominujce : Możliwe występowanie facjalne gatunków z klasy 
Querco-Fagetea, sporadyczny udział gatunków por bowych i inwazyjnych 
Obce gatunki inwazyjne: Brak 
Rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych: Możliwe występowanie 
facjalne gatunków z klasy Querco-Fagetea (przytulia wonna Galium odoratum, 
szczyr trwa y Mercurialis perennis, gajowiec żółty Galeobdolon luteum), co jest 
zjawiskiem naturalnym w niektórych płatach siedliska; sporadyczny udział 
gatunków por bowych i inwazyjnych 
Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne : Pożądany stały udział gatunków takich jak 
czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, bodziszek cuchnący Geranium 
robertianum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, kuklik pospolity Geum 
urbanum. Możliwe facjalne występowanie w niektórych płatach siedliska 
Struktura drzewostanu: Drzewostan zróżnicowany pod względem wysoko ci i 
pierśnicy drzew 
Pionowa struktura roślinność: Występuj wszystkie warstwy roślinności (a1, 
a2, b, c, d); warstwa mchów może by bardzo uboga 
Gatunki obce w drzewostanie: Brak 
Naturalne odnowienie drzewostanu: Obecne odnowienie różnowiekowe, min. 
3 gatunki 
Przekształcenia związane z użytkowaniem: Brak 

 
. 
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8. Ustalenie sposobu monitoringu działań ochronnych oraz ich skutków 
Monitoring realizacji zadań ochronnych i ich skutków będzie realizowany poprzez monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub 
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk.  

 
9. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 
 
Lp. Przedmiot ochrony Wskaźnik 

monitoringu  
Lokalizacja Sposób/metod

a/zakres 
obserwacji 

Terminy 
/częstotliwość 

Szacowany koszt 
(w tys. zł) 

1. Żyzne buczyny Wskaźniki – 
zgodne z 
metodyka GIOŚ 

Enklawa Szymbark, transekt, 
wydzielenie 33a (układ współrzędnych 
PL-1992) 
X1: 650077 
Y1: 195397 
X2: 649991 
Y2: 195439 
X3: 649908 
Y3: 195507 
 
Enklawa Łosie, transekt wydzielenie 
86h: (układ współrzędnych PL-1992) 
X1: 652826 
Y1: 191238 
X2: 652922 
Y2: 191212 
X3: 653013 
Y3: 191168 
 
Enklawa Hańczowa, transekt, 
wydzielenie 207d: (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X1: 658000 
Y1: 178728 
X2: 657968 
Y2: 178824 
X3: 657930 

Zgodnie z 
metodyką 
GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką GIOŚ 
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Y3: 178915 
 
Enklawa Blechnarka, transekt, 
wydzielenie 221a: (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X1: 660044 
Y1: 176386 
X2: 660137 
Y2: 176409 
X3: 660243 
Y3: 176427 
 

2 Jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach 

Wskaźniki – 
zgodne z 
metodyka GIOŚ 

Enklawa Szymbark: wydzielenie 35a, 
zdjęcie fitosocjologiczne 331 (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X: 651645 
Y: 195469 
 
Wydzielenie 40a 
Zdjęcie fitosocjologiczne 111 (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X: 652184 
Y: 195424 
Zdjęcie fitosocjologiczne 322 (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X: 652064 
Y: 195408 
 
Enklawa Łosie 
Wydzielenie 93j, zdjęcie 
fitosocjologiczne 296 
X: 652204 
Y: 189808 

Zgodnie z 
metodyką 
GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

 

3. Nadobnica alpejska  4 powierzchnie kontrolne o boku 1 km, 
współrzędne (układ współrzędnych PL-
1992): 
X min: 656973 

Zgodnie z 
metodyką 
GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką GIOŚ 
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X max: 657973 
Y min: 179011 
Y max: 180011 
 
X min: 657973 
X max: 658973 
Y min: 177011 
Y max: 178011 
 
X min: 659973 
X max: 660973 
Y min: 176011 
Y max: 177011 
 
X min: 658973 
X max: 659973 
Y min: 176011 
Y max: 177011 
 

4. Kumak górski  Enklawa Szymbark: kompleks 
głębokich kolein i kałuż: (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X: 650838 
Y: 195018 
 
Enklawa Łosie: 
Duży kompleks kałuż i kolein zasilany 
ciekiem: (układ współrzędnych PL-
1992) 
X: 652155 
Y: 190894 
3 sztuczne zbiorniki wykopane w 
ramach małej retencji: (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X: 652515 
Y: 190242 
 

