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PROGRAM III WARSZTATÓW 

INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH
10.00–10.15 Otwarcie spotkania

10.30-11.00 Prezentacja stanu zaawansowania prac nad planem ochrony dla 
Gorczańskiego Parku Narodowego

Prezentacja wyników dokończenia prac nad projektem planu zadań ochronnych dla 
Ostoi Gorczańskiej (OG) poza granicami Parku:

11.00-12.00 Identyfikacja (wykaz, charakterystyka-specyfika, rozmieszczenie) i ocena 
stanu zachowania przedmiotów ochrony

12.00-12.15 Poczęstunek kawowy

12.15-12.45 Przedstawienie zagrożeń dla przedmiotów ochrony

12.45-13.15 Sformułowanie celów ochrony dla przedmiotów ochrony

13.15-13.45 Zakres działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony

13.45-14.15 Monitoring działań i stanu zachowania przedmiotów ochrony

14.15-14.45 Przedstawienie wskazań do zmian w lokalnych i regionalnych dokumentach 
planistycznych

14.45-15.15 Analiza granic OG w oparciu o obecną wiedzę na temat rozmieszczenia 
przedmiotów ochrony, przedstawienie opinii do wniosków zainteresowanych 
podmiotów.

15.15-16.00 Dyskusja



Motywy ochrony przyrody
Źródłem norm w życiu społecznym jest uniwersalne prawo naturalne wpisane

w świadomość (serce) każdego człowieka; jego podstawowe zapisy zawiera

Dekalog.

Stąd życie społeczne ludzi od pradziejów zawsze było normowane; najpierw

prawem zwyczajowym, a następnie kodyfikowane prawem stanowionym.

Dla przykładu mamy: prawo budowlane, prawo drogowe, o zagospodarowaniu

przestrzennym...

Istnieje również prawo ochrony środowiska i prawo ochrony przyrody. W

Polsce pierwsze zapisy ochrony przyrody sięgają średniowiecza. Jednak

najpełniejsze zapisy i unormowania wprowadzono pod koniec XX wieku.

Bazą dla ustanowionego prawa jest wspomniane prawo naturalne, głównie

punkt 5 Dekalogu – Nie zabijaj oraz rosnąca świadomość i wiedza

przyrodnicza człowieka dotycząca jego wpływu na środowisko. Obok

wpływów pozytywnych zwiększających bogactwo = różnorodność

biologiczną istnieje wpływ negatywny. I to ono jest źródłem uzasadnionego

niepokoju dotyczącego przyszłości ekologicznej świata i człowieka.

W tym miejscu należy przywołać bardzo niepokojące dane o ginięciu

gatunków w Polsce i na świecie. Szacuje się, że około 25-30 % gatunków jest

zagrożonych, a część już wyginęła w ostatnich 50-70 latach.



1. Dokończenie opracowania projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku 

Narodowego, który po ustanowieniu stanie się planem ochrony dla 

pokrywających się z granicami Parku obszarów Natura 2000: PLB120001 Gorce i 

PLH120018 Ostoja Gorczańska

Dokończenie operatów szczegółowych:

a) Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb,

b) Operat ochrony ekosystemów leśnych,

c) Operat ochrony ekosystemów nieleśnych,

d) Operat ochrony fauny,

e) Operat ochrony flory i grzybów,

f) Operat ochrony walorów krajobrazowych i wartości kulturowych,

g) Operat udostępniania Parku

Wykonanie operatu generalnego

2. Dokończenie opracowania projektu planu zdań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 PLH120018 Ostoja Gorczańska



Etapy realizacji zadania

Nr etapu Data zakończenia etapu Zakres prac przedkładanych do odbioru

I
W ciągu 3 miesięcy od podpisania 

umowy

1. Dokończenie opracowania operatów:

a) ochrony walorów krajobrazowych i wartości kulturowych,

b) ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb,

c) udostępniania Parku.

II do 30.09.2014

1. Dokończenie operatu ochrony ekosystemów nieleśnych.

2. Dokończenie projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura Ostoja 

Gorczańska.

3. Przygotowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” PLH 120018.

3. Przeprowadzenie I warsztatów informacyjno-konsultacyjnych.

III do 31.12.2014

1. Dokończenie opracowania operatów:

a) ochrony ekosystemów leśnych,

b) ochrony fauny,

c) ochrony flory i grzybów.

2. Przeprowadzenie II warsztatów informacyjno-konsultacyjnych.

IV do 31.01.2015

1. Sporządzenie operatu generalnego.

2. Przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

3. Przeprowadzenie III warsztatów informacyjno-konsultacyjnych.

V do 28.02.2015

1. Zakończenie przewidzianych prawem konsultacji społecznych i 

uzyskanie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku 

Narodowego.



Ramowa koncepcja ochrony zasobów przyrodniczych oraz wartości 
krajobrazowych i kulturowych Gorczańskiego Parku Narodowego 

na lata 2015-2034

Główny cel Gorczańskiego Parku Narodowego:

„ochrona i dążenie do zachowania ukształtowanego 
przez procesy naturalne i człowieka, 

reprezentatywnego dla Beskidów Zachodnich, 
układu ekosystemów z ich różnorodnością 
biologiczną, walorami krajobrazowymi i 

kulturowymi oraz kształtującymi je procesami 
przyrodniczymi”



Realizacji głównego celu GPN podporządkowane są następujące strategiczne 

cele ochrony przyrody:

1. Ochrona i dążenie do zachowania pozostałości pierwotnej Puszczy Karpackiej 

reprezentującej niemal wszystkie postacie leśnych fitocenoz górskich, jakie 

wykształciły się w Beskidach, poprzez umożliwienie spontanicznego 

przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w strefie ochrony ścisłej 

obejmującej przeważającą część obszaru Parku i nadrzędność tych procesów 

w strefie ochrony czynnej.

2. Zachowanie różnorodności szaty roślinnej terenów otwartych, poprzez 

ochronę polan reglowych stanowiących makrosiedliska łąkowe ukształtowane 

przez człowieka, w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja 

Gorczańska” PLH120018.

3. Ochrona i dążenie do zachowania gorczańskiej flory i grzybów, w 

szczególności gatunków zagrożonych i rzadkich w skali polskich Karpat oraz 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” 

PLH120018.

4. Ochrona i dążenie do zachowania fauny beskidzkiej, w szczególności 

gatunków zagrożonych i rzadkich w skali polskich Karpat oraz przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” PLH120018 i „Gorce” 

PLB120001.



5. Zachowanie krajobrazu górskiego z mozaiką lasów i polan o wyjątkowych 

walorach ekspozycji i powiązań widokowych.

6. Zachowanie dziedzictwa kulturowego obejmującego zróżnicowane ślady 

obecności i działalności człowieka w Gorcach.

7. Poznawanie zjawisk przyrodniczych oraz różnorodności ekosystemów i 

tworów nieożywionych poprzez prowadzenie badań naukowych i monitoring 

środowiska. 

8. Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród społeczności lokalnej oraz przybywających do Parku 

turystów.

9. Gromadzenie materiału genetycznego dokumentującego zróżnicowanie 

roślin, grzybów i fauny.



Realizacja celów strategicznych oparta jest o podział obszaru Parku na 

trzy strefy ochrony

1. Strefa ochrony ścisłej

ochrona ścisła może być realizowana na gruntach Skarbu Państwa

będących w wieczystym użytkowaniu Parku lub stanowiących jego

własność

2. Strefa ochrony czynnej

ochrona czynna może być realizowana na gruntach Skarbu Państwa

będących w wieczystym użytkowaniu Parku lub stanowiących jego

własność, a także na innych gruntach za zgodą właścicieli i wykonujących

prawa własności

3. Strefa ochrony krajobrazowej

ochrona krajobrazowa może być realizowana na gruntach Skarbu Państwa

będących w wieczystym użytkowaniu Parku lub stanowiących jego

własność a wykorzystywanych na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z

ochroną przyrody, oraz na pozostałych gruntach, gdzie właścicielami i

wykonującymi prawa własności są inne podmioty



Kategorie ochrony GPN



Ostoja Gorczańska 



OBSZARY NATURA 2000 są najmłodszą formą ochrony

przyrody, wprowadzoną w Polsce w 2004 roku w związku

z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
Art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe

2) rezerwaty przyrody

3) parki krajobrazowe

4) obszary chronionego krajobrazu

5) obszary Natura 2000

6) pomniki przyrody

7) stanowiska dokumentacyjne

8) użytki ekologiczne

9) zespoły przyrodniczo krajobrazowe

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów



Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich:

- Wyznaczenie obszarów powinno być oparte na 

danych naukowych i tylko na nich.

- Uwarunkowania przyrodnicze są nadrzędne względem 

uwarunkowań społecznych i gospodarczych.

- Do momentu zatwierdzenia/wyznaczenia obszarów,

Państwa Członkowskie są obowiązane zapewnić nie 

pogorszenie ich stanu ekologicznego.



Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich:

- Proponowane obszary muszą zapewniać jednolite i spójne 

pokrycie geograficzne, odzwierciedlać zróżnicowanie ekologiczne 

przedmiotów ochrony (a w przypadku gatunków także genetyczne),     

zapewniać spójność tak powstałej sieci. 

- Lista obszarów musi być kompletna, tj. musi zapewniać 

reprezentatywne ujęcie wszystkim siedliskom przyrodniczym z zał. 

I i wszystkim gatunkom z zał. II DS występującym w danym kraju.



Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

• Czy w każdej chwili można utworzyć nowy obszar Natura 2000 lub powiększyć 

istniejący? 

TAK. Istnieje taka procedura, mimo że w zasadzie tworzenie sieci Natura 2000 jest jednorazowe. 

Dodawanie nowych obszarów będzie następować np. w wyniku kompensacji przyrodniczej oraz 

postępu wiedzy naukowej. Jednak zatwierdzanie przez Komisję będzie długotrwałe.

• Czy można zlikwidować obszar Natura 2000?

TAK, lecz tylko w przypadku „niezawinionego zaniku przedmiotu ochrony” – tj. zaniku z 

przyczyn naturalnych którym nie można było przeciwdziałać). Zanik z powodu braku właściwej 

ochrony (w tym braku ochrony czynnej) nie kwalifikuje się jako taka przyczyna. Likwidacja 

wymaga notyfikacji Komisji, a w przypadku obszarów siedliskowych – jej decyzji. Nie 

można zlikwidować obszaru z przyczyn „społeczno-gospodarczych”.

• Czy można wyłączyć określony teren z obszaru Natura 2000?

TAK, lecz tylko pod warunkiem „dowodu wysokiej jakości”, że ten teren znalazł się w 

obszarze tylko i wyłącznie w wyniku błędu, tj. że:

- nie miał walorów w dniu 1 maja 2004,

- nie uzyskał takich walorów po dniu 1 maja 2004,

- nie jest potrzebny z punktu widzenia integralności obszaru (np. nie jest potrzebny dla ochrony 

walorów znajdujących się w sąsiedztwie). Zmiana wymaga notyfikacji Komisji, a w 

przypadku obszarów siedliskowych – jej decyzji. Nie można wyłączyć terenu z przyczyn 

„społeczno-gospodarczych”.



JAK FUNKCJONUJE OBSZAR NATURA 2000?

• Obszar ochrony, a nie obszar chroniony

Ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretnie siedliska i gatunki na nim 

występujące. Z drugiej strony, ograniczenia oraz działania ochronne, niezbędne dla 

ochrony obszaru, mogą wykraczać poza jego granice

• Cel = Właściwy stan ochrony

Gatunku nie ubywa, jego siedlisko jest w dobrym stanie, są perspektywy, 

że zachowa się też w przyszłości. 

