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Zespołu Lokalnej Współpracy

Krosno, 05.12.2011.



Położenie i zasięg

Poło enie administracyjne: powiat 
kro nie ski, gmina Dukla. 

Powierzchnia: 2 285,5 ha.
Wysoko  npm: 346 – 692 m.
Region biogeograficzny: alpejski.





Przedmioty ochrony
Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łaci� ska

% 
pokry-

cia

Ocena
ogólna

Opina dot. 
wpisu

S1 8310
Jaskinie nieudost� pnione do 
zwiedzania 0,0 B Obj� ty planem

S2 9110 Kwa � ne buczyny Luzulo-Fagenion 9,24 C Obj� ty planem

S3 9130 � yzne buczyny
Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion 48,95 B Obj� ty planem

S4 9170
Gr � d � rodkowoeuropejski i 
subkontynentalny

Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 0,48
Nie obj� ty 

planem

S5 91E0
Ł � gi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe

Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae 0,52

Nie obj� ty 
planem

pS6 9180
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 
na stromych stokach i zboczach

Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani 0,02 B Obj� ty planem

Z1 1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros B Obj � ty planem

Z2 1321 Nocek orz� siony Myotis emarginatus
Nie obj� ty 

planem

Z2 1324 Nocek du� y Myotis myotis
B 

(proponowana 
C)

Obj � ty planem



Struktura użytkowania gruntów
Typy u � ytków gruntowych Typ własno� ci Powierzchnia u� ytków w 

ha
% udział powierzchni w obszarze

Lasy Skarb Pa� stwa 1609,11 70,4

Własno� �  komunalna 10,56 0,46

Własno� �  prywatna 208,83 9,14

Zadrzewienia 64,24 2,81

Grunty orne 174,47 7,63

Ł� ki trwałe 24,94 1,09

Pastwiska trwałe 167,44 7,33

Sady 0 0

Grunty pod stawami 0 0

Nieu� ytki 0,78 0,03

Wody stoj� ce 0 0

Wody płyn� ce 2,16 0,09

Grunty zabudowane 2,01 0,09

Inne 20,97 0,92



Działania ochronne



8310 Jaskinie nieudostępnione do 

zwiedzania

Zachowanie naturalnego charakteru 
wychodni skalnych i poło onych w ich 
obr bie jaski .

Realizacja zadania wi e si  z wył czeniem 
z zabiegów gospodarczych 
bezpo redniego s siedztwa wychodni.



9110 Kwaśne buczyny

Stosowanie w gospodarce le nej tzw. 
przyrodniczych typów drzewostanu (PTD), 
które obrazuj  optymalny skład gatunkowy 
drzewostanu dla danego siedliska.

Wprowadzenie w kolejnych rewizjach PUL na 
gruntach Lasów Pa stwowych i UPUL poza 
gruntami LP. 



9110 Kwaśne buczyny

Eliminacja gatunków obcych siedliskowo i 
geograficznie.

Nale y eliminowa  sosn  oraz inne gatunki 
niewła ciwe dla składu gatunkowego 
siedliska w ramach ci  piel gnacyjnych i 
r bnych. 



9110 Kwaśne buczyny
Dostosowanie gospodarki le nej do specyfiki siedliska 

i poprawa wska ników decyduj cych o jego stanie 
ochrony:

� zasad  pozostawiania co najmniej 5% drzewostanu do naturalnej 
mierci;

� potrzeb  zwi kszenia ilo ci martwego drewna w ekosystemach le nych;
� mo liwie najszersze stosowanie r bni IVD i V;
� długi okres odnowienia (przynajmniej 40 lat);
� minimalny wiek r bno ci dla Jd i Bk -120 lat;
� zasad  nie obejmowania ci ciami r bnymi (z wył czeniem r bni V) 

areału wi kszego ni  ¼ powierzchni siedliska;
� preferowanie odnowienia naturalnego;
� ograniczenie lub całkowite wył czenie z u ytkowania trudno dost pnych i 

nara onych na erozj  stoków.



9110 Kwaśne buczyny

Uzupełnienie informacji o siedlisku na gruntach 
w zarz dzie LP.

