
Cele ochrony i zagrożenia utrzymania botanicznych 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Łysogóry 

PLH260002 



Kod Stan 

SDF - 

2009 

Stan - 

2013 

Stan 

ochrony 

4030 Suche wrzosowiska + - - 

6210 Murawy kserotermiczne  - + U2 

*6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe  - + U1 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  + + U1 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie + + U1 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska  + ? ? 

8150 Śreodkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe + + FV 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami Androsacetalia vandellii - + FV 

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania + + FV 

9110 Kwaśne buczyny  + + FV 

9130 Żyzne buczyny  + + FV/U1 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  + + U1 

9190 Kwaśne dąbrowy  - + U2(FV) 

*91D0 Bory i lasy bagienne  + + U1 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  + - ? 

91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany  + + FV 

1381 Widłoząb zielony Dicranum viride - + U1 

1386 Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis - + U1 



 

 

SIEDLISKA NATUROWE WYSTEPUJĄCE  

W GRANICACH OBSZARU NATURA 2000 ŁYSOGÓRY 

 



6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Fot. A. Pierścińska 





Zagrożenia wewnętrzne 6410 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia 

 

Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

 

I A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

- Wykaszanie mechaniczne i 

ręczne, usuwanie biomasy 

I K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Sukcesja wtórna zachodzi w przypadku 

zaprzestania użytkowania i prowadzi do 

zmniejszania się powierzchni siedliska i  

kształtowania się zbiorowisk 

ziołoroślowych, zaroślowych i 

ostatecznie leśnych. 

Koszenie łąk z usuwaniem 

biomasy, usuwanie nalotu 

drzew i krzewów 

I K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej 

Pozostawianie zalegającej martwej 

materii organicznej (siana) prowadzi do 

nadmiernego wzrostu zawartości 

substancji odżywczych w glebie a w 

konsekwencji ekspansji gatunków 

mezo-, eutroficznych. 

Koszenie łąk z usuwaniem 

biomasy 

I I02 Problematyczne gatunki 

rodzime 

Działalność bobrów - 



Zagrożenia zewnętrzne 6410 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

 

Kod i nazwa zagrożenia 

 

Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

 

Sąsiedztwo dróg powoduje 

zanieczyszczenie powietrza w 

skutek emisji spalin, zbijania 

pyłów, które osadzają się na 

fotosyntetyzujących częściach 

roślin 

- 

P H05 Zanieczyszczenie gleby 

i odpady stałe (z 

wyłączeniem zrzutów) 

Wszelkie zdarzenia losowe na 

drogach, np. wywrócenie cysterny 

itp. może spowodować katastrofę 

ekologiczną. Wypływ substancji 

chemicznych może rozprzestrzenić 

się drogą wodną (Czarna Woda). 

- 

P I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

Wzmożony ruch turystyczny może 

spowodować wnikanie obcych 

elementów w naturalne i 

półnaturalne układy przyrodnicze. 

Usuwanie wszelkich 

pojawów gatunków 

obcych geograficznie 

oraz kanalizacja ruchu 

turystycznego 

P J01.01 Wypalanie Możliwość pojawienia się 

niekontrolowanego ognia w skutek 

powszechnego wśród ludności 

lokalnej wiosennego wypalania 

traw 

- 



6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Fot. A. Pierścińska 





Zagrożenia wewnętrzne 6510 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

- Wykaszanie mechaniczne i 

ręczne, usuwanie biomasy 

I A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

- Ekstensywny wypas zwierząt 

hodowlanych 

I K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Sukcesja wtórna zachodzi w 

przypadku zaprzestania użytkowania i 

prowadzi do zmniejszania się 

powierzchni siedliska oraz 

kształtowania się zbiorowisk 

zaroślowych i leśnych. 

Koszenie łąk z usuwaniem 

biomasy, usuwanie nalotu 

drzew i krzewów 

I K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej 

Pozostawianie zalegającej martwej 

materii organicznej (siana) prowadzi 

do pojawiania się gatunków mezo-, 

eutroficznych a miejscami także 

nitrofilnych, jak np. pokrzywa Urtica 

dioica. 