Siedliska nie ubywa, zachowana struktura i funkcje (w tym procesy ekologiczne, 

różnorodność biologiczna), są perspektywy, że tak będzie także w przyszłości

• Ochrona „celowościowa” a nie system zakazów

Nie ma żadnych z góry narzuconych zakazów. Na każdym z obszarów należy indywidualnie 

zastosować środki (w tym regulacje planistyczne, zakazy i działania ochronne) takie i tylko 

takie, by osiągnąć cel ochrony

• Formy i sposoby ochrony nie są z góry dane, ale elastycznie dostosowane do celu

„Ochrona przez właściwe użytkowanie”, ochrona przez modyfikacje sposobu 

zagospodarowania, ochrona czynna i ochrona ścisła  powinny być stosowane zależnie od 

potrzeb siedlisk i gatunków. Dla siedlisk półnaturalnych ochrona nie wyklucza 

gospodarczego użytkowania, a czasem wręcz go wymaga

Wymogi 

ochrony nie 

ostrzejsze, 

niż to 

naprawdę 

niezbędne 

dla siedlisk 

i gatunków



JAK FUNKCJONUJE OBSZAR NATURA 2000?

• Obowiązek ochrony

Państwo jest obowiązane podjąć wszelkie działania (także ochronę czynną) konieczne

dla skutecznej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w obszarze. Nie można

braku właściwej ochrony usprawiedliwiać np. lukami w krajowym prawodawstwie.

• Obowiązek analizowania

Każdy plan, przedsięwzięcie lub działanie musi być rozważone pod kątem wpływu na

obszar, z punktu widzenia celów jego ochrony.

• Zakaz szkodzenia

Plany, przedsięwzięcia, działania, które wpływałyby znacząco negatywnie na obszar,

w zasadzie nie mogą być wdrożone (wyjątek: jeżeli są niezbędne dla zrealizowania

nadrzędnego interesu publicznego i jednocześnie udowodniono, że nie można tego

interesu zrealizować w inny, nie szkodzący obszarowi sposób; wówczas konieczne są

kompensacje). W przypadku działania bez zezwolenia, RDOŚ ma obowiązek jego

wstrzymania i nakazania przywrócenia stanu poprzedniego.

• Zakaz zakazywania

W żaden sposób nie są ograniczane plany, przedsięwzięcia ani działania (w tym

działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu

przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka,

wędkarstwo),, które nie wpływają negatywnie na obszar z punktu widzenia celów jego

ochrony.

Zasada przezorności: nie rozwiane wątpliwości muszą być interpretowane na 

korzyść środowiska, a nie na korzyść projektu!



Prawo polskie

Minister – wyznacza obszary, zatwierdza plan ochrony

GDOŚ – opracowuje listę obszarów, nadzoruje ochronę, składa raporty 

do KE

RDOŚ – koordynuje, zatwierdza plan zadań ochronnych, uzgadnia 

przedsięwzięcia

RDOŚ, dyrektor urzędu morskiego, dyrektor parku narodowego –

sprawuje nadzór, sporządza projekt planu zadań ochronnych i planu 

ochrony

„Ostoja Gorczańska” PLH120018 w granicach GPN – nadzór

Dyrektor GPN

„Ostoja Gorczańska” PLH120018 poza granicami GPN – nadzór

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie



Możliwości finansowania ochrony obszarów Natura 2000

• Instrument LIFE+;

• Fundusze Strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju   

Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny);

• Fundusz Spójności;

• Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD);

• Europejski Fundusz Rybactwa (EFF);

• Instrumenty Przedakcesyjne;

• Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI);

• Ramowy Program Badań i Rozwoju Technicznego (RTD);

• Ramowy Program Konkurencyjności i Innowacji (CIP);

• (Europejski Bank Inwestycyjny , Europejski Fundusz 

Inwestycyjny, EBOR)

• Budżet państwa

• NFOŚiGW

• WFOŚiGW

• EkoFundusz
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OBSZAR NATURA 2000 – SZANSA CZY ZAGROŻENIE 

DLA ROZWOJU LOKALNEGO?

Fakt wyznaczenia obszaru Natura 2000 w okolicy nie powinien być postrzegany jako

zagrożenie dla rozwoju społeczności lokalnej, bardzo często utworzenie takiego

obszaru może być szansą na dodatkowy dochód i stworzenie nowych miejsc pracy:

• Obszar Natura 2000 lub zagrożony gatunek tam występujący może być elementem

promującym region - produkty i usługi regionalne, Natura 2000 może być „ekologiczną

etykietą” służącą promocji miejsca.

• Natura 2000 chroni przyrodę – bazę dla turystyki i rolnictwa wysokiej jakości.

• Obszar Natura 2000 to możliwość rozwoju turystyki przyrodniczej - popyt na kwatery

agroturystyczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, usługi przewodnickie, produkty

rolnictwa ekologicznego, pamiątki. Wzrasta też popyt na usługi remontowe, powstają

nowe miejsca pracy związane z napływem pieniędzy do regionu. Generowane jest tym

samym ogólne ożywienie gospodarcze w regionie – musi być ono jednak kontrolowane z

punktu widzenia wymogów ochronnych występujących tam siedlisk i gatunków.

• Natura 2000 wspiera „proprzyrodnicze rolnictwo” - rolnicy gospodarujący na obszarach

Natura 2000 mają szansę skorzystania w ramach programów rolno-środowiskowych z

dodatkowych premii z tej racji.



Korzyści z bycia w Naturze 2000

• Wyłączny dostęp do instrumentu LIFE+ Nature na działania ochrony przyrody;

• Preferencja w dostępie do środków Priorytetu V PO „IiŚ”  na ochronę przyrody;

• Dodatkowa punktacja w kwalifikacji wniosków do PO „IiŚ” na monitoring środowiska, 

racjonalizację gospodarki odpadami, BAT i ochronę powietrza w przedsiębiorstwach;

• Zwiększenie szans dla samorządów na zdobycie dofinansowania na realizację projektów i 

programów poprawiających stan infrastruktury (kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, 

kotłownie na biomasę, programy edukacyjne i szkoleniowe);

• Możliwość uzyskania dotacji na sieć kanalizacyjną nawet gdy wskaźnik koncentracji       

< 120 osób/km sieci;

• Synergia z ochroną Natury 2000 – a tym samym z jedną z podstawowych polityk EU –

wzmacnia argumentację na rzecz finansowania wszelkich innych proekologicznych 

projektów;

• Podwyższone o 5-15% płatności rolnośrodowiskowe za pakiety ochrony cennych siedlisk 

przyrodniczych; 

• Możliwość wykorzystania jako eco-labeling, czyli oznakowanie ekologiczne towarów.







Siedliska przyrodnicze z I załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej

Fot. A. Pierścińska



Kod Nazwa siedliska

Dane z SDF Ocena 

Ogólna 

(Ostoja poza 

granicami 

GPN) -

dane 

zweryfikow

ane

Obecność 

siedliska 

w Ostoi 

poza 

granicami 

GPN

Pokrycie 

[ha]

Stopień 

reprezentaty

wności

Względna 

powierzch

nia

Stan 

zachowania

Ocena 

ogólna

3220 Pionierska roślinność 

na kamieńcach 

górskich potoków
18,0 B B A B - Tak

6230*

Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe

(Nardion - płaty 

bogate florystycznie)

359,96 B B C B
B

Tak

6430

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion

alliariae) i ziołorośla

nadrzeczne 

(Convolvuletalia

sepium)

89,99 A C A A - Nie

6510

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris)

323,96 A C B B B Tak



Kod Nazwa siedliska

Dane z SDF Ocena 

Ogólna 

(Ostoja poza 

granicami 

GPN) -

dane 

zweryfikowa

ne

Obecność 

siedliska w 

Ostoi poza 

granicami 

GPN

Pokrycie 

[ha]

Stopień 

reprezen

tatywnoś

ci

Względna 

powierzchnia

Stan 

zachowania

Ocena 

ogólna

6520

Górskie łąki 

konietlicowe

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion)

449,95 A C C C C Tak

7110*

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe)

1,8 B C B B - Nie

7120

Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, 

lecz zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji

1,8 C C C C - Nie

7140

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea)

18,0 B C B B B Tak



Kod Nazwa siedliska

Dane z SDF Ocena 

Ogólna 

(Ostoja poza 

granicami 

GPN) -

dane 

zweryfikowa

ne

Obecność 

siedliska w 

Ostoi poza 

granicami 

GPN

Pokrycie 

[ha]

Stopień 

reprezentat

ywności

Względna 

powierzchnia

Stan 

zachowania

Ocena 

ogólna

7220*

Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion

commutati

1,8 B C B B B Tak

7230

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk

18,0 A C A C C Tak

8220

Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii

3,6 A C B B C Tak

8310

Jaskinie 

nieudostępnione do 

zwiedzania

0,0 C C C C - Nie

9110
Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum)
359,96 A C A A A Tak



Kod Nazwa siedliska

Dane z SDF Ocena 

Ogólna 

(Ostoja 

poza 

granicami 

GPN) -

dane 

zweryfikow

ane

Obecność 

siedliska w 

Ostoi poza 

granicami 

GPN

Pokrycie 

[ha]

Stopień 

reprezent

atywności

Względna 

powierzchnia

Stan 

zachowania

Ocena 

ogólna

9130

Żyzne buczyny (Dentario

glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)

8099,06 A B A B A Tak

91D0*

Bory i lasy bagienne 

(Vaccinio uliginosi

Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi

Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno

girgensohnii-Piceetum) i 

brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy borealne

3,6 B C B B - Tak

91E0*

Łęgi wierzbowe, 

topolowe olszowe i 

jesionowe (Salicetum

albo-fragilis, Populetum

albae, Alnenion

glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe

359,96 A C A A A Tak

9410

Górskie bory świerkowe 

(Piceion abietis, część -

zbiorowiska górskie)

6299,27 B A B B B Tak



Uwagi i wnioski można składać na adres: 
Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź,
email: gpn@gorcepn.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków 
email: sekretariat@rdos.krakow.pl
lub poprzez Platformę Informacyjno-Komunikacyjną, znajdującą się pod 
adresem internetowym: http://pzo.gdos.gov.pl/

Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, 28-340 Sędziszów ul. Rajska 4
email: biuro@uslugi-ekologiczne.pl

mailto:gpn@gorcepn.pl
mailto:sekretariat@rdos.krakow.pl
http://pzo.gdos.gov.pl/
mailto:biuro@uslugi-ekologiczne.pl


Gatunki roślin i zwierząt z II Załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej

Fot. M. Łaciak



Kod Nazwa

Dane z SDF Ocena 

ogólna -

dane 

zweryfikow

ane

Obecność 

gatunku w 

Ostoi poza 

granicami 

GPN

Pop.

osiadła

Ocena 

populacji

Ocena 

Stanu 

zachowania

Ocena 

izolacji

Ocena 

ogólna

1386
bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis
P D - - - - Nie

1303

podkowiec mały

Rhinolophus

hipposideros

P D - - - - Nie

1324
nocek duży

Myotis myotis
P D - - - - Nie

1352*
wilk

Canis lupus
P C B C C B Tak

1354*
niedźwiedź brunatny

Ursus arctos
P C C B C C

Tak

1355
wydra

Lutra lutra
P C B C B C Tak

1361
ryś

Lynx lynx
P C C C C B Tak



Kod Nazwa

Dane z SDF Ocena 

ogólna -

dane 

zweryfikow

ane

Obecność 

gatunku w 

Ostoi poza 

granicami 

GPN

Pop.

osiadła

Ocena 

populacji

Ocena 

Stanu 

zachowania

Ocena 

izolacji

Ocena 

ogólna

1166
traszka grzebieniasta

Triturus cristatus
P D - - - - Tak

1193
kumak górski

Bombina variegata
P C B C B B Tak

2001
traszka karpacka

Triturus montandoni
P B B C B B Tak

1014

poczwarówka

zwężona

Vertigo angustior

P D - - - - Tak

1042

zalotka większa

Leucorrhinia

pectoralis

P D - - - - Tak

4014
biegacz urozmaicony

Carabus variolosus
P D - - - - Tak

p1337 bóbr Castor fiber - - - - - - Tak



Analiza  zagrożeń – siedliska 

przyrodnicze



3220 Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków

Nie określa się ze względu na planowane wnioskowanie do 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zmianę statusu 

ochronnego siedliska na ocenę D.

