
Załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …..... w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady 

PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 
Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków na obszarze Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 

 

Lp. 

Grupa 

przedmiotów 

ochrony 

Działanie 

monitoringowe 

Wskaźnik 

monitoringu 

Przedmiot 

monitoringu (kod) 
Lokalizacja 

Opis zasad monitoringu (sposób, 

metoda, zakres obserwacji) 

Częstotliwość 

zbierania i 

analizy 

obserwacji 

1 
Siedliska 

przyrodnicze 

Prowadzenie 

rejestru i 

analiza zmian 

Realizacja zadań 

ochronnych oraz 

skutki wykonania 

zadań ochronnych 

Siedliska przyrodnicze: (3150, 

3220, 6230*, 6410, 6430, 6510, 

6520, 7110*, 7120, 7140, 7220*, 

7230, 8150, 8310, 9110, 9130, 

9140, 9170, 9180*, 91D0*, 

91E0*, 9410) 

Miejsca 

wyznaczone do 

monitoringu 

stanu ochrony 

siedlisk 

przyrodniczych w 

załączniku nr 8 

do niniejszego 

rozporządzenia. 

Bieżące prowadzenie rejestru 

wykonanych zadań (odnotowywanie 

ich wykonania), coroczne 

podsumowanie w postaci 

sprawozdania. 

Co 5 lat analiza zmian 

spowodowanych wykonaniem zadań 

ochronnych (powiązanie z wynikami 

monitoringu stanu ochrony 

przedmiotów ochrony) w postaci 

sprawozdania zbiorczego. 

Corocznie. 

Co 5 lat analiza 

zmian 

2 Rośliny 

Prowadzenie 

rejestru i 

analiza zmian 

Realizacja zadań 

ochronnych oraz 

skutki wykonania 

zadań ochronnych 

rzepik szczeciniasty (1939), 

dzwonek piłkowany (4070*), 

ponikło kraińskie (1898), tocja 

karpacka (6244), bezlist 

okrywowy (1386), widłoząb 

zielony (1381) 

Miejsca 

wyznaczone do 

monitoringu 

gatunków roślin i 

ich siedlisk w 

załączniku nr 8 

do niniejszego 

rozporządzenia. 

Bieżące prowadzenie rejestru 

wykonanych zadań (odnotowywanie 

ich wykonania), coroczne 

podsumowanie w postaci 

sprawozdania. 

Co 5 lat analiza zmian 

spowodowanych wykonaniem zadań 

ochronnych (powiązanie z wynikami 

monitoringu stanu ochrony 

przedmiotów ochrony) w postaci 

Corocznie. 

Co 5 lat analiza 

zmian 



Lp. 

Grupa 

przedmiotów 

ochrony 

Działanie 

monitoringowe 

Wskaźnik 

monitoringu 

Przedmiot 

monitoringu (kod) 
Lokalizacja 

Opis zasad monitoringu (sposób, 

metoda, zakres obserwacji) 

Częstotliwość 

zbierania i 

analizy 

obserwacji 

sprawozdania zbiorczego. 

3 Ssaki 

Prowadzenie 

rejestru i 

analiza zmian 

Realizacja zadań 

ochronnych oraz 

skutki wykonania 

zadań ochronnych 

niedźwiedź brunatny (1354*), 

wilk (1352*),  ryś (1361), żubr 

(2647*), podkowiec mały (1303), 

nocek duży (1324), nocek 

orzęsiony (1321), bóbr europejski 

(1337), wydra (1355), mopek 

zachodni (1308), nocek 

Bechsteina (1323)  

Miejsca 

wyznaczone do 

monitoringu 

gatunków 

ssaków i ich 

siedlisk w 

załączniku nr 8 

do niniejszego 

rozporządzenia. 

Bieżące prowadzenie rejestru 

wykonanych zadań (odnotowywanie 

ich wykonania), coroczne 

podsumowanie w postaci 

sprawozdania. 

Co 5 lat analiza zmian 

spowodowanych wykonaniem zadań 

ochronnych (powiązanie z wynikami 

monitoringu stanu ochrony 

przedmiotów ochrony) w postaci 

sprawozdania zbiorczego. 

Corocznie. 

Co 5 lat 

analiza zmian 

4 Ptaki 

Prowadzenie 

rejestru i 

analiza zmian 

Realizacja zadań 

ochronnych oraz 

skutki wykonania 

zadań ochronnych 

bocian czarny (A030), derkacz 

(A122), dzięcioł białogrzbiety 

(A239), dzięcioł czarny (A236),  

dzięcioł trójpalczasty (A241), 

dzięcioł zielonosiwy (A234), 

jarząbek (A104), muchołówka 

białoszyja (A321), muchołówka 

mała (A320), orlik krzykliwy 

(A089), orzeł przedni (A091), 

puszczyk uralski (A220), 

sóweczka (A217), włochatka 

(A223), trzmielojad (A072), 

puchacz (A215) 

Miejsca 

wyznaczone do 

monitoringu 

gatunków ptaków 

i ich siedlisk w 

załączniku nr 8 

do niniejszego 

rozporządzenia. 