Koszenie łąk z usuwaniem 

biomasy 



Zagrożenia zewnętrzne 6510 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I H04 Zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenia przenoszone 

drogą powietrzną 

 

Sąsiedztwo dróg powoduje 

zanieczyszczenie powietrza w skutek 

emisji spalin, zbijania pyłów, które 

osadzają się na fotosyntetyzujących 

częściach roślin 

- 

P H05 Zanieczyszczenie gleby i 

odpady stałe (z wyłączeniem 

zrzutów) 

Wszelkie zdarzenia losowe na drogach, 

np. wywrócenie cysterny itp. może 

spowodować katastrofę ekologiczną. 

Wypływ substancji chemicznych może 

rozprzestrzenić się drogą wodną 

(Czarna Woda). 

- 

P I01 Nierodzime gatunki zaborcze Wzmożony ruch turystyczny może 

spowodować wnikanie obcych 

elementów w naturalne i półnaturalne 

układy przyrodnicze. 

Usuwanie wszelkich pojawów 

gatunków obcych 

geograficznie oraz kanalizacja 

ruchu turystycznego 

P J01.01 Wypalanie Możliwość pojawienia się 

niekontrolowanego ognia w skutek 

powszechnego wśród ludności lokalnej 

wiosennego wypalania traw 

- 



7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 

 



Zagrożenia wewnętrzne 7140 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa 

zagrożenia 

Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I J03.01 Zmniejszenie 

lub utrata określonych 

cech siedliska 

Na skutek przesuszenia siedliska 

uruchomione zostały procesy 

sukcesyjne, co doprowadziło do 

pojawienia się gatunków drzew i 

krzewów. Ponadto ustępują gatunki 

typowe (wskaźnikowe) dla torfowisk 

przejściowych, a w ich miejsce 

pojawiają się gatunki szuwarowe,  

ziołoroślowe a nawet łąkowe. 

- 

I K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego 

(sukcesja) 

Procesy sukcesyjne (sukcesja w 

kierunku zbiorowisk szuwarowo-

ziołoroślowych a w konsekwencji 

leśnych) uległy przyspieszeniu z 

powodu obniżenia poziomu wód 

gruntowych. 

- 



Zagrożenia zewnętrzne 7140 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, 

zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

Sąsiedztwo dróg powoduje 

zanieczyszczenie powietrza w 

skutek emisji spalin, zbijania 

pyłów, które osadzają się na 

fotosyntetyzujących częściach 

roślin 

- 

P H05 Zanieczyszczenie 

gleby i odpady stałe (z 

wyłączeniem zrzutów) 

Wszelkie zdarzenia losowe na 

drogach, np. wywrócenie 

cysterny itp. może spowodować 

katastrofę ekologiczną. Wypływ 

substancji chemicznych może 

rozprzestrzenić się drogą wodną 

(Czarna Woda). 

- 

I J02.15 Inne 

spowodowane przez 

człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

Obserwuje się spadek poziomu 

wód gruntowych oraz 

powierzchniowych. Może być to 

związane z istniejącym opodal 

rowem melioracyjnym.  

Wypełnienie gałęziami i 

kamieniami istniejącego 

rowu melioracyjnego 



8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza 

krzemianowe 
Fot. A. Pierścińska 





Zagrożenia wewnętrzne 8150 

Rodzaj 

zagrożeni

a (I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I/P K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Sukcesja gołoborzy jest 

procesem niezwykle powolnym 

i niezauważalnym z 

perspektywy życia człowieka. 

- 

Zagrożenia zewnętrzne 8150 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I G05.04 Wandalizm Zagrożenie o charakterze 

miejscowym. Nadmierny ruch 

turystyczny wiąże się z 

zaśmiecaniem. 