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

- -





6230* Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe

(Nardion – płaty bogate florystycznie)

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

B02.02- wycinka lasu; 

K02.01 - zmiana składu gatunkowego 

sukcesja; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe;

G01.03- pojazdy zmotoryzowane; 

G05.01  - wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie;

A01 – uprawa; 

K02.02 - nagromadzenie materii 

organicznej;

A04.03 - zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu; 

E01.03 - zabudowa rozproszona; 

E01.04 - inne typy zabudowy; 

D01.02 - drogi, autostrady

K02.01 - zmiana składu gatunkowego 

sukcesja;

A01- uprawa; 

G05.01  - wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie; 

E01 - tereny zurbanizowane, tereny 

zamieszkane; 

A08 - nawożenie /nawozy sztuczne/;

G01.03 - pojazdy zmotoryzowane; 

A04.03 - zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu;

G01.02 - turystyka piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach niezmotoryzowanych; 

B02.02 - wycinka lasu; 

E01.03 - zabudowa rozproszona





6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

A08 - nawożenie /nawozy sztuczne/;

A01 - uprawa; 

A04.01 - wypas intensywny;

A03.02 - nieintensywne koszenie; 

E01.03 - zabudowa rozproszona; 

E01.04 - inne typy zabudowy; 

A03.03 - zaniechanie / brak koszenia;

K02.01 - zmiana składu gatunkowego 

sukcesja

E01.03 - zabudowa rozproszona





6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

A03.02 - nieintensywne koszenie; 

A04.01 - wypas intensywny; 

J01.01 - wypalanie; 

E01.03 - zabudowa rozproszona; 

D01.01 - ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

K02.01 - zmiana składu gatunkowego sukcesja;

G01.02 - turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych;

E01.04 - inne typy zabudowy; 

G05.01 - wydeptywanie, nadmierne użytkowanie;

A04.02.01 - nieintensywny wypas bydła; 

A03.03 - zaniechanie/brak koszenia; 

A01 - uprawa; 

A03.01 - intensywne koszenie lub intensyfikacja; 

G01.03 - pojazdy zmotoryzowane; 

A04.03 - zarzucenie pasterstwa, brak wypasu; 

A04.01.02 - intensywny wypas owiec;  

G05.01 - wydeptywanie, nadmierne użytkowanie;

G01.03 - pojazdy zmotoryzowane;

K02.01 - zmiana składu gatunkowego sukcesja;



7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

G01.03 – pojazdy zmotoryzowane;

J02.01 - zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie – ogólnie;

K02.01 – zmiana składu gatunkowego, 

sukcesja;

brak





7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami 

Cratoneurion commutati

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

A04 – wypas;

J02 - spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych; 

B07 - inne rodzaje praktyk leśnych, 

niewymienione poniżej (wycinka drzew 

i krzewów w sąsiedztwie stanowiska)

J02.15 - inne spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków wodnych;

B07 - inne rodzaje praktyk leśnych, 

niewymienione poniżej 





7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

H05.01 – odpadki i odpady stałe;

I02 – problematyczne gatunki rodzime 

(Scirpus sylvaticus, Rubus sp.);

J02.01 - melioracje osuszające;

J02.06.01- pobór wód 

powierzchniowych na potrzeby 

rolnictwa;

K02.01 – zmiana składu gatunkowego, 

sukcesja

K02.01 – zmiana składu gatunkowego, 

sukcesja





8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

E03.01 - pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych

brak





9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

B02.04 - usuwanie martwych i 

umierających drzew;

B02.06 - przerzedzenie warstwy drzew

B02.06 - przerzedzenie warstwy drzew;

B03 - eksploatacja lasu bez odnawiania 

czy naturalnego odrastania





9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

B02.04 - usuwanie martwych i 

umierających drzew;

B02.06 - przerzedzenie warstwy drzew;

K04.01 - konkurencja (Rubus sp.)

B02.02 - wycinka lasu;

B02.04 - usuwanie martwych i 

umierających drzew;

B02.01.01 - odnawianie lasu po 

wycince (drzewa rodzime) -

wprowadzanie gatunków obcych 

ekologicznie;

B03 - eksploatacja lasu bez odnawiania 

czy naturalnego odrastania



91D0* Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum

pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy borealne

Nie określa się ze względu na planowane wnioskowanie do 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zmianę statusu 

ochronnego siedliska na ocenę D.

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

- -





91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

J02.01 - zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie ogólnie

K04.01 - konkurencja - ekspansja 

gatunków obcych, inwazyjnych 

(Impatiens glandulifera)

J02.03 - regulowanie koryt rzecznych 

i zmiana przebiegu koryt rzecznych;





9410 Górskie bory świerkowe 

(Piceion abietis, część zbiorowiska górskie)

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

B02.04 - usuwanie martwych i 

umierających drzew;

B02.06 - przerzedzenie warstwy drzew

B03 - eksploatacja lasu bez odnawiania 

czy naturalnego odrastania;

B02.06 - przerzedzenie warstwy drzew



Analiza  zagrożeń – gatunki zwierząt

Fot. M. Łaciak



1352* wilk Canis lupus

1361 ryś Lynx lynx

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

G05.11 śmierć lub uraz w wyniku kolizji;

F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo;

D01.02 drogi, autostrady;

J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk;

E01 tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane;

E01.03 zabudowa rozproszona;

E01.04 inne typy zabudowy;

B02 gospodarka leśna i plantacyjna; użytkowanie lasów i 

plantacji;

B02.02 wycinka lasu;

B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew;

B02.06 przerzedzenie warstwy drzew;

G01.03 pojazdy zmotoryzowane;

G01.04.01 turystyka górska i wspinaczka

brak



1355 wydra Lutra lutra

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

D01.02 drogi, autostrady [wszystkie 

drogi twarde / asfaltowe];

J02.03 regulowanie (prostowanie koryt 

rzecznych) i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych;

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie — ogólnie;

F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo

H01.08 rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych z powodu 

ścieków z gospodarstw domowych



1193 kumak górski Bombina variegata

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

- D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe;

D01.02 drogi, autostrady

J02.03.02 regulowanie (prostowanie 

koryt rzecznych); 

J.02.01 zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie;

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych



2001 traszka karpacka Triturus montandoni

Zagrożenia

Istniejące Potencjalne

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja)

D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe;

D01.02 drogi, autostrady;

J02.03.02 regulowanie (prostowanie 

koryt rzecznych);

J.02.01 zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie;

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych



Cele działań ochronnych – siedliska przyrodnicze



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

3220 Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach 

górskich 

potoków

-

 Nie określa się ze względu na 

planowane wnioskowanie do Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska o zmianę 

statusu ochronnego siedliska na ocenę 

D.

-

6230* Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe

(Nardion - płaty 

bogate 

florystycznie)

U2

 Poprawa stanu ochrony do U1, na 

przynajmniej 1/2 łącznej powierzchni 

płatów siedliska oraz utrzymanie 

obecnego stanu ochrony na pozostałych 

powierzchniach; poprzez usunięcie 

podrostu drzew i krzewów oraz 

gatunków ekspansywnych, 

systematyczny wypas lub koszenie

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

6510

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris)

U1

 Poprawa stanu ochrony do FV, na 

przynajmniej 1/2 łącznej powierzchni płatów 

siedliska oraz utrzymanie obecnego stanu 

ochrony na pozostałych powierzchniach 

poprzez: usunięcie podrostu drzew i krzewów 

oraz gatunków ekspansywnych, 

systematyczne koszenie oraz uzupełniający 

wypas

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat

6520

Górskie łąki 

konietlicowe

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-

Trisetion)

U1

 Poprawa stanu ochrony do FV, na 

przynajmniej 1/3 łącznej powierzchni płatów 

siedliska oraz utrzymanie obecnego stanu 

ochrony na pozostałych powierzchniach 

poprzez: usunięcie podrostu drzew i krzewów, 

gatunków ekspansywnych, systematyczne 

koszenie oraz uzupełniający wypas

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea)

U1

 Poprawa stosunków wodnych poprzez 

zlikwidowanie rowu melioracyjnego

 Powstrzymanie sukcesji poprzez koszenie

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

Wykracza poza 

okres 

obowiązywania 

planu ochrony

7220*

Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion 

commutati

U1

 Unaturalnienie siedliska poprzez usunięcie 

poideł i uniemożliwienie wydeptywania przez 

zwierzęta

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

Wykracza poza 

okres 

obowiązywania 

planu ochrony



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk

U1

 Poprawa stanu ochrony do FV, na przynajmniej 

1/3 łącznej powierzchni płatów siedliska oraz 

utrzymanie obecnego stanu ochrony na 

pozostałych powierzchniach; poprzez usunięcie 

podrostu drzew i krzewów, gatunków 

ekspansywnych, systematyczne koszenie

 Poprawa stosunków wodnych poprzez 

likwidację rowów melioracyjnych  oraz kolein 

pozostałych po ciągnikach (płaty: 6BA6, 17C5,

362A, 650A, 84B1, 51F7, 7C82)

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat

8220 Ściany 

skalne i 

urwiska 

krzemianowe 

ze 

zbiorowiskami 

z Androsacion 

vandelii

U1

 Poprawa aktualnego stanu ochrony do FV 

poprzez oczyszczenie stanowiska ze śmieci i 

zalegającej biomasy oraz usunięcie obcych 

siedliskowo gatunków

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

3 lata



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

9110

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum)

U2

 Utrzymanie siedliska na co najmniej obecnej 

powierzchni i aktualnym stanie wykształcenia

 Poprawa stanu ochrony przynajmniej na 1/2 

powierzchni poprzez dążenie do: 

- zwiększenia zacienienia runa w wyniku 

zwiększenie zwarcia koron drzew poprzez 

ograniczenie intensywności cięć lub  modyfikację 

sposobu użytkowania w celu ograniczenia roli 

gatunków ekspansywnych (głównie Rubus

hirtus);

- pozostawienia drzew dziuplastych i martwych 

oraz wywróconych i złamanych do naturalnego 

rozkładu;

- zwiększenia w strukturze drzewostanu udziału 

starszych drzew o 1-2 %;

10 lat



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

9110

Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum)

U2

- optymalizacji przebiegu oraz sposobu 

eksploatacji szlaków zrywkowych oraz 

zapobiegania erozji gleby i ochronę terenów 

podmokłych; dążenie do ograniczenia zrywki 

letniej na rzecz zimowej;

- maksymalnego ograniczenie czasu 

składowania drewna zwłaszcza w okresie 

rozrodu kambiofagów;

- ograniczania użytkowania gospodarczego 

części najlepiej wykształconych starodrzewi i 

pozostawienie ich jako powierzchnie 

referencyjne (po uzgodnieniu z zarządzającym 

terenem);

- preferowanie odnowienia naturalnego

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

9130

Żyzne

buczyny

(Dentario

glandulosae

-Fagenion, 

Galio

odorati-

Fagenion)

U1

 Utrzymanie siedliska na co najmniej obecnej 

powierzchni i aktualnym stanie wykształcenia

 Poprawa stanu ochrony przynajmniej na 1/5 

powierzchni poprzez dążenie do: 

- zwiększenia zacienienia runa w wyniku 

zwiększenie zwarcia koron drzew poprzez 

ograniczenie intensywności cięć lub  

modyfikację sposobu użytkowania w celu 

ograniczenia roli gatunków ekspansywnych 

(głównie Rubus hirtus);

- pozostawiania drzew dziuplastych i martwych 

oraz wywróconych i złamanych do naturalnego 

rozkładu;

- zwiększenia w strukturze drzewostanu udziału 

starszych drzew o 1-2 %;

- na powierzchniach z dużym udziałem świerka 

prowadzić stopniową  przebudowę w kierunku 

drzewostanów bukowych i bukowo-jodłowych;

10 lat



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

9130

Żyzne

buczyny

(Dentario

glandulosae

-Fagenion, 

Galio

odorati-

Fagenion)

U1

- optymalizacji przebiegu, sposobu eksploatacji, 

a następnie likwidacji szlaków zrywkowych w 

celu ograniczenia erozji gleby i ochronę 

terenów podmokłych; dążenie do ograniczenia 

zrywki letniej na rzecz zimowej;

- maksymalnego ograniczenie czasu 

składowania drewna zwłaszcza w okresie 

rozrodu kambiofagów;

- ograniczania użytkowania gospodarczego 

części najlepiej wykształconych starodrzewi i 

pozostawienie ich jako powierzchnie 

referencyjne (po uzgodnieniu z zarządzającym 

terenem);

- preferowanie odnowienia naturalnego

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat



Przedmiot ochrony
Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

91D0* Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio

uliginosi Betuletum

pubescentis, Vaccinio

uliginosi Pinetum, Pino

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-

Piceetum) i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy 

borealne

-

 Nie określa się ze względu na 

planowane wnioskowanie do Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska o zmianę 

statusu ochronnego siedliska na ocenę 

D.

