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Krosno, 03.10.2011.Krosno, 03.10.2011.



Położenie i zasięg

Położenie administracyjne: powiat 
krośnieński, miasto i gmina Dukla. 

Powierzchnia: 2 285,5 ha.
Wysokość npm: 346 – 692 m.

Region biogeograficzny: alpejski.Region biogeograficzny: alpejski.





Plan II spotkaniaPlan II spotkania

�� Podsumowanie prac wykonanych pomiPodsumowanie prac wykonanych pomięędzy dzy 

warsztatami przez poszczegwarsztatami przez poszczegóólnych czlnych człłonkonkóów grupy w grupy 

lokalnej wsplokalnej wspóółłpracy.pracy.

�� IInformacja dotycznformacja dotycząąca przebiegu konsultacji.ca przebiegu konsultacji.

�� Zaktualizowana lista przedmiotZaktualizowana lista przedmiotóów ochronyw ochrony..

�� Zmiana granicZmiana granic..

�� Zidentyfikowane zagroZidentyfikowane zagrożżenia.enia.
�� Koncepcja ochrony.Koncepcja ochrony.
�� Dyskusja nad zmianami granic obszaru.Dyskusja nad zmianami granic obszaru.



Podsumowanie pracPodsumowanie prac

wykonanychwykonanych po I po I 
spotkaniuspotkaniu



�� ZakoZakońńczono inwentaryzacjczono inwentaryzacjęę siedlisk.siedlisk.

�� Wytypowano siedliska, ktWytypowano siedliska, któóre stanowire stanowićć bbęęddąą
przedmioty ochrony.przedmioty ochrony.

�� Przeprowadzono konsultacje dotyczPrzeprowadzono konsultacje dotycząące ce 
siedlisk siedlisk naturowychnaturowych, g, głłóównie jaworzyn, co wnie jaworzyn, co 
pozwolipozwoliłło na wykluczenie po na wykluczenie płłatatóów w 
wwąątpliwych, naletpliwych, należążących do podzespocych do podzespołłóów w 
buczyn. buczyn. 

�� ZaZałłoożżono 6 ono 6 transekttransektóóww monitoringowych.monitoringowych.

W zakresie siedlisk przyrodniczychW zakresie siedlisk przyrodniczych



�� Dokonano przeglDokonano przegląądu granicy i na nowo jdu granicy i na nowo jąą
zaprojektowano w porozumieniu z zaprojektowano w porozumieniu z 
ekspertem ekspertem chiropterologiemchiropterologiem..

W zakresie projektu granicW zakresie projektu granic



�� ZakoZakońńczono inwentaryzacjczono inwentaryzacjęę nietoperzy.nietoperzy.

�� Nowe stanowisko Nowe stanowisko -- KoKośścicióółł w Tylawie w Tylawie –– kolonia kolonia 
rozrodcza podkowca marozrodcza podkowca małłego ego ((RhinolophusRhinolophus
hipposideroshipposideros).).

�� Zaproponowano rozszerzenie obszaru o koZaproponowano rozszerzenie obszaru o kośścicióółł w w 
Tylawie i jego otoczenie oraz teren na Tylawie i jego otoczenie oraz teren na 
popołłudniowyudniowy--wschwschóód od kamieniod od kamieniołłomu.omu.

�� Zaproponowano dziaZaproponowano działłania ochronne, w tym ania ochronne, w tym 
nasadzenia wzdnasadzenia wzdłłuużż drdróóg i utworzenie przejg i utworzenie przejśćść
drogowych. drogowych. 

W zakresie ochrony nietoperzyW zakresie ochrony nietoperzy



�� Trwa wkreTrwa wkreśślanie konturlanie konturóów i budowanie w i budowanie 
bazy GIS obszaru.bazy GIS obszaru.

�� Zaprojektowano nowy przebieg granic Zaprojektowano nowy przebieg granic 
obszaru.obszaru.

� Zaktualizowano listę przedmiotów ochrony 
w odniesieniu do siedlisk.

Przygotowanie PZOPrzygotowanie PZO



�� WstWstęępnie konsultowano z pracownikami LP pnie konsultowano z pracownikami LP 
momożżliwe do zapisania dzialiwe do zapisania działłania ochronne i ania ochronne i 
wskazania do zmian w istniejwskazania do zmian w istniejąących planach.cych planach.