Bieżące prowadzenie rejestru 

wykonanych zadań (odnotowywanie 

ich wykonania), coroczne 

podsumowanie w postaci 

sprawozdania. 

Co 5 lat analiza zmian 

spowodowanych wykonaniem zadań 

ochronnych (powiązanie z wynikami 

monitoringu stanu ochrony 

przedmiotów ochrony) w postaci 

sprawozdania zbiorczego. 

Corocznie. 

Co 5 lat analiza 

zmian 



Lp. 

Grupa 

przedmiotów 

ochrony 

Działanie 

monitoringowe 

Wskaźnik 

monitoringu 

Przedmiot 

monitoringu (kod) 
Lokalizacja 

Opis zasad monitoringu (sposób, 

metoda, zakres obserwacji) 

Częstotliwość 

zbierania i 

analizy 

obserwacji 

5 Płazy 

Prowadzenie 

rejestru i 

analiza zmian 

Realizacja zadań 

ochronnych oraz 

skutki wykonania 

zadań ochronnych 

kumak górski (1193), traszka 

karpacka (2001), traszka 

grzebieniasta (1166).  

Miejsca 

wyznaczone do 

monitoringu 

gatunków płazów 

i ich siedlisk w 

załączniku nr 8 

do niniejszego 

rozporządzenia. 

Bieżące prowadzenie rejestru 

wykonanych zadań (odnotowywanie 

ich wykonania), coroczne 

podsumowanie w postaci 

sprawozdania. 

Co 5 lat analiza zmian 

spowodowanych wykonaniem zadań 

ochronnych (powiązanie z wynikami 

monitoringu stanu ochrony 

przedmiotów ochrony) w postaci 

sprawozdania zbiorczego. 

Corocznie. 

Co 5 lat analiza 

zmian 

6 Ryby 

Prowadzenie 

rejestru i 

analiza zmian 

Realizacja zadań 

ochronnych oraz 

skutki wykonania 

zadań ochronnych 

głowacz białopłetwy (1163), 

brzanka (5094), minóg 

strumieniowy (1096). 

Miejsca 

wyznaczone do 

monitoringu 

gatunków ryb i 

ich siedlisk w 

załączniku nr 8 

do niniejszego 

rozporządzenia. 

Bieżące prowadzenie rejestru 

wykonanych zadań (odnotowywanie 

ich wykonania), coroczne 

podsumowanie w postaci 

sprawozdania. 

Co 5 lat analiza zmian 

spowodowanych wykonaniem zadań 

ochronnych (powiązanie z wynikami 

monitoringu stanu ochrony 

przedmiotów ochrony) w postaci 

sprawozdania zbiorczego. 

Corocznie. 

Co 5 lat analiza 

zmian 

7 Bezkręgowce 

Prowadzenie 

rejestru i 

analiza zmian 

Realizacja zadań 

ochronnych oraz 

skutki wykonania 

zadań ochronnych 

biegacz  urozmaicony (4014), 

czerwończyk nieparek (1060), 

krasopani hera (6199*), nadobnica 

alpejska (1087*), skójka 

gruboskorupowa (1032), zagłębek 

bruzdkowany (4026), zgniotek 

cynobrowy (1086) 

Miejsca 

wyznaczone do 

monitoringu 

gatunków 

bezkręgowców i 

ich siedlisk w 

załączniku nr 8 

Bieżące prowadzenie rejestru 

wykonanych zadań (odnotowywanie 

ich wykonania), coroczne 

podsumowanie w postaci 

sprawozdania. 

Co 5 lat analiza zmian 

spowodowanych wykonaniem zadań 

Corocznie. 

Co 5 lat analiza 

zmian 



Lp. 

Grupa 

przedmiotów 

ochrony 

Działanie 

monitoringowe 

Wskaźnik 

monitoringu 

Przedmiot 

monitoringu (kod) 
Lokalizacja 

Opis zasad monitoringu (sposób, 

metoda, zakres obserwacji) 

Częstotliwość 

zbierania i 

analizy 

obserwacji 

do niniejszego 

rozporządzenia. 

ochronnych (powiązanie z wynikami 

monitoringu stanu ochrony 

przedmiotów ochrony) w postaci 

sprawozdania zbiorczego. 

 

 

*- siedlisko przyrodnicze priorytetowe lub gatunek priorytetowy 