-

91E0*

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum

albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe

U1

 Utrzymanie obecnej powierzchni 

siedliska

 Utrzymanie przynajmniej obecnego 

stanu ochrony oraz dążenie do poprawy 

stanu ochrony poprzez:

- zaniechanie użytkowania

- usuwanie śmieci i odpadów

- odstąpienie od regulacji rzek

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat



Przedmiot ochrony
Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu 

ochrony

9410

Górskie bory 

świerkowe (Piceion

abietis, część -

zbiorowiska górskie)

U1

 Utrzymanie siedliska na co najmniej 

obecnej powierzchni i aktualnym stanie 

wykształcenia

 Poprawa stanu ochrony przynajmniej na 

1/5 powierzchni poprzez dążenie do: 

- zwiększenia zacienienia runa w wyniku 

zwiększenie zwarcia koron drzew 

poprzez ograniczenie intensywności cięć 

lub  modyfikację sposobu użytkowania w 

celu ograniczenia roli gatunków 

ekspansywnych (głównie Rubus hirtus) –

zapis dotyczy 9410-3;

- pozostawiania drzew dziuplastych i 

martwych oraz wywróconych i 

złamanych do naturalnego rozkładu;

- zwiększenia w strukturze drzewostanu 

udziału starszych drzew;

10 lat



Przedmiot ochrony
Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu 

ochrony

9410

Górskie bory 

świerkowe (Piceion

abietis, część -

zbiorowiska górskie)

U1

- optymalizacji przebiegu oraz sposobu 

eksploatacji szlaków zrywkowych oraz 

zapobiegania erozji gleby i ochronę 

terenów podmokłych; dążenie do 

ograniczenia zrywki letniej na rzecz 

zimowej;

- maksymalnego ograniczenie czasu 

składowania drewna zwłaszcza w 

okresie rozrodu kambiofagów;

- ograniczania użytkowania 

gospodarczego części najlepiej 

wykształconych starodrzewi i 

pozostawienie ich jako powierzchnie 

referencyjne (po uzgodnieniu z 

zarządzającym terenem);

- preferowanie odnowienia naturalnego

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

10 lat



Cele działań 

ochronnych –

gatunki 

zwierząt

Fot. T. Paciorek



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu 

ochrony

1352* wilk 

Canis lupus U1

 Poprawa aktualnego stanu zachowania 

gatunku poprzez:

1. Zwiększenie przeżywalności osobników

2. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk 

(zachowanie integralności obszaru i 

korytarzy migracyjnych łączących Ostoję z 

innymi terenami zasiedlonymi przez wilki)

3. Poprawę perspektyw zachowania populacji

 Niedopuszczenie do powstania bariery 

migracyjnej w związku z budową drogi DK 

47, na odcinkach przecinających obszary 

leśne między Rdzawką a Klikuszową i 

między Nowym Targiem a Szaflarami oraz 

na S7 na odcinku Lubień-Rabka Zdrój

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

1. 2019

2. Na każdym 

etapie 

obowiązywani

a PZO

3. Wykracza 

poza zakres 

obowiązywani

a PZO



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu 

ochrony

1354* 

niedźwiedź 

brunatny Ursus 

arctos

U2

 Poprawa aktualnego stanu zachowania 

gatunku poprzez:

1. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk 

(zachowanie integralności obszaru, naturalnej 

bazy żerowej i korytarzy migracyjnych 

łączących Ostoję z innymi terenami 

występowania niedźwiedzia)

2. Polepszenie funkcjonalności korytarzy 

migracyjnych łączących Ostoję z sąsiednimi 

pasmami górskimi

3. Utrzymanie właściwego stanu relacji 

niedźwiedź – człowiek

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

1. Na każdym 

etapie 

obowiązywani

a PZO

2. 2019



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

1355 

wydra 

Lutra lutra

FV

 Utrzymanie aktualnego stanu zachowania gatunku 

poprzez:

- Zachowanie naturalnego charakteru cieków 

wodnych; modernizacja istniejących barier na 

rzekach w celu umożliwienia migracji dla ryb, 

zachowanie naturalnej szaty roślinnej wzdłuż rzek

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

Cały okres 

obowiązywania 

PZO

1361 ryś 

Lynx lynx U1

 Poprawa aktualnego stanu zachowania gatunku 

poprzez:

1. Zwiększenie przeżywalności osobników i 

poprawę warunków rozrodu

2. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk 

(zachowanie integralności obszaru i korytarzy 

migracyjnych łączących Ostoję z innymi terenami 

zasiedlonymi przez rysie)

3. Poprawę perspektyw zachowania populacji

 Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

1. 2019

2. Na każdym 

etapie 

obowiązywania 

PZO

3. Wykracza 

poza zakres 

obowiązywania 

PZO



Przedmiot 

ochrony

Stan 

ochrony
Cel działań ochronnych

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony

1193 kumak

górski

Bombina

variegata

FV

 Utrzymanie aktualnego stanu zachowania populacji 

(subpopulacji) poprzez ochronę czynną małych 

zbiorników wodnych;

 Dążenie do zwiększenia liczebności populacji i 

parametrów siedliska poprzez zwiększenie liczby 

lokalnych zastoisk, zatamowań na niewielkich 

okresowych ciekach, obok stałych cieków, głębokie 

koleiny powstałe po ciągnikach

 Niedopuszczanie do zacienienia zbiorników 

 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

10 lat

2001traszka 

karpacka 

Triturus

montandoni

FV

 Utrzymanie aktualnego stanu zachowania populacji 

(subpopulacji) poprzez ochronę czynną małych 

zbiorników wodnych;

 Dążenie do zwiększenia liczebności populacji i 

parametrów siedliska poprzez zwiększenie liczby 

lokalnych zastoisk, zatamowań na niewielkich 

okresowych ciekach, obok stałych cieków, głębokie 

koleiny powstałe po ciągnikach

 Niedopuszczanie do zacienienia zbiorników 

 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

10 lat



Ustalenie działań ochronnych –

siedliska przyrodnicze

Fot. A. Pierścińska



3220 Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków

Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Aktualizacja 

Standardowego 

Formularza Danych 

obszaru Natura 2000.

Wnioskowanie do Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska o 

zmianę statusu ochronnego 

siedliska na ocenę D, którego 

występowanie w obszarze Natura 

2000 zostało zweryfikowane na 

etapie prac nad projektem planu 

zadań ochronnych.

W pierwszym roku 

od wejścia w życie 

PZO



Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Usunięcie podrostów drzew 

i krzewów

Usunięcie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem 

biomasy. Zabieg wykonywać poza sezonem lęgowym 

ptaków. Dopuszcza się pozostawienie pojedynczych 

rozproszonych drzew i krzewów (w tym kęp), jednak nie 

więcej niż 10% powierzchni działki.

Działanie ciągłe w zależności 

od potrzeb.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Zachowanie powierzchni 

lub poprawa stanu 

zachowania siedliska 

poprzez ekstensywną 

gospodarkę pasterską lub 

kośno-pasterską

Obligatoryjne: Utrzymanie siedliska na co najmniej takiej 

samej powierzchni jak obecnie poprzez ekstensywne 

użytkowanie pastwiskowo-kośne.

Fakultatywnie: Wypas zwierząt o obsadzie od 0,4 do 0,6 

DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 

DJP/ha. Zakaz nawożenia. Wypasać maksymalnie do 15 

października lub koszenie 90-95%  powierzchni płatów w 

terminie 15 czerwca do 30 września wraz z zebraniem i 

wywiezieniem biomasy. Pozostawić 5-10% stanowiska nie 

skoszonego co roku w innym miejscu.

Zabieg wykonywać co roku od 

pierwszego roku 

obowiązywania planu

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring efektów działań 

ochronnych

Monitoring powinien być przeprowadzony zgodnie z 

metodyką GIOŚ.

Każdy płat przynajmniej dwa 

razy w ciągu obowiązywania 

planu. Co roku na ok. 20% 

płatów siedliska, w każdym 

roku na innych płatach.

6230* Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty 

bogate florystycznie)



Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Usunięcie podrostów 

drzew i krzewów

Usunięcie podrostów drzew i krzewów wraz usunięciem zebranej 

biomasy. Zabieg wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków.

Dopuszcza się pozostawienie pojedynczych rozproszonych drzew i 

krzewów (w tym kęp), jednak nie więcej niż 10% powierzchni działki.

Zabieg wykonać w pierwszych 

trzech latach obowiązywania 

planu.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Zachowanie 

powierzchni lub 

poprawa stanu 

zachowania łąk 

świeżych poprzez 

ekstensywną 

gospodarkę kośną lub 

kośno-pasterską

Obligatoryjne: Utrzymanie siedliska o co najmniej takiej samej 

powierzchni jak obecnie poprzez ekstensywne użytkowanie kośne lub 

kośno-pastwiskowe.

Fakultatywnie: Koszenie 90-95%  powierzchni płatów w terminie od 

15 czerwca do 30 września, po 20 lipca możliwy drugi pokos lub wypas. 

Wysokość koszenia na 5-15 cm, pozostawiając 5-10% stanowiska 

nieskoszonego (co roku powinien być to inny fragment). Koszenie 

należy przeprowadzić w sposób nie niszczący struktury roślinności i 

gleby, nie należy kosić od zewnątrz do wewnątrz działki. Po wykoszeniu 

biomasa powinna być usunięta z płatu siedliska. Wypas zwierząt o 

obsadzie 1 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 10 

DJP/ha. Wypasać maksymalnie do 15 października. Dozwolone 

nawożenie azotem do 60 kg /ha/rok.

Zabieg wykonywać co roku od 

pierwszego roku obowiązywania 

planu

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring efektów 

działań ochronnych

Monitoring powinien być przeprowadzony zgodnie z metodyką GIOŚ. Każdy płat przynajmniej dwa 

razy w ciągu obowiązywania 

planu. Co roku na ok. 20% 

płatów siedliska, w każdym roku 

na innych płatach.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris)



6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion)
Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Usunięcie podrostów 

drzew i krzewów

Usunięcie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy. 

Zabieg wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków. Dopuszcza się 

pozostawienie pojedynczych rozproszonych drzew i krzewów (w tym 

kęp), jednak nie więcej niż 10% powierzchni działki.