Szczegółowa inwentaryzacja siedliska na 
gruntach w zarz dzie LP z okre leniem 
zasi gu, stanu i innych informacji 
niezb dnych dla wła ciwego zaplanowania 
ochrony.



9130 Żyzne buczyny

Stosowanie w gospodarce le nej tzw. 
przyrodniczych typów drzewostanu (PTD), 
które obrazuj  optymalny skład gatunkowy 
drzewostanu dla danego siedliska.

Wprowadzenie w kolejnych rewizjach PUL na 
gruntach Lasów Pa stwowych i UPUL poza 
gruntami LP. 



9130 Żyzne buczyny

Eliminacja gatunków obcych siedliskowo i 
geograficznie.

Nale y eliminowa  sosn  oraz inne gatunki 
niewła ciwe dla składu gatunkowego 
siedliska w ramach ci  piel gnacyjnych i 
r bnych. 



9130 Żyzne buczyny
Dostosowanie gospodarki le nej do specyfiki siedliska 

i poprawa wska ników decyduj cych o jego stanie 
ochrony:

� zasad  pozostawiania co najmniej 5% drzewostanu do naturalnej 
mierci;

� potrzeb  zwi kszenia ilo ci martwego drewna w ekosystemach le nych;
� mo liwie najszersze stosowanie r bni IVD i V;
� długi okres odnowienia (przynajmniej 40 lat);
� minimalny wiek r bno ci dla Jd i Bk -120 lat;
� zasad  nie obejmowania ci ciami r bnymi (z wył czeniem r bni V) 

areału wi kszego ni  ¼ powierzchni siedliska;
� preferowanie odnowienia naturalnego;
� ograniczenie lub całkowite wył czenie z u ytkowania trudno dost pnych i 

nara onych na erozj  stoków,
� rozwi za  minimalizuj cych antropopresj  na kompleks le ny.



9130 Żyzne buczyny

Uzupełnienie informacji o siedlisku na gruntach 
w zarz dzie LP.

Szczegółowa inwentaryzacja siedliska na 
gruntach w zarz dzie LP z okre leniem 
zasi gu, stanu i innych informacji 
niezb dnych dla wła ciwego zaplanowania 
ochrony.



9130 Żyzne buczyny

Uzupełnienie informacji o siedlisku na gruntach 
w zarz dzie LP.

Szczegółowa inwentaryzacja siedliska na 
gruntach w zarz dzie LP z okre leniem 
zasi gu, stanu i innych informacji 
niezb dnych dla wła ciwego zaplanowania 
ochrony.



9180 Jaworzyny

Zachowanie wła ciwego stanu ochrony siedliska 
przyrodniczego.

Wył czenie z u ytkowania gospodarczego płatów 
siedliska wraz z bezpo rednim otoczeniem.

Uzupełnienie informacji o siedlisku na gruntach w 
zarz dzie LP.

Szczegółowa inwentaryzacja siedliska na gruntach w 
zarz dzie LP z okre leniem zasi gu, stanu i innych 
informacji niezb dnych dla wła ciwego 
zaplanowania ochrony.



1303 podkowiec mały

1324 nocek duży

� Sprz tanie guana.
� Okresowa wymiana folii i inne drobne prace 

konserwacyjne.
� Oznakowanie stanowiska tabliczk  zawieraj c  

podstawowe zalecenia ochronne.
� Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy.
� Ograniczenia u ytkowania strychu budynku w 

okresie rozrodu do niezb dnych prac zwi zanych 
z jego utrzymaniem. 



1303 podkowiec mały
1324 nocek duży

� Utrzymanie zwarto ci i ci gło ci drzew, 
krzewów oraz zaro li.

� Utrzymanie bezpiecznego, wlotu dla 
nietoperzy. 

� Coroczny monitoring liczebno ci kolonii 
oraz stanu ochrony kolonii oraz otoczenia.

� Nadzór przyrodniczy (chiropterologiczny).