�� Uzyskano wyjaUzyskano wyjaśśnienia dotycznienia dotycząące sposobce sposobóów w 
gospodarowania na gruntach LP.gospodarowania na gruntach LP.

�� Ustalono, Ustalono, żże we włłaaśściwy sposciwy sposóób b 
gospodarowania na siedliskach gospodarowania na siedliskach naturowychnaturowych
na gruntach LP jest zapisany w aktualnym na gruntach LP jest zapisany w aktualnym 
PUL i powinien byPUL i powinien byćć kontynuowany.kontynuowany.

Przygotowanie PZOPrzygotowanie PZO



�� Poprzez kontakt z przedstawicielami gminy Dukla i Poprzez kontakt z przedstawicielami gminy Dukla i 
starostwa powiatowego w Krostarostwa powiatowego w Krośśnie zebrano nie zebrano 
materiamateriałły dotyczy dotycząące lasce lasóów na gruntach prywatnych w na gruntach prywatnych 
i gminnych.i gminnych.

� Konsultowano z przedstawicielami kamieniołomu 
Lipowica (oraz wykonawcami raportu 
oddziaływania na środowisko) plany rozszerzenia 
eksploatacji. Ustalono datę kolejnej wizji terenowej.

� Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą tego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w kwestii wpływu na 
przedmioty ochrony obszarów Trzciana i Osuwiska 
w Lipowicy.

Przygotowanie PZOPrzygotowanie PZO



Przebieg konsultacji



� Platforma Informacyjno-Komunikacyjna na 
razie nie jest w pełni sprawna, w związku z 
tym plan w miarę postępu prac będzie 
uzupełniany i publikowany na stronie RDOŚ. 
Będzie również rozsyłany do interesariuszy
drogą mailową.

� Komunikacja między uczestnikami ZLW 
przebiegała drogą bezpośrednich spotkań i 
rozmów telefonicznych.



� Przekazano do skonsultowania zmiany granic 
w zakresie gruntów LP przedstawicielom 
Nadleśnictwa Dukla.

� Uzgodniono z przedstawicielami PPMD w 
Rzeszowie możliwe sposoby rekultywacji 
kamieniołomu po zakończeniu eksploatacji.



Zaktualizowana lista Zaktualizowana lista 

przedmiotprzedmiotóów ochronyw ochrony



Gatunki nietoperzyGatunki nietoperzy
(bez zmian)(bez zmian)

� Nocek duży (Myotis myotis)

� Podkowiec mały (Rhinolophus
hipposideros)



SiedliskaSiedliska
Zdecydowano o uznaniu za przedmioty 

ochrony zinwentaryzowanych siedlisk 
leśnych:

�� 9130 9130 ŻŻyzne buczyny,yzne buczyny,
�� 9110 Kwa9110 Kwaśśne buczyny,ne buczyny,
�� 91E0 91E0 ŁęŁęgi,gi,
�� 9180 Jaworzyny,9180 Jaworzyny,
�� 83108310 Jaskinie Jaskinie nieudostnieudostęępnionepnione do do 

zwiedzania.zwiedzania.



Zmiana granicZmiana granic



Kryteria zmiany granicKryteria zmiany granic

�� Korekta polegajKorekta polegająąca na uzgodnieniu przebiegu ca na uzgodnieniu przebiegu 
granicy obszaru z granicami dziagranicy obszaru z granicami działłek ewidencyjnych ek ewidencyjnych 
i wydzielei wydzieleńń leleśśnych.nych.

�� Zachowanie integralnoZachowanie integralnośści obszaru i sieci Natura ci obszaru i sieci Natura 
2000.2000.

�� ObjObjęęcie ochroncie ochronąą stanowisk nietoperzy.stanowisk nietoperzy.
�� ObjObjęęcie ochroncie ochronąą żżerowisk nietoperzy w obrerowisk nietoperzy w obręębie bie 

kompleksu lekompleksu leśśnego w obszarze.nego w obszarze.
�� Zachowanie i odtworzenie drZachowanie i odtworzenie dróóg migracji nietoperzy.g migracji nietoperzy.
�� Eliminacja pEliminacja płłatatóów maw małłowartoowartośściowych na rzecz ciowych na rzecz 

siedlisk o wysiedlisk o wyżższej wartoszej wartośści (w nielicznych ci (w nielicznych 
przypadkach).przypadkach).