Działanie ciągłe w zależności 

od potrzeb.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Zachowanie powierzchni 

lub poprawa stanu 

zachowania górskich łąk 

kośnych poprzez 

ekstensywną gospodarkę 

kośną lub kośno-

pasterską

Obligatoryjne: Utrzymanie siedliska o co najmniej takiej samej 

powierzchni jako łąki kośne lub kośno-pasterskie. 

Fakultatywnie: Koszenie 90-95%  powierzchni płatów w terminie od 

15 czerwca do 30 września, po 20 lipca możliwy drugi pokos lub 

wypas. Wysokość koszenia na 5-15 cm pozostawiając 5-10% 

stanowiska nieskoszonego (co roku powinien być to inny fragment). 

Koszenie należy przeprowadzić w sposób nie niszczący struktury 

roślinności i gleby, nie należy kosić od zewnątrz do wewnątrz działki. 

Po wykoszeniu biomasa powinna być usunięta lub złożona w stogi 

maksymalnie do 2 tygodni po pokosie. Wypas zwierząt o obsadzie 1 

DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 10 DJP/ha. 

Wypasać maksymalnie do 15 października. Dozwolone nawożenie 

azotem do 60 kg /ha/rok.

Zabieg wykonywać co roku 

od pierwszego roku 

obowiązywania planu

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring efektów 

działań ochronnych

Monitoring powinien być przeprowadzony zgodnie z metodyką GIOŚ Każdy płat przynajmniej dwa 

razy w ciągu obowiązywania 

planu. Co roku na ok. 20% 

płatów siedliska, w każdym 

roku na innych płatach.



7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Likwidacja rowów 

melioracyjnych

Likwidacja rowu melioracyjnego 

poprzez powstrzymanie się od działań 

udrażniania rowów melioracyjnych.

Działanie ciągłe

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Zachowanie powierzchni 

lub poprawa stanu 

zachowania siedliska 

poprzez ekstensywną 

gospodarkę kośną lub 

kośno-pasterską

Zabieg koszenia i usunięcia biomasy 

przeprowadzać ręcznie w terminie od 30 

lipca do 30 września. 100% powierzchni, 

koszenie na wysokości ok. 10-15 cm. 

Nie wskazanie jest użytkowanie 

pasterskie. 

Zabieg wykonywać 

co 2-3 lata.

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring efektów działań 

ochronnych

Monitoring powinien być 

przeprowadzony zgodnie z metodyką 

GIOŚ.

Trzykrotnie w ciągu 

obowiązywania planu



7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami 

Cratoneurion commutati

Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Poprawa stanu 

siedliska w 

zakresie parametru 

specyficzna 

struktura i funkcje

Przeniesienie poidła dla zwierząt zbierającego wody 

podziemne, znajdującego się na terenie źródliska 

poza obszar źródliska i najbliższego otoczenia.

Zabieg wykonać 

w pierwszych 

trzech latach 

obowiązywania 

planu.

Ochrona źródliska 

przed 

mechanicznym 

zniszczeniem

Ochrona siedliska przed możliwością 

mechanicznego zniszczenia w trakcie pozyskania 

drewna.

Zadanie 

realizować przez 

cały okres 

obowiązywania 

planu.

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring 

efektów działań 

ochronnych

Monitoring powinien być przeprowadzony zgodnie 

z metodyką GIOŚ.

Trzykrotnie w 

ciągu 

obowiązywania 

planu.



7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Usunięcie podrostów 

drzew i krzewów

Usunięcie nalotów drzew i krzewów 

poprzez wycinkę odrostów z wyniesieniem 

pozyskanej biomasy poza granice 

torfowiska.

Działanie ciągłe 

w zależności od 

potrzeb.

Usunięcie podrostów 

drzew i krzewów

Usunięcie Rubus idaeus poprzez 

wielokrotną wycinkę z wyniesieniem 

pozyskanej biomasy poza granice 

torfowiska.

Zabieg wykonać 

według 

potrzeby

Likwidacja rowów 

melioracyjnych

Likwidacja rowu melioracyjnego oraz 

kolein pozostałych po ciągnikach poprzez 

powstrzymanie się od działań udrażniania 

rowów melioracyjnych.

Zadanie 

wykonać w 

drugim roku 

obowiązywania 

planu



7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Utrzymanie właściwego stanu 

siedliska

Niedopuszczenie do rozjeżdżania i innych uszkodzeń 

powierzchni siedliska w trakcie prowadzenia 

gospodarki leśnej.

Cały okres planu

Zachowanie powierzchni lub 

poprawa stanu zachowania 

siedliska poprzez ekstensywną 

gospodarkę pasterską lub 

kośno-pasterską

Działanie obligatoryjne: ekstensywne użytkowanie 

kośne wskazanych w obszarze wdrażania 

powierzchni.  

Działanie fakultatywne: koszenie ręczne z 

usunięciem biomasy w terminie od dnia 15 sierpnia do 

dnia 30 września; kosić na wysokość 15 cm, z 

obligatoryjnym usunięciem biomasy z powierzchni 

torfowisk. Należy wykluczyć użycie ciężkiego 

sprzętu.

Zabieg wykonywać co 2-3 lata.

Poprawa stanu siedliska w 

zakresie parametru specyficzna 

struktura i funkcje

Przeniesienie poidła dla zwierząt poza obszar 

torfowiska i najbliższego otoczenia.

Zadanie wykonać w pierwszym i 

drugim roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych

Poprawa stanu siedliska w 

zakresie parametru specyficzna 

struktura i funkcje

Ograniczenie intensywnego wypasu prowadzonego na 

terenie torfowiska.

Zadanie ciągłe

Poprawa stanu siedliska w 

zakresie parametru specyficzna 

struktura i funkcje

Likwidacja „nęciska” dla zwierzyny łownej 

znajdującego się na terenie torfowiska.

Zadanie wykonać w pierwszym 

roku obowiązywania planu



7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring efektów 

działań ochronnych

Monitoring powinien być 

przeprowadzony zgodnie z metodyką 

GIOŚ.

Każdy płat przynajmniej 

dwa razy w ciągu 

obowiązywania planu. Co 

roku na ok. 20% płatów 

siedliska, w każdym roku 

na innych płatach.



8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Usunięcie biomasy i 

odpadów

Usunięcie zalegającej biomasy w 

okolicach stanowiska oraz 

oczyszczenie terenu z odpadów 

pochodzących z gospodarstwa 

domowego.

Zabieg wykonać 

według potrzeby.

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring efektów 

działań ochronnych

Monitoring powinien być 

przeprowadzony zgodnie z metodyką 

GIOŚ.

2 razy w ciągu 

obowiązywania 

planu.



9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki 

leśnej

Na powierzchniach siedliska dążyć do: 

- zwiększenia zwarcia koron drzew do ok. 80% poprzez 

ograniczenie intensywności cięć lub  modyfikację 

sposobu użytkowania;

- maksymalnego ograniczenia czasu składowania 

drewna zwłaszcza w okresie rozrodu kambiofagów;

- konsekwentnego pozostawiania wszystkich martwych i 

zamierających drzew w siedlisku przyrodniczym, z 

zastrzeżeniem możliwości ich usuwania w wyjątkowych 

sytuacjach zagrożeń dla trwałości lasu – gdy tempo 

wydzielania się posuszu stałoby się niepokojąco szybkie 

i wskaźnik NPC znalazłby się w klasie III lub wyższej;

- preferowanie odnowienia naturalnego

- na podstawie szczegółowych obserwacji 

(inwentaryzacji) terenowych w uzgodnieniu z LP i 

innymi właścicielami wybrać powierzchnie z dużym 

udziałem starodrzewia, gdzie jest szansa szybkiego 

podniesienia wskaźnika dotyczącego martwego drewna

Cały okres 

obowiązywania 

planu



9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki 

leśnej

Gospodarka leśna na siedliskach przyrodniczych 

powinna być prowadzona z uwzględnieniem poniższych 

kierunkowych zasad:

1. Podczas wykonywania cięć nie usuwać drzew 

najstarszych, w szczególności pozostawiać drzewa 

pojedynczo i grupowo, zajmujące łącznie nie mniej niż 5-

10% powierzchni i stanowiące łącznie nie mniej niż 5-

10% masy; od momentu rozpoczęcia rębni pozostawiać 

konsekwentnie drzewa martwe, złomy i wywroty.

2. Pozostawiać w ekosystemie drzewa opanowane przez 

owady typowe dla starych lasów (kambiofagi tzw. posusz 

czynny), w ilości nie powodującej zagrożenia dla stanu 

sanitarnego drzewostanu.

3. Pozostawiać w ekosystemie leśnym możliwie 

maksymalną ilość posuszu jałowego (nie zasiedlonego 

lub opuszczonego przez kambiofagi) oraz złomów i 

wywrotów nie zasiedlonych lub opuszczonych przez 

kambiofagi.

Cały okres 

obowiązywania 

planu



9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki 

leśnej

Powyższe zasady nie dotyczą:

- usuwania zagrożeń zdrowia i życia ludzi, zagrożenia mienia

- prowadzenia akcji ratowniczej i wykonywania zadań z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.

- Prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o złożone metody 

użytkowania, z popieraniem naturalnego zgodnego z siedliskiem 

odnowienia i uwzględniające naturalną sukcesję i fluktuację 

gatunkową w obrębie siedlisk. W ramach użytkowania należy 

pozostawiać drzewa stare, pojedynczo, grupowo i kępowo, do 

naturalnego rozkładu w ilości 5% - 10% masy na pow. 

manipulacyjnej z chwilą przystąpienia do rębni

Cały okres 

obowiązywania planu

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring 

efektów działań 

ochronnych 

Zgodnie z obowiązującą metodyką GIOŚ. Do czasu opracowania 

metodyki do 9110 sugeruje się zaadoptować zapisy z metodyki 

do 91P0.

Każdy płat 

przynajmniej razy w 

ciągu obowiązywania 

planu. Co roku na ok. 

10% płatów siedliska, 

w każdym roku na 

innych płatach.



9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania 

do 

prowadzenia 

gospodarki 

leśnej

Na powierzchniach siedliska dążyć do: 

- zwiększenia zwarcia koron drzew do ok. 80% 

poprzez ograniczenie intensywności cięć lub  

modyfikację sposobu użytkowania;

- maksymalnego ograniczenia czasu składowania 

drewna zwłaszcza w okresie rozrodu kambiofagów;

- konsekwentnego pozostawianie wszystkich 

martwych i zamierających drzew w siedlisku 

przyrodniczym, z zastrzeżeniem możliwości ich 

usuwania w wyjątkowych sytuacjach zagrożeń dla 

trwałości lasu – gdy tempo wydzielania się posuszu 

stałoby się niepokojąco szybkie i wskaźnik NPC 

znalazłby się w klasie III lub wyższej;

- preferowanie odnowienia naturalnego

Cały okres 

obowiązywania 

planu



9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki 

leśnej

- w przypadku wykonywania zabiegów 

gospodarczych prowadzić przebudowę w 

kierunku drzewostanów bukowo-jodłowych, 

eliminacja głównie świerka. Przebudowę 

prowadzić w oparciu o złożone metody 

użytkowania, z maksymalnym wykorzystaniem 

odnowienia naturalnego;

- na podstawie szczegółowych obserwacji 

(inwentaryzacji) terenowych w uzgodnieniu z LP i 

innymi właścicielami wybrać powierzchnie z 

dużym udziałem starodrzewia, gdzie jest szansa 

szybkiego podniesienia wskaźnika dotyczącego 

martwego drewna

Cały okres 

obowiązywania 

planu



9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki 

leśnej

Gospodarka leśna na siedliskach przyrodniczych powinna 

być prowadzona z uwzględnieniem poniższych 

kierunkowych zasad:

1. Podczas wykonywania cięć nie usuwać drzew 

najstarszych, w szczególności pozostawiać drzewa 

pojedynczo i grupowo, zajmujące łącznie nie mniej niż 5-

10% powierzchni i stanowiące łącznie nie mniej niż 5-10% 

masy; od momentu rozpoczęcia rębni pozostawiać 

konsekwentnie drzewa martwe, złomy i wywroty.