Zgodnie z 
metodyką 
GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką GIOŚ 
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Enklawa Hańczowa: 
Duży kompleks zarastających kolein: 
(układ współrzędnych PL-1992) 
X: 658759 
Y: 178708 
Młaka sródleśna, babrzysko: 
X: 659010 
Y: 179935 
 
Enklawa Wysowa: nowe, niewielkie 
stawy wykonane w ramach małej 
retencji (układ współrzędnych PL-1992) 
X: 660644 
Y: 174811 
Staw powstały wskutek działalności 
bobrów (układ współrzędnych PL-
1992)X: 661158 
Y: 175866 

5. Podkowiec mały  Stanowiska:  
Blechnarka – cerkiew, 
Kunkowa – cerkiew, 
Hańczowa – cerkiew, 
Leszczyny – cerkiew, 
Łosie – cerkiew, 
Śnietnica – cerkiew, 
Szymbark – kasztel. 

Zgodnie z 
metodyką 
GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

 

6. Nocek duży  Stanowisko: Małastów - kościół Zgodnie z 
metodyką 
GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką GIOŚ 

 

7. Traszka karpacka  Enklawa Hańczowa: 
Młaka śródleśna, babrzysko: (układ 
współrzędnych PL-1992) 
X: 659010 
Y: 179935 
 

Zgodnie z 
metodyką 
GIOŚ 

Zgodnie z 
metodyką GIOŚ 
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10. Wskazania do dokumentów planistycznych 
 

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. 29 ust 8 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie I, 
Uchwała Nr XLVIII/457/2010 Rady Gminy 
Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście 
Gorlickie I „Wysowa – Blechnarka – Ropki – 
Hańczowa” 
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Gorlice – sołectwo 
Szymbark, Uchwała Rady Gminy Gorlice z dnia 
21 grudnia 2001 roku 

Wprowadzenie ustaleń wskazujących nazwę i granice obszaru Natura 2000 do tekstu i rysunku. 
Wprowadzenie ustaleń zapewniających: 
1) Utrzymanie liniowych elementów krajobrazu w postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję tras 

przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska i 
zapewniające komunikację pomiędzy koloniami). 
W przypadku usuwania drzew i krzewów na trasie przelotu należy zastosować nasadzenia zastępcze 
uzupełniające lukę w trasie przelotu. 

2) Utrzymanie zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami kolonii 
rozrodczych nietoperzy, pełniącej funkcję trasy przelotu nietoperzy. 
W przypadku usuwania drzew i krzewów w otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem kolonii 
rozrodczej nietoperzy, należy zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu. 

3) Uwzględnienie zagrożenia dla nietoperzy ze strony iluminacji poprzez dostosowanie oświetlenia 
zewnętrznego na trasach migracji nietoperzy. 
Oświetlenie zewnętrzne (budynków i uliczne) należy montować w sposób nieoświetlający: 
- zieleni wysokiej rosnącej w bezpośrednim otoczeniu budynku ze stanowiskiem kolonii rozrodczej 
nietoperzy  

- oraz drzew i krzewów stanowiących trasy migracji na żerowiska. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście 
Gorlickie Uchwała Nr XL/390/2010 Rady 
Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Uście Gorlickie 
 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa 
– Uchwała nr XVII/100/08 Rady Gminy Ropa z 
dnia 4 sierpnia 2008 
 

W przypadku aktualizacji studium lub wykonywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego należy granice obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego nanieść na 
mapę zgodnie z jej przebiegiem 
 
Wprowadzenie ustaleń wskazujących nazwę i granice obszaru Natura 2000 do tekstu i rysunku. 
Wprowadzenie ustaleń zapewniających: 

1) Utrzymanie liniowych elementów krajobrazu w postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję tras 
przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska i 
zapewniające komunikację pomiędzy koloniami). 

W przypadku usuwania drzew i krzewów na trasie przelotu należy zastosować nasadzenia zastępcze 
uzupełniające lukę w trasie przelotu. 