1303 podkowiec mały

Działania dotycz ce stanowiska w Tylawie.
� Bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku.
� Budowa platformy na guano.
� Sprz tanie guana.
� Okresowa wymiana folii i inne drobne prace 

konserwacyjne.
� Nasadzenie drzew - utworzenie trasy migracji lub 

uzupełnienie trasy migracji.
� Wykonanie przelotu dla nietoperzy.
� Monta  ekranów na mo cie.



1303 podkowiec mały

Działania dotycz ce stanowiska w Tylawie.
� Oznakowanie stanowiska tabliczk  zawieraj c  

podstawowe zalecenia ochronne.
� Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy.
� Ograniczenia u ytkowania strychu budynku w okresie 

rozrodu do niezb dnych prac zwi zanych z jego 
utrzymaniem.

� Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania 
zieleni na czas trwania planu zada .

� Utrzymanie bezpiecznego, wlotu dla nietoperzy.
� Utrzymanie zwarto ci i ci gło ci drzew, krzewów oraz 

zaro li.
� Zachowanie dro no ci korytarza pod mostem.



1303 podkowiec mały

Działania dotycz ce stanowiska w Tylawie.
� Coroczny monitoring liczebno ci kolonii 

oraz stanu ochrony kolonii oraz otoczenia.
� Nadzór przyrodniczy (chiropterologiczny).



Wskazania do dokumentów 
planistycznych



Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Dukla
� Zaleca si  ochron  tras migracyjnych podkowca małego przez 

zachowanie istniej cych liniowych zadrzewienie  i zakrzewienie  
wzdłu  dróg, potoków i miedz, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
ci gów ro linno ci istotnych dla zachowania stanowisk podkowca 
małego w Tylawie i w Dukli oraz ł cz cych Obszar z terenami 
zimowania nietoperzy. 

� W projekcie drogi ekspresowej S19 nale y wprowadzi  rozwi zania 
pozwalaj ce na zachowanie dro no ci tras migracyjnych nietoperzy. 
Odpowiednie rozwi zania nale y równie  uwzgl dni  przy 
projektowaniu zbiornika zaporowego „Trzciana”.

� Eksploatacja zło a kruszywa naturalnego w Iwli („zło e północne”) 
musi uwzgl dnia  konieczno  utworzenia strefy buforowej o 
szeroko ci nie mniejszej ni  100 m od koryta potoku Kukiełka.

� Eksploatacja zło a kruszywa naturalnego w Iwli („zło e południowe”) 
nie mo e zosta  uruchomiona w granicach obszaru ze wzgl du na 
wyst puj ce tam płaty yznej buczyny. 



Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukla

� Zaleca si  ochron  tras migracyjnych podkowca małego 
przez zachowanie istniej cych liniowych zadrzewienie  i 
zakrzewienie  wzdłu  dróg, potoków i miedz, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem ci gów ro linno ci istotnych 
dla zachowania stanowisk podkowca małego w Tylawie i 
w Dukli oraz ł cz cych Obszar z terenami zimowania 
nietoperzy. 

� W projekcie drogi ekspresowej S19 nale y wprowadzi  
rozwi zania pozwalaj ce na zachowanie dro no ci tras 
migracyjnych nietoperzy. Odpowiednie rozwi zania nale y 
równie  uwzgl dni  przy projektowaniu zbiornika 
zaporowego „Trzciana”.



Raport o oddziaływaniu na środowisko
Droga ekspresowa S-19 Kuźnica - Barwinek na 

odcinku Kielanówka- Barwinek (granica państwa)

Przedstawiona w listopadzie 2011 wersja raportu o 
oddziaływaniu na rodowisko planowanej drogi S19 
wymaga powa nych uzupełnie  w zakresie negatywnych 
oddziaływa  na przedmioty ochrony Obszaru.

Uzupełnione i wskazane jako warunki powinny by  metody 
minimalizacji i ewentualnych kompensacji strat.