2. Pozostawiać w ekosystemie drzewa opanowane przez 

owady typowe dla starych lasów (kambiofagi tzw. posusz 

czynny), w ilości nie powodującej zagrożenia dla stanu 

sanitarnego drzewostanu.

3. Pozostawiać w ekosystemie leśnym możliwie 

maksymalną ilość posuszu jałowego (nie zasiedlonego lub 

opuszczonego przez kambiofagi) oraz złomów i wywrotów 

nie zasiedlonych lub opuszczonych przez kambiofagi.

Cały okres 

obowiązywania 

planu



9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki 

leśnej

Powyższe zasady nie dotyczą:

- usuwania zagrożeń zdrowia i życia ludzi, 

zagrożenia mienia

- prowadzenia akcji ratowniczej i wykonywania 

zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

obszarów leśnych.

- Prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o 

złożone metody użytkowania, z popieraniem 

naturalnego zgodnego z siedliskiem odnowienia i 

uwzględniające naturalną sukcesję i fluktuację 

gatunkową w obrębie siedlisk. W ramach 

użytkowania należy pozostawiać drzewa stare, 

pojedynczo, grupowo i kępowo, do naturalnego 

rozkładu w ilości 5% - 10% masy na pow. 

manipulacyjnej z chwilą przystąpienia do rębni

Cały okres 

obowiązywania 

planu



9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)

Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring 

efektów 

działań 

ochronnych 

Monitoring powinien być przeprowadzony 

zgodnie z metodyką GIOŚ.

Każdy z poligonów w 

trakcie obowiązywania 

PZO powinien być 

monitorowany 

przynajmniej jeden raz. 

Zaleca się monitoring 

co 2 lata na 20% 

poligonów w 

rozproszeniu w 

granicach Ostoi.



91D0* Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum

pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy borealne

Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Aktualizacja 

Standardowego 

Formularza Danych 

obszaru Natura 2000.

Wnioskowanie do Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska o 

zmianę statusu ochronnego 

siedliska na ocenę D, którego 

występowanie w obszarze Natura 

2000 zostało zweryfikowane na 

etapie prac nad projektem planu 

zadań ochronnych.

W pierwszym roku 

od wejścia w życie 

PZO



91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki leśnej

Modyfikacja dotychczasowego 

gospodarowania poprzez:

- zaniechanie użytkowania rębnego

- usuwanie śmieci i odpadów.

Cały okres 

obowiązywania 

planu

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring efektów 

działań ochronnych 

Monitoring powinien być przeprowadzony 

zgodnie z metodyką GIOŚ.

Każdy płat 

przynajmniej 

razy w ciągu 

obowiązywania 

planu.



9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, 

część - zbiorowiska górskie)

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Wskazania do 

prowadzenia 

gospodarki leśnej

Modyfikacja dotychczasowego gospodarowania 

poprzez:

- pozostawianie drzew dziuplastych i martwych oraz 

wywróconych i złamanych do naturalnego rozkładu 

– dotyczy to szczególnie borów górnoreglowych

- optymalizację przebiegu oraz sposobu eksploatacji 

szlaków zrywkowych oraz miejsc składowania 

drewna (szczególnie zwrócić uwagę na 

zapobieganie erozji gleby i ochronę terenów 

podmokłych)

- preferowanie odnowienia naturalnego

- ograniczenie użytkowania gospodarczego części 

najlepiej wykształconych starodrzewi

i pozostawienie ich jako powierzchnie referencyjne

- ograniczenie zrywki mechanicznej, szczególnie w 

borach górnoreglowych

Cały okres 

obowiązywania 

planu



9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, 

część - zbiorowiska górskie)

Nazwa Zakres prac Termin wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Monitoring 

efektów działań 

ochronnych 

Monitoring powinien być 

przeprowadzony zgodnie z metodyką 

GIOŚ.

Każdy płat przynajmniej 

razy w ciągu 

obowiązywania planu. 

Co roku na ok. 10% 

płatów siedliska, w 

każdym roku na innych 

płatach.



Ustalenie działań 

ochronnych –

gatunki zwierząt



1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx,

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Polepszenie 

funkcjonalności 

korytarzy 

migracyjnych 

łączących Ostoję 

z sąsiednimi 

pasmami 

górskimi

Należy wprowadzić ogrodzenia wzdłuż drogi krajowej S 7 na odcinku Myślenice - Lubień 

i wybudować na tym odcinku co najmniej dwa przejścia dla zwierząt optymalne dla 

dużych drapieżników.

Te same działania należy podjąć równolegle z planowaną modernizacją dalszych odcinków 

tej DK 47, na odcinkach przecinających obszary leśne między Rdzawką a Klikuszową 

(grodzenia, 1 przejście) i między Nowym Targiem a Szaflarami (grodzenia, 1 przejście).

Należy również poprawić funkcjonalność korytarzy migracyjny przecinających DW 969 

na odcinku Zabrzeż - Tylmanowa (np. działki 976 - 993, 999 - 1020, 1042/2, 1027/2, 1028, 

1054/1, 797/1, 797/2, 797/3, 792 – 795, 781 - 783, 1070, 1101) i Kłodne - Krościenko n. 

Dunajcem (np. działki 5049, 5052/1, 5054, 5056, 5058 lub 5064/8, 5065/1, 5065/2, 5070, 

5076/1, 5075/1, 5075/2). W tym celu należy zastosować  wprowadzenie zadrzewień

wzdłuż rzeki, zalesienie pozostałych niezabudowanych fragmentów doliny wybierając 

spośród w.w. działek działki do zalesienia w taki sposób, by utworzyć ciągły pas lasu o 

szerokości min. 200 m łączący kompleksy leśne po obu stronach doliny, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych (bez niszczenia cennych siedlisk nieleśnych). 

Dodatkowo, zalecane jest objęcie ochroną rezerwatową całego fragmentu doliny na 

wysokości rez. Kłodne oraz rezygnacja z murów oporowych na rzecz innych rozwiązań. 

Należy również zastanowić się nad minimalizacją wpływu drogi nr 969 (być może 

aktywne systemy ostrzegawcze, znaki z ograniczeniem prędkości, elementy odblaskowe). 

W razie modernizacji tej drogi powiązanej ze zmianą parametrów należy wprowadzić 

grodzenia i przejścia dla zwierząt odpowiednie dla dużych drapieżników (po 1 przejściu w 

każdym z tych odcinków).

S 7: do 2015

DK 47: 

równolegle z 

modernizacją

DW 969: 

grodzenia i 

przejścia 

równolegle z 

modernizacją, 

pozostałe do 

2024



1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx,

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Przeciwdziałanie

powstawaniu

szkód wśród

inwentarza

Promocja dobrych praktyk związanych z zabezpieczaniem 

zwierząt hodowlanych i pasiek.

Wsparcie hodowców, którzy ponoszą największe straty (np. 

przez finansowanie ogrodzeń elektrycznych).

Cały okres 

obowiązywa

nia PZO

Ochrona miejsc 

rozrodu wilków 

i rysi oraz 

gawrowania 

niedźwiedzi

Utworzenie ostoi zwierzyny lub innego sposobu ochrony 

(np. strefy ochronnej) umożliwiającej ograniczenie 

płoszenia wilków i rysi od 1 kwietnia do 31 lipca w 

rejonach powtarzającego się rozrodu, analogiczne działanie 

dla miejsc gawrowania niedźwiedzi - od 1 grudnia do 15 

kwietnia.

Cały okres 

obowiązywa

nia PZO



1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx,

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Ograniczenie 

kłusownictwa na dużych 

drapieżnikach

Lobbowanie na rzecz zmiany przepisów na umożliwiające 

potraktowanie każdego umyślnego zabicia dużego 

drapieżnika jako przestępstwo.

Cały okres 

obowiązywania 

PZO

Zachowanie integralności 

obszarów leśnych i ich 

połączeń z innymi 

rejonami występowania 

dużych drapieżników

Uwzględnienie przebiegu korytarzy ekologicznych oraz 

wpływu na integralność obszarów leśnych w planowaniu 

przestrzennym i wydawaniu decyzji środowiskowych 

dotyczących zabudowy oraz budowy i modernizacji dróg

Cały okres 

obowiązywania 

PZO

Zachowanie cech 

siedliska sprzyjających 

dla rozrodu, odpoczynku 

i gawrowania dużych 

drapieżników

Utrzymanie intensywności pozyskania drewna na stałym 

poziomie (ograniczenie wzrostu intensywności gospodarki 

leśnej), unikanie przerzedzania drzewostanu, ograniczenie 

budowy nowych dróg leśnych 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO



1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx,

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos
Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring polepszenia 

funkcjonalności korytarzy 

migracyjnych

Nadzór nad konstrukcją grodzeń wzdłuż dróg i budową przejść dla 

zwierząt, sprawdzenie realizacji zalesień przy drodze 969 oraz 

prawidłowej realizacji ewentualnych umocnień brzegów (rezygnacja z 

murów oporowych na rzecz rozwiązań alternatywnych, 

umożliwiających zwierzętom przekraczanie rzek)

W trakcie 

prowadzenia 

praz i po ich 

zakończeniu

Monitoring zabezpieczeń 

przed szkodami
Wizje lokalne w miejscach wypasu zwierząt gospodarskich i ustawienia 

uli w celu sprawdzania czy zwierzęta są odpowiednio zabezpieczone

Cały okres 

obowiązywania 

PZO

Monitoring ochrony miejsc 

rozrodu wilków i rysi oraz 

gawrowania niedźwiedzi
Sprawdzenie, czy wyznaczane są rejony rozrodu dużych drapieżników 

oraz czy zachowane są zasady ich ochrony

Trzykrotnie w 

ciągu 

obowiązywania 

PZO (co 3-4 

lata)

Monitoring zachowania 

cech siedliska sprzyjających 

dla rozrodu, odpoczynku i 

gawrowania dużych 

drapieżników

Sprawdzanie wielkości rocznego pozyskania drewna (na podstawie 

raportów Lasów Państwowych i rocznych zadań ochronnych/planie 

ochrony/raportach pozyskania GPN), ilości drewna martwego oraz 

planów budowy nowych dróg leśnych przystosowanych do ciężkiego 

transportu drewna

Trzykrotnie w 

ciągu 

obowiązywania 

PZO (co 3-4 

lata)



1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx,

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Poszerzenie wiedzy na 

temat liczebności oraz 

rozrodu dużych 

drapieżników

Całoroczny monitoring za pomocą fotopułapek

Cały okres 

obowiązywa

nia PZO

Określenie rejonu 

rozrodu grup 

rodzinnych wilków, 

rysi oraz gawrowania 

niedźwiedzi

Prowadzenie rejestru lokalizacji znalezionych gawr, 

nor wilków i rysi oraz obserwacji szczeniąt i kociąt 

(do końca sierpnia), w przypadku wilków 

uzupełnienie w postaci wykorzystania metody 

prowokowanego wycia (w sierpniu)

Corocznie



1355 wydra Lutra lutra

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z ochroną czynną

Budowa przejść dla 

małych zwierząt pod 

mostami i przepustami 

nie posiadającymi 

suchych przejść.

Uwzględnienie potrzeb 

gatunku w przypadku 

budowy nowych 

mostów i przepustów 

na drogach 

publicznych

Należy skontrolować wszystkie mosty i przepusty pod utwardzonymi drogami 

publicznymi w celu określenia ich przydatności jako przejść dla wydr 

(możliwość przejścia po lądzie pod drogą). W razie stwierdzenia braku 

możliwości przejścia po lądzie innego niż po nawierzchni drogi, należy 

wyposażyć mosty i przepusty w sztuczne przejścia suche lub utworzyć osobne 

przejścia pod drogą w bezpośrednim sąsiedztwie (szczegóły konstrukcyjne: np. 