ZagroZagrożżenia dla siedlisk enia dla siedlisk 

przyrodniczychprzyrodniczych



Zidentyfikowane zagroZidentyfikowane zagrożżeniaenia

�� ZewnZewnęętrzna izolacja obszaru.trzna izolacja obszaru.

�� Naturalne katastrofy Naturalne katastrofy –– osuniosunięęcia.cia.

�� Wypas i przepWypas i przepęędzanie zwierzdzanie zwierząąt w lasach.t w lasach.

�� Pozyskiwanie drewna w pPozyskiwanie drewna w płłatach atach łęłęgowych gowych 
(stwierdzone tylko na gruntach poza LP).(stwierdzone tylko na gruntach poza LP).



Potencjalne zagroPotencjalne zagrożżeniaenia

�� Wielkoobszarowe wylesienia.Wielkoobszarowe wylesienia.

�� ZnaczZnacząąca fragmentacja obszarca fragmentacja obszaróów lew leśśnych.nych.

�� PrzeciPrzecięęcie tras migracji nietoperzy.cie tras migracji nietoperzy.

�� Budowa farm wiatrowych na trasie migracji Budowa farm wiatrowych na trasie migracji 
nietoperzy. nietoperzy. 



Koncepcja ochrony Koncepcja ochrony 

obszaruobszaru



ZaZałłoożżenia ogenia ogóólnelne

�� Utrzymanie dotychczasowych form Utrzymanie dotychczasowych form 
zagospodarowania terenu, przy czym zagospodarowania terenu, przy czym 
dopuszczalna jest realizacja plandopuszczalna jest realizacja planóów w 
wynikajwynikająących z wczecych z wcześśniejszych koncesji na niejszych koncesji na 
eksploatacjeksploatacjęę kruszywa.kruszywa.

�� Utrzymanie obecnego stanu Pustelni Utrzymanie obecnego stanu Pustelni ŚŚw. w. 
Jana i jej bezpoJana i jej bezpośśredniego otoczenia.redniego otoczenia.



ZaZałłoożżenia dotyczenia dotycząące ochrony ce ochrony 

nietoperzynietoperzy

�� Zachowanie (w obszarze i poza nim)  pasowo Zachowanie (w obszarze i poza nim)  pasowo 
wyksztawykształłconych zaroconych zarośśli wzdli wzdłłuużż ciekciekóów, miedz, w, miedz, 
drdróóg oraz zarog oraz zarośśli li śśrróódpolnych.dpolnych.

�� Odtworzenie tras przelotOdtworzenie tras przelotóów nietoperzy z w nietoperzy z 
kokośściociołła w Tylawie na a w Tylawie na żżerowiska zlokalizowane erowiska zlokalizowane 
w obszarze poprzez wykonanie liniowych w obszarze poprzez wykonanie liniowych 
nasadzenasadzeńń rorośślinnolinnośści krzewiastej lub ci krzewiastej lub 
drzewiastej wzddrzewiastej wzdłłuużż drdróóg.g.



ZaZałłoożżenia dotyczenia dotycząące ochrony ce ochrony 

nietoperzynietoperzy

Ograniczenia/zalecenia dla wszystkich stanowisk:Ograniczenia/zalecenia dla wszystkich stanowisk:
�� Prowadzenie prac remontowych/konserwacyjnych dachProwadzenie prac remontowych/konserwacyjnych dachóów i w i 

strychstrychóów budynkw budynkóów bw bęęddąących schronieniami nietoperzy cych schronieniami nietoperzy 
momożżliwe jest jedynie w okresie od 15.09. do 15.04. oraz liwe jest jedynie w okresie od 15.09. do 15.04. oraz 
wywyłąłącznie pod nadzorem przyrodniczym.cznie pod nadzorem przyrodniczym.

�� UUżżytkowanie strychytkowanie strychóów budynkw budynkóów bw bęęddąących schronieniami cych schronieniami 
nietoperzy w okresie o 15.04. do 15.09. ograniczone jest do nietoperzy w okresie o 15.04. do 15.09. ograniczone jest do 
niezbniezbęędnych prac zwidnych prac zwiąązanych z utrzymaniem budynku.zanych z utrzymaniem budynku.