W przypadku tras przelotów nietoperzy (szczególnie 
podkowca małego) niezb dne jest wskazanie miejsc, w 
których zostan  one w wyniku inwestycji przeci te, 
uwzgl dniaj c w tym równie  tereny le ce poza 
granicami obszaru (głównie rejon Tylawy oraz ci gów 
ro linno ci w kierunku Cergowej i Dukli), oraz 
opracowanie rozwi za  minimalizuj cych (np.: tunele, 
bramki nad drogami, ekrany itp.).



Plan urz dzenia lasu Nadle nictwa Dukla na lata 
2008-2017

Uproszczony Plan Urz dzenia Lasu nale cego 
do indywidualnych wła cicieli Chyrowa, 
Teodorówka, Dukla, Mszana, Trzciana, 
Tylawa, Lipowica, Iwla

� Zaleca si  ochron  erowisk i tras migracji podkowca 
małego przez zachowanie zwarto ci i integralno ci 
kompleksu le nego.



Wskazania do przyszłych 
dokumentów planistycznych



� W stanowiskach kolonii rozrodczych nietoperzy zlokalizowanych w 
budynkach, nie powinno si  w okresie mi dzy 15 kwietnia a 15 wrze nia 
wykonywa  prac mog cych stwarza  zagro enie dla zwierz t. Zastrze enie 
to dotyczy to przede wszystkim remontów dachów,  prac porz dkowych na 
strychach lub innych działa  dotycz cych bezpo rednio miejsc przebywania 
nietoperzy.

� Wskazane jest aby jakiekolwiek prace, dotycz ce otoczenia obiektów 
b d cych stanowiskami nietoperzy, zmieniaj ce struktur  zieleni, 
wpływaj cej na ci gło  tras przelotów, a tak e dotycz ce zewn trznego 
o wietlenia obiektów i ich bezpo redniego otoczenia były wykonywane w 
porozumieniu z organem nadzoruj cym Obszary Natura 2000. 

� Prace remontowe i konserwacyjne w obiektach zamieszkanych przez 
nietoperze powinny by  wykonywane wył cznie  z wykorzystaniem 
bezpiecznych dla ssaków rodków chemicznych.

� Nie nale y umieszcza  przeka ników telefonii komórkowych na budynkach 
b d cych schronieniami kolonii nietoperzy; przed wybraniem lokalizacji dla 
podobnej inwestycji w obszarze lub jego otoczeniu zalecane jest 
sprawdzenie czy obiekt nie jest zamieszkiwany przez te zwierz ta. 

� Zaleca si  ochron  tras migracyjnych podkowca małego przez zachowanie 
istniej cych liniowych zadrzewienie  i zakrzewienie  wzdłu  dróg, potoków i 
miedz, ze szczególnym uwzgl dnieniem ci gów ro linno ci istotnych dla 
zachowania stanowisk podkowca małego w Tylawie i w Dukli oraz ł cz cych 
Obszar z terenami zimowania nietoperzy. 



Przesłanki do sporządzenia
Planu Ochrony

� Brak szczegółowych i precyzyjnych danych o rozmieszczeniu siedlisk
przyrodniczych na gruntach Skarbu Pa stwa w zarz dzie
Nadle nictwa Dukla.

� Brak pełnej wiedzy o stanie ochrony siedlisk.
� Potrzeba poszerzenia wiedzy o obszarze, w tym ustalenia czy na 

terenie obszaru nie wyst puj  inne ni  wskazane dotychczas siedliska 
lub gatunki z zał czników I i II Dyrektywy siedliskowej, które spełniaj  
kryteria przedmiotów ochrony.

� Potrzeba uzupełnienia stanu wiedzy o obszarze i okolicznych terenach 
pod k tem wyst powania stanowisk nietoperzy, a tak e 
wykorzystywania przez nie terenu, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
tras przelotów w kierunku siedlisk poło onych poza granicami 
obszaru. 

� Potrzeba uj cia cz ci zalece  ochronnych w ramy planu ochrony 
oraz okre lenia stabilnych długoterminowych zasad post powania w 
odniesieniu do siedlisk przyrodniczych i gatunków b d cych 
przedmiotem ochrony w obszarze.

� Plan ochrony zaleca si  sporz dzi  dla całego obszaru do 2018 roku. 



Dziękuję za uwagę