Romanowski i in. 2010).

W przypadku remontu lub budowy mostów i przepustów, należy zadbać o ich 

prawidłowe wymiary (szczegóły w Romanowski i in. 2010) i pozostawienie 

suchych przejść.

2020

Opracowanie 

materiałów 

edukacyjnych (lub 

wykorzystanie 

istniejących - np. 

Romanowski i in. 

2010) i podjęcie 

działań edukacyjnych

Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat praktycznych metod 

ograniczania szkód wyrządzanych przez wydry na terenie obiektów 

hodowlanych oraz znaczenia wydry w środowisku, z naciskiem na 

minimalizację konfliktu z wędkarzami (ulotek, prezentacji multimedialnych)

2015

Udrożnienie cieków 

wodnych dla ryb

Tworzenie przepławek o właściwej konstrukcji  przy zabudowie poprzecznej 

rzek, w miarę możliwości likwidacja elementów zabudowy poprzecznej koryt 

rzecznych

2023



1355 wydra Lutra lutra

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Unikanie regulacji 

rzek oraz tworzenia 

nowej zabudowy 

poprzecznej

Umocnienia brzegów rzek, modyfikacje dna i 

wszelkie prace prowadzone w korycie rzecznym 

powinny być wykonywane tylko w przypadku 

wyższej konieczności i braku alternatywnych 

rozwiązań

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Monitoring 

śmiertelności wydr 

na drogach

Zaangażowanie lokalnych mieszkańców, leśników, 

pracowników GPN czy członków organizacji 

przyrodniczych w zbieranie i przekazywanie 

informacji na temat przypadków kolizji z 

samochodami, prowadzenie bazy danych

Cały okres 

obowiązywania 

PZO

Monitoring 

zagęszczenia ryb 

oraz drożności 

cieków dla ryb

Elektropołowy w wybranych miejscach 

monitoringowych, powtarzane co 3-4 lata

Cały okres 

obowiązywania 

PZO (trzykrotnie, 

co 3 - 4 lata)



Działania ochronne 

dla wszystkich 

przedmiotów ochrony



Wszystkie przedmioty ochrony

Nazwa Zakres prac Termin 

wykonania

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców

Przeprowadzenie prelekcji dla lokalnych 

społeczności dotyczących obszaru Natura 2000, 

między innymi w zakresie działań ochronnych, 

sposobu gospodarowania i programów wsparcia. 

Działanie wykonywane w zależności od potrzeb.

W trakcie 

obowiązywania 

planu



Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu 

ochrony przedmiotów ochrony – siedliska 

przyrodnicze
Fot. A. Pierścińska



3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 

górskich potoków

Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny

Nie określa się ze względu na planowane wnioskowanie do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska o zmianę statusu ochronnego siedliska na ocenę D.



6230* Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion - płaty bogate florystycznie)

Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny

Poprawa stanu 

ochrony do U1, na 

przynajmniej 1/2 

łącznej 

powierzchni 

płatów siedliska 

oraz utrzymanie 

obecnego stanu 

ochrony na 

pozostałych 

powierzchniach; 

poprzez usunięcie 

podrostu drzew i 

krzewów oraz 

gatunków 

ekspansywnych, 

systematyczny 

wypas lub 

koszenie.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

6 stanowisk Co 6 lat Rozmieszcz

one 

równomiern

ie na całym 

obszarze

RDOŚ



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
Poprawa stanu 

ochrony do FV, na 

przynajmniej 1/2 

łącznej 

powierzchni płatów 

siedliska oraz 

utrzymanie 

obecnego stanu 

ochrony na 

pozostałych 

powierzchniach

poprzez: usunięcie 

podrostu drzew i 

krzewów oraz 

gatunków 

ekspansywnych, 

systematyczne 

koszenie oraz 

uzupełniający 

wypas

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

3 stanowiska Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
Poprawa stanu 

ochrony do FV, na 

przynajmniej 1/3 

łącznej 

powierzchni płatów 

siedliska oraz 

utrzymanie 

obecnego stanu 

ochrony na 

pozostałych 

powierzchniach 

poprzez: usunięcie 

podrostu drzew i 

krzewów, 

gatunków 

ekspansywnych, 

systematyczne 

koszenie oraz 

uzupełniający 

wypas.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

3 stanowiska Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny

Poprawa 

stosunków 

wodnych 

poprzez 

zlikwidowanie 

rowu 

melioracyjnego;

Powstrzymanie 

sukcesji poprzez 

koszenie;

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

2 stanowiska Co 6 lat W dwóch 

płatach 

sieldliska

RDOŚ

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny

Unaturalnienie 

siedliska poprzez 

usunięcie poideł 

i 

uniemożliwienie 

wydeptywania 

przez zwierzęta.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

3 stanowiska Co 6 lat Rozmieszc

zone 

równomier

nie na 

całym 

obszarze

RDOŚ

7220* Źródliska wapienne ze zbiorowiskami 

Cratoneurion commutati



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringow

ych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzi

alny

Poprawa stanu 

ochrony do FV, na 

przynajmniej 1/3 

łącznej powierzchni 

płatów siedliska oraz 

utrzymanie obecnego 

stanu ochrony na 

pozostałych 

powierzchniach

poprzez: usunięcie 

podrostu drzew i 

krzewów, gatunków 

ekspansywnych, 

systematyczne 

koszenie

Poprawa stosunków 

wodnych poprzez 

likwidację rowów 

melioracyjnych  oraz 

kolein pozostałych po 

ciągnikach.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

4 stanowiska Co 6 lat Rozmieszczone 

równomiernie 

na całym 

obszarze

RDOŚ

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny

Poprawa 

aktualnego stanu 

ochrony do FV 

poprzez 

oczyszczenie 

stanowiska ze 

śmieci i 

zalegającej 

biomasy oraz 

usunięcie 

obcych 

siedliskowo 

gatunków.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

1 stanowisko Co 6 lat Jedyne 

stanowisko

RDOŚ

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion vandelii



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
Utrzymanie siedliska 

na co najmniej 

obecnej powierzchni 

i aktualnym stanie 

wykształcenia.

Poprawa stanu 

ochrony 

przynajmniej na 1/2 

powierzchni poprzez 

dążenie do: 

- zwiększenia 

zacienienia runa w 

wyniku zwiększenie 

zwarcia koron drzew 

poprzez ograniczenie 

intensywności cięć 

lub  modyfikację 

sposobu 

użytkowania w celu 

ograniczenia roli 

gatunków 

ekspansywnych 

(głównie Rubus

hirtus);

Zgodnie z 

obowiązują

cą 

metodyką 

GIOŚ. Do 

czasu 

opracowani

a metodyki 

do 9110 

sugeruje się 

zaadoptowa

ć zapisy z 

metodyki 

do 91P0.

Zgodnie z 

obowiązującą 

metodyką 

GIOŚ. Do 

czasu 

opracowania 

metodyki do 

9110 sugeruje 

się 

zaadoptować 

zapisy z 

metodyki do 

91P0.

6 stanowisk Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
- pozostawianie 

drzew dziuplastych i 

martwych oraz 

wywróconych i 

złamanych do 

naturalnego 

rozkładu;

- zwiększenie w 

strukturze 

drzewostanu udziału 

starszych drzew o 1-

2 %;

- optymalizacje 

przebiegu oraz 

sposobu eksploatacji 

szlaków 

zrywkowych oraz 

zapobieganie erozji 

gleby i ochronę 

terenów 

podmokłych; 

dążenie do 

ograniczenia zrywki 

letniej na rzecz 

zimowej;

Zgodnie z 

obowiązują

cą 

metodyką 

GIOŚ. Do 

czasu 

opracowani

a metodyki 

do 9110 

sugeruje 

się 

zaadoptow

ać zapisy z 

metodyki 

do 91P0.

Zgodnie z 

obowiązuj

ącą 

metodyką 

GIOŚ. Do 

czasu 

opracowan

ia 

metodyki 

do 9110 

sugeruje 

się 

zaadoptow

ać zapisy z 

metodyki 

do 91P0.

6 stanowisk Co 6 lat Rozmieszc

zone 

równomier

nie na 

całym 

obszarze

RDOŚ

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzial

ny

- maksymalne 

ograniczenie czasu 

składowania drewna 

zwłaszcza w okresie 

rozrodu kambiofagów;

- ograniczanie 

użytkowania 

gospodarczego części 

najlepiej 

wykształconych 

starodrzewi i 

pozostawienie ich jako 

powierzchnie 

referencyjne (po 

uzgodnieniu z 

zarządzającym 

terenem);

- preferowanie 

odnowienia 

naturalnego.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

obowiązuj

ącą 

metodyką 

GIOŚ. Do 

czasu 

opracowa

nia 

metodyki 

do 9110 

sugeruje 

się 

zaadoptow

ać zapisy 

z 

metodyki 

do 91P0.

Zgodnie z 

obowiązuj

ącą 

metodyką 

GIOŚ. Do 

czasu 

opracowan

ia 

metodyki 

do 9110 

sugeruje 

się 

zaadoptow

ać zapisy z 

metodyki 

do 91P0.

6 stanowisk Co 6 lat Rozmieszcz

one 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
Utrzymanie siedliska 

na co najmniej 

obecnej powierzchni 

i aktualnym stanie 

wykształcenia.

Poprawa stanu 

ochrony 

przynajmniej na 1/5 

powierzchni poprzez 

dążenie do: 

- zwiększenia 

zacienienia runa w 

wyniku zwiększenie 

zwarcia koron drzew 

poprzez ograniczenie 

intensywności cięć 

lub  modyfikację 

sposobu użytkowania 

w celu ograniczenia 

roli gatunków 

ekspansywnych 

(głównie Rubus

hirtus);

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

6 stanowisk Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzi

alny
- pozostawianie drzew 

dziuplastych i martwych 

oraz wywróconych i 

złamanych do naturalnego 

rozkładu;

- zwiększenie w strukturze 

drzewostanu udziału 

starszych drzew o 1-2 %;

- na powierzchniach z 

dużym udziałem świerka 

prowadzić stopniową  

przebudowę w kierunku 

drzewostanów bukowych i 

bukowo-jodłowych;

- optymalizacje przebiegu, 

sposobu eksploatacji, a 

następnie likwidacji 

szlaków zrywkowych w 

celu ograniczenia erozji 

gleby i ochronę terenów 

podmokłych; dążenie do 

ograniczenia zrywki letniej 

na rzecz zimowej;

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

6 stanowisk Co 6 lat Rozmieszcz

one 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
- maksymalne 

ograniczenie czasu 

składowania drewna 

zwłaszcza w okresie 

rozrodu kambiofagów;

- ograniczanie 

użytkowania 

gospodarczego części 

najlepiej 

wykształconych 

starodrzewi i 

pozostawienie ich jako 

powierzchnie 

referencyjne (po 

uzgodnieniu z 

zarządzającym 

terenem);

- preferowanie 

odnowienia 

naturalnego.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

6 stanowisk Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny

Nie określa się ze względu na planowane wnioskowanie do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska o zmianę statusu ochronnego siedliska na ocenę D.

91D0* Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum

pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy borealne



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny

Utrzymanie obecnej 

powierzchni 

siedliska.

Utrzymanie 

przynajmniej 

obecnego stanu 

ochrony oraz 

dążenie do poprawy 

stanu ochrony 

poprzez:

-zaniechanie 

użytkowania

-usuwanie śmieci i 

odpadów

-odstąpienie od 

regulacji rzek.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

2 stanowiska Co 6 lat Rozmieszcz

one 

równomier

nie na 

całym 

obszarze

RDOŚ

91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
Utrzymanie siedliska 

na co najmniej 

obecnej powierzchni i 

aktualnym stanie 

wykształcenia.