�� Prace zwiPrace zwiąązane z wycinkzane z wycinkąą/przycinaniem drzew oraz /przycinaniem drzew oraz 
usuwaniem krzewusuwaniem krzewóów i zarow i zarośśli wokli wokóółł schronieschronieńń nietoperzy i nietoperzy i 
na trasach przelotna trasach przelotóów powinny siw powinny sięę odbywaodbywaćć wywyłąłącznie po cznie po 
konsultacji przyrodniczej.konsultacji przyrodniczej.

�� CaCałłkowita wycinka drzew powinna bykowita wycinka drzew powinna byćć poprzedzona poprzedzona 
rekompensatrekompensatąą w postaci nasadzenia mw postaci nasadzenia młłodych drzew.odych drzew.



ZaZałłoożżenia dotyczenia dotycząące ochrony ce ochrony 

nietoperzynietoperzy
Ograniczenia/zalecenia dla wszystkich stanowisk:Ograniczenia/zalecenia dla wszystkich stanowisk:
�� Prace zwiPrace zwiąązane z montowaniem zewnzane z montowaniem zewnęętrznego otrznego ośświetlenia budynku  i wietlenia budynku  i 

iluminacji powinny siiluminacji powinny sięę odbywaodbywaćć po konsultacji przyrodniczej.po konsultacji przyrodniczej.
�� Wymagane jest utrzymanie droWymagane jest utrzymanie drożżnych wlotnych wlotóów dla nietoperzy i ich w dla nietoperzy i ich 

odpowiednie oznakowanie zapobiegajodpowiednie oznakowanie zapobiegająące przypadkowemu zamknice przypadkowemu zamknięęciu.ciu.
�� Wymagane jest oznakowanie stanowiska tabliczkWymagane jest oznakowanie stanowiska tabliczkąą zawierajzawierająąccąą

podstawowe zalecenia ochronne.podstawowe zalecenia ochronne.
�� NiezbNiezbęędne jest uzgodnienie zasad ochrony stanowisk z gospodarzami / dne jest uzgodnienie zasad ochrony stanowisk z gospodarzami / 

wwłłaaśścicielami budynkcicielami budynkóóww
�� NiezbNiezbęędny jest monitoring liczebnodny jest monitoring liczebnośści nietoperzy oraz stanu ochrony ci nietoperzy oraz stanu ochrony 

stanowisk stanowisk –– minimum raz w roku.minimum raz w roku.
�� SprzSprząątanie guana w okresie od 15.09. do 15.04. w przypadku kolonii notanie guana w okresie od 15.09. do 15.04. w przypadku kolonii nocka cka 

dudużżego ego –– co rok, w przypadku kolonii  podkowca maco rok, w przypadku kolonii  podkowca małłego co 2ego co 2--3 lata.3 lata.



ZaZałłoożżenia dotyczenia dotycząące ochrony ce ochrony 

nietoperzynietoperzy
Dla  stanowiska w pustelni Dla  stanowiska w pustelni śśw. Jana w w. Jana w TrzcianieTrzcianie ::
�� utrzymanie obecnego stanu.utrzymanie obecnego stanu.

Dla  stanowiska w koDla  stanowiska w ko śściele w Tylawie:ciele w Tylawie:
�� wwłąłączenie do obszaru,czenie do obszaru,

�� nasadzenia szpaleru drzew i krzewnasadzenia szpaleru drzew i krzewóów w 
zabezpieczajzabezpieczająącego przelot na cego przelot na żżerowiska,erowiska,

�� bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku,bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku,

�� budowa platformy na guano.budowa platformy na guano.



ZaZałłoożżenia dotyczenia dotycząące ce 

gospodarki legospodarki leśśnejnej

�� WyWyłąłączenie z pozyskiwania drewna w czenie z pozyskiwania drewna w 
ppłłatach jaworzyn i atach jaworzyn i łęłęggóów (poza ciw (poza cięęciami ciami 
sanitarnymi wynikajsanitarnymi wynikająącymi min. z cymi min. z 
koniecznokoniecznośści przeciwdziaci przeciwdziałłania chorobom ania chorobom 
gatunkgatunkóów drzew lasotww drzew lasotwóórczych).rczych).

�� Utrzymanie dotychczasowychUtrzymanie dotychczasowych form form 
gospodarki legospodarki leśśnej na pozostanej na pozostałłych typach ych typach 
siedlisk.siedlisk.



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