2) Utrzymanie zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami kolonii 
rozrodczych nietoperzy, pełniącej funkcję trasy przelotu nietoperzy. 
W przypadku usuwania drzew i krzewów w otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem kolonii 
rozrodczej nietoperzy, należy zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu. 
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3) Uwzględnienie zagrożenia dla nietoperzy ze strony iluminacji poprzez dostosowanie oświetlenia 
zewnętrznego na trasach migracji nietoperzy. 
Oświetlenie zewnętrzne (budynków i uliczne) należy montować w sposób nieoświetlający: 
- zieleni wysokiej rosnącej w bezpośrednim otoczeniu budynku ze stanowiskiem kolonii rozrodczej 
nietoperzy  

- oraz drzew i krzewów stanowiących trasy migracji na żerowiska. 
 

11. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 
 

Lp. Zapis SDF Proponowany 
zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1 - 8310 Jaskinie 
nieudostępnione do 
zwiedzania – ocena 
ogólna D 

Podczas opracowywania dokumentacji otrzymano informację od Pana Wojciecha Gubały, że na terenie obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego znajdują się dwie jaskinie. 

2 - 9110 Kwaśne 
buczyny- ocena 
ogólna D 

Podczas prac terenowych ekspert fitosocjolog stwierdził w obszarze niewielkie płaty kwaśnych buczyn otoczeniu 
żyznej buczyny 

3 - 1087 Nadobnica 
alpejska – ocena 
ogólna C 

Podczas opracowywania dokumentacji i analizy literatury dotyczącej obszaru Natura 2000 stwierdzono 
możliwość występowania gatunku na terenie obszaru. Dane literaturowe zostały potwierdzone podczas 
uzupełniających prac terenowych przeprowadzonych w 2014 roku, jednak ze względu na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne podczas prowadzonych prac nie było możliwe dokładne określenie wielkości populacji w obszarze 

4 - 1308 Mopek 
zachodni – ocena 
ogólna D 

Pojedyncze osobniki gatunku stwierdzane były podczas kontroli zimowych Jaskini nad Kamieniołomem I, 
gatunek obecny jest także podczas aktywności swarmingowej przy tej jaskini.  

5 - 1352 Wilk – ocena 
ogólna D 

Gatunek obecny na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 

6 - 1361 Ryś – ocena 
ogólna D 

Gatunek obecny na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
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Lp. Proponowany przebieg granicy 
na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany 

 Włączenie do granic obszaru 
Kościoła w Ropie wraz z 
najbliższym otoczeniem 

Na strychu kościoła w Ropie znajduje się kolonia rozrodcza podkowca małego. Obiekt ten nie jest objęty 
ochrona w ramach sieci Natura 2000, jednak w odległości 100m od kościoła znajduje się „ptasi” obszar Natura 
2000 Beskid Niski PLB180002. W ostatnich latach kolonia rozrodcza w kościele w Ropie liczyła około 70 
osobników. Miejscowa społeczność jest przychylnie nastawiona do powiększenia obszaru Natura 2000. 
Projektowane powiększenie obszaru objęłoby kościół wraz z najbliższym otoczeniem i pas zadrzewień 
pomiędzy kościołem a rzeką Ropą. Działka z pasem zadrzewień planowanym do włączenia do obszaru Natura 
2000 jest własnością gminy Ropa i władze gminy nie widzą przeszkód w powiększeniu obszaru o ten teren. 
Objecie kościoła wraz z pasem zadrzewień do rzeki Ropa obszarem Natura 2000 spowoduje objęcie ochroną nie 
tylko kolonii rozrodczej z najbliższym otoczeniem, ale także zapewni nietoperzom dogodne warunki do migracji 
na żerowisko.  

 Włączenie do granic obszaru 
kościoła w Izbach oraz cerkwi w 
Koniecznej wraz z ich najbliższym 
otoczeniem 

Na strychach kościoła w Izbach i cerkwi w Koniecznej znajdują się kolonie rozrodcze podkowca małego, jednak 
obiekty te nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie granic obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego. Wskazane byłoby, aby miejsca te objąć ochrona w ramach sieci Natura 2000, jednak należy w tym 
celu przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i właścicielami gruntów w celu ustalenia możliwego przebiegu 
granicy dla powiększenia tego obszaru. 
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12. Zestawienie uwag i wniosków 
 

Lp. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 

Wniosek Pana Wojciecha Gubały o uznanie za przedmiot ochrony 
Jaskiń nieudostępnionych do zwiedzania i mopka zachodniego 

Wojciech Gubała Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania i mopek 
zachodni zostały wpisane do tabeli 1.5 Ustalenie 
przedmiotów ochrony objętych Planem oraz tabeli 
11 – projektu weryfikacji SDF obszaru i jego 
granic. Dla przedmiotów ochrony proponuje się 
ocenę D. 

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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