Poprawa stanu 

ochrony przynajmniej 

na 1/5 powierzchni 

poprzez dążenie do: 

- zwiększenia 

zacienienia runa w 

wyniku zwiększenie 

zwarcia koron drzew 

poprzez ograniczenie 

intensywności cięć 

lub  modyfikację 

sposobu użytkowania 

w celu ograniczenia 

roli gatunków 

ekspansywnych 

(głównie Rubus

hirtus) – zapis 

dotyczy 9410-3;

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

3 stanowiska Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, 

część - zbiorowiska górskie)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
- pozostawianie drzew 

dziuplastych i 

martwych oraz 

wywróconych i 

złamanych do 

naturalnego rozkładu;

- zwiększenie w 

strukturze 

drzewostanu udziału 

starszych drzew o 1-

2%;

- optymalizacje 

przebiegu oraz 

sposobu eksploatacji 

szlaków zrywkowych 

oraz zapobieganie 

erozji gleby i ochronę 

terenów podmokłych; 

dążenie do 

ograniczenia zrywki 

letniej na rzecz 

zimowej;

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

3 stanowiska Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, 

część - zbiorowiska górskie)



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringo

wych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzia

lny
- maksymalne 

ograniczenie czasu 

składowania drewna 

zwłaszcza w okresie 

rozrodu kambiofagów;

- ograniczanie 

użytkowania 

gospodarczego części 

najlepiej 

wykształconych 

starodrzewi i 

pozostawienie ich jako 

powierzchnie 

referencyjne (po 

uzgodnieniu z 

zarządzającym 

terenem);

- preferowanie 

odnowienia 

naturalnego.

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców.

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

Zgodnie z 

metodyką 

GIOŚ

3 stanowiska Co 6 lat Rozmieszczo

ne 

równomierni

e na całym 

obszarze

RDOŚ

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, 

część - zbiorowiska górskie)



Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu 

ochrony przedmiotów ochrony – gatunki 

zwierząt

Fot. M. Łaciak



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringowych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzialny

Poprawa 

aktualnego 

stanu 

zachowania 

gatunku 

poprzez:

1. Zwiększenie 

zagęszczenia 

osobników na 

obszarze Ostoi

populacja Zagęszczenie 

osobników

Średnia liczba 

młodych na 

dorosłą 

samicę

Monitoring liczby 

osobników w 

grupach 

rodzinnych

co najmniej 

trzykrotnie w 

czasie 

obowiązywania 

PZO (3 sezony, co 

3-4 lata)

Cały 

obszar 

Natura 

2000

RDOŚ 

(koordynacja), 

Nadleśnictwa i 

GPN

liczba 

watah/100 

km2

liczba samic 

rysia z 

młodymi/100

km2

Monitoring  

rozrodu:

Prowadzenie 

rejestru lokalizacji 

znalezionych nor 

wilków i rysi oraz 

obserwacji 

szczeniąt i kociąt, 

w miarę 

możliwości 

również z 

wykorzystaniem 

metody 

stymulowanego 

wycia (wilki, w 

sierpniu)

Od maja do 

września każdego 

roku w okresie 

obowiązywania 

planu zadań 

ochronnych

Cały 

obszar 

Natura 

2000

RDOŚ 

(koordynacja), 

Nadleśnictwa i 

GPN

1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringowych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzialny

Utrzymanie 

właściwego 

stanu siedlisk 

(zachowanie 

integralności 

obszaru i 

korytarzy 

migracyjnych 

łączących 

Ostoję z 

innymi 

terenami 

zasiedlonymi 

przez wilki)

siedlisko Lesistość 

Fragmentacja 

siedliska 

Zagęszczenie 

dróg 

Dostępność 

bazy 

pokarmowej 

Stopień 

izolacji 

siedlisk

Obliczenie stopnia 

zalesienia, 

fragmentacji lasu, 

zagęszczenia dróg i 

stopnia izolacji 

siedlisk na 

podstawie map 

cyfrowych w GIS 

(zgodnie z 

Jędrzejewski i in. 

2010a i b)

Obliczenie stopnia 

dostępności 

pokarmu na 

podstawie 

rocznych planów 

łowieckich 

sporządzanych 

prze koła łowieckie 

oraz inwentaryzacji 

GPN

co 5 lat 

(dwukrotnie w 

czasie 

obowiązywania 

PZO)

Cały 

obszar 

Natura 

2000

RDOŚ 

(koordynacja), 

Nadleśnictwa i 

GPN (baza 

pokarmowa)

1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringowych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzialny

Monitoring 

występowania 

niedźwiedzia

populacja liczebność

rozród

płodność

Całoroczna rejestracja 

obserwacji bezpośrednich i 

śladów obecności 

niedźwiedzi 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO

Cały 

obszar 

Natura 

2000

GPN, 

nadleśnictwa, 

RDOŚ

Utrzymanie 

właściwego 

stanu siedlisk 

(zachowanie 

integralności 

obszaru, bazy 

żerowej i 

korytarzy 

migracyjnych 

łączących 

Ostoję z 

innymi 

terenami 

występowania 

niedźwiedzia)

siedlisko Zalesienie 

Fragmentacja 

siedliska LD 

Sieć drogowa 

Zaludnienie 

Turystyka 

Obliczenie stopnia 

zalesienia, fragmentacji 

lasu, zagęszczenia dróg na 

podstawie map cyfrowych 

w GIS (zgodnie z Jakubiec 

2010)

Obliczenie nasilenia 

turystyki i gęstości 

zaludnienia na podstawie 

danych z GUS.

co 5 lat 

(dwukrotnie w 

czasie 

obowiązywania 

PZO)

Cały 

obszar 

Natura 

2000

RDOŚ 

(koordynacja)

Utrzymanie 

właściwego 

stanu relacji 

niedźwiedź -

człowiek

relacje 

niedźwiedź 

- człowiek

Szkody w 

gospodarstwach 

Przypadki 

agresji.

Przypadki 

synantropizacji

Prowadzenie bazy danych 

dotyczących szkód 

wyrządzanych przez 

niedźwiedzie (działalność 

już prowadzona przez 

RDOŚ), przypadków 

agresji ze strony 

niedźwiedzi oraz 

osobników 

kłopotliwych/oswojonych

RDOŚ 

(koordynacja i 

prowadzenie bazy 

danych), GPN i 

Nadleśnictwa 

(dostarczanie 

danych)

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringowych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzialny

2. Utrzymanie 

właściwego 

stanu siedlisk 

(zachowanie 

integralności 

obszaru i 

korytarzy 

migracyjnych 

łączących 

Ostoję z 

innymi 

terenami 

zasiedlonymi 

przez wilki, 

rysie i 

niedźwiedzie)

3. Poprawa 

perspektyw 

zachowania 

populacji

szanse 

zachowania 

gatunku

Możliwość i 

zagrożenia 

dla 

swobodnej 

migracji 

osobników

Monitoring 

drożności korytarzy 

ekologicznych i 

zagrożeń dla ich 

ciągłości

W piątym i 

dziesiątym 

roku 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych

DK S7 krajowej S 7 

na odcinku 

Myślenice - Lubień

DK 47: na odcinkach 

przecinających 

obszary leśne 

między Rdzawką a 

Klikuszową i między 

Nowym Targiem a 

Szaflarami

(grodzenia, 1 

przejście).

DW 969 na odcinku 

Zabrzeż -

Tylmanowa i Kłodne 

- Krościenko n. 

Dunajcem.

Ewentualnie również 

inne miejsca 

przecięcia głównych 

korytarzy przez 

drogi, zabudowę lub 

inne elementy 

utrudniające 

migrację

RDOŚ 

(koordynacja), 

Nadleśnictwa i 

GPN

1352* wilk Canis lupus, 1361 ryś Lynx lynx,

1354* niedźwiedź brunatny Ursus arctos



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringowych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzialny

Ograniczenie 

śmiertelności 

wydr na 

drogach

populacja względna 

częstość 

występowania

Rejestracja śladów 

obecności wydry w 

miejscach 

monitoringowych

dwukrotnie w 

ciągu 

obowiązywania 

PZO, w 

odstępie 

czasowym min. 

4 lat

Wszystkie 

większe 

cieki w 

Ostoi, 

stanowiska 

położone 

nie rzadziej 

niż co 5 

km, 

najlepiej 

pod 

mostami

RDOŚ 

(koordynacja), 

GPN, LP, 

organizacje 

ekologiczne, 

placówki 

naukowe 

(wykonanie)

Monitoring śmiertelności 

wydr na drogach: 

Zaangażowanie lokalnych 

mieszkańców, leśników, 

pracowników GPN czy 

członków organizacji 

przyrodniczych w 

zbieranie i przekazywanie 

informacji na temat 

przypadków kolizji z 

samochodami, 

prowadzenie bazy danych

cały okres 

obowiązywania 

PZO

teren całej 

Ostoi

RDOŚ 

(koordynacja), 

GPN, LP, 

lokalne 

społeczności 

(wykonanie)

1355 wydra Lutra lutra



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringowych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzialny

Utrzymanie 

lub 

zwiększenie 

bazy 

pokarmowej

siedlisko dostępność 

pokarmu

Monitoring zagęszczenia 

ryb oraz drożności 

cieków dla ryb: 

sprawdzenie 

funkcjonalności 

przepławek lub 

przebudowy stopni oraz 

elektropołowy w 

wybranych miejscach 

monitoringowych

trzykrotnie w 

ciągu 

obowiązywani

a PZO (co 3 -

4 lata)

Wszystkie 

większe 

cieki w 

Ostoi

RDOŚ 

(koordynacja), 

RZGW 

(wykonanie)

Zachowanie 

naturalnego 

charakteru 

cieków 

wodnych

siedlisko stopień 

naturalności 

cieków

Rejestracja łącznej 

długości cieków, na 

których nastąpiła 

jakakolwiek forma 

regulacji oraz liczby 

elementów zabudowy 

poprzecznej

dwukrotnie w 

ciągu 

obowiązywani

a PZO, w 

odstępie 

czasowym 

min. 4 lat

Wszystkie 

większe 

cieki w 

Ostoi,

RDOŚ 

(koordynacja), 

GPN, LP, 

RZGW 

(wykonanie)

1355 wydra Lutra lutra



Cel działań 

ochronnych
Parametr Wskaźnik

Zakres prac 

monitoringowych

Terminy/

częstotliwość
Miejsce

Podmiot 

odpowiedzialny

Zachowanie 

zbiorników 

rozrodczych

populacja obecność 

godujących 

osobników i 

larw w 

zbiorniku

Kontrola zasiedlenia 

przez płazy znanych 

zbiorników rozrodczych 

oraz stanu ich 

zachowania

Co 2 lata w 

czasie 

obowiązywania 

PZO

Znane 

stałe 

zbiorniki 

rozrodcze 

w Ostoi

RDOŚ, GPN, LP

1193 kumak górski Bombina variegata,

2001 traszka karpacka Triturus montandonii



Przebieg procedur konsultacyjnych i opiniowania

Do 31 października Wykonawca poda do publicznej wiadomości ogłoszenia obwieszczające 
początek konsultacji społecznych, obejmujących możliwość zapoznania się ze sporządzonym 
projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska, a także zapewni 
możliwość składania uwag i wniosków.

Długość trwania konsultacji społecznych – 21 dni.

Uwagi i wnioski można składać na adres: 
Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź,
email: gpn@gorcepn.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków 
email: sekretariat@rdos.krakow.pl
lub poprzez Platformę Informacyjno-Komunikacyjną, znajdującą się pod adresem 
internetowym: http://pzo.gdos.gov.pl/

Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, 28-340 Sędziszów ul. Rajska 4
email: biuro@uslugi-ekologiczne.pl

mailto:gpn@gorcepn.pl
mailto:sekretariat@rdos.krakow.pl
http://pzo.gdos.gov.pl/
mailto:biuro@uslugi-ekologiczne.pl