Postawienie tablic 

informujących i 

edukacyjnych 



8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

 



Dane niepublikowane za J. Urban 



Zagrożenia wewnętrzne 8310 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

- - - - 

Zagrożenia zewnętrzne 8310 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P G05.04 Wandalizm Obecnie jaskinie na terenie 

Parku są nierozpoznane 

przez turystów, z czasem 

jednak mogą wystąpić 

zagrożenia w postaci 

niszczenia, palenia ognisk, 

zaśmiecania. 

- 



9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 





Zagrożenia wewnętrzne 9110 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji  

 

Zniekształcenia w strukturze gatunkowej, 

wiekowej i warstwowej drzewostanów, 

wynikające z gospodarki przeszłej, w 

szczególności z okresu przed utworzeniem 

ŚPN, polegające m.in. na wprowadzeniu 

drzewostanów sosnowych na 

nieodpowiednie dla nich siedliska. 

Obecność obcych gatunków drzew i 

krzewów.  

Niewłaściwa struktura wiekowa 

Wykonywanie zabiegów z 

zakresu ochrony czynnej 

mających na celu wspomaganie 

procesu renaturalizacji 

zniekształconych drzewostanów. 

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji  

Zbyt małe zasoby martwego drewna 

wielkowymiarowego 
Pozostawianie drzew złamanych, 

wywróconych, obumierających i 

martwych, o ile nie zagraża to 

założonym celom ochrony, 

bezpieczeństwu osób i mienia. 



Zagrożenia zewnętrzne 9110 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa 

zagrożenia 

Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P B01 Zalesianie terenów 

otwartych 

Zalesienie gruntów wokół Parku obcymi 

gatunkami drzew (np. dębem czerwonym), 

które mogą przenikać na teren Parku. 

Uwzględnianie w planach zalesień 

tylko gatunków rodzimych, 

niezagrażających celom ochrony 

ŚPN. Edukacja społeczeństwa w 

zakresie doboru odpowiednich 

gatunków drzew.  

I E01 Tereny 

zurbanizowane, tereny 

zamieszkane  

Rozwój zabudowy mieszkalnej/rekreacyjnej i 

usługowej wokół Parku (w otulinie) zwiększa 

jego izolację, powodując zakłócenia w 

funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych 

łączących teren Parku z innymi obszarami.  

Ograniczenie zabudowy wokół Parku 

oraz jej uporządkowanie. 

Niewprowadzanie zabudowy w 

strefie 100 m od granic Parku. 

Uwzględnianie wymogów Parku w 

ustaleniach studiów uwarunkowań i 

miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

otaczających gmin.  

I F04 Pozyskiwanie / 

usuwanie roślin 

lądowych – ogólnie;  

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

Działalność kwalifikowana jako szkodnictwo 

leśne: kradzieże drewna, bezprawne 

korzystanie z lasu (poruszanie się po lesie 

pojazdami silnikowymi, zbiór runa leśnego w 

miejscach do tego nie wyznaczonych, itp.), 

kłusownictwo. Na wzmożenie tego procederu 

ma także wpływ konieczność zapewniania 

dojazdu do enklaw gruntów prywatnych 

położonych wewnątrz Parku.  

Wzmocnienie roli posterunku Straży 

Parku i stała współpraca z organami 

ścigania. Montowanie i konserwacja 

szlabanów uniemożliwiających wjazd 

do lasu. 



Zagrożenia zewnętrzne 9110 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji 

lub ograniczenia zagrożenia  

P G01.02 Turystyka piesza, 

jazda konna i jazda na 

pojazdach 

niezmotoryzowanych 

Tendencje wzrostowe turystyki w ŚPN, zwłaszcza 

turystyki masowej może powodować 

niekontrolowaną penetrację zasobów 

przyrodniczych. 

Ograniczenie ruchu turystycznego 

oraz jego kanalizacja 

P G01.06 Narciarstwo, w tym 

poza szlakami 

Coraz bardziej popularna turystyka narciarska w 

Górach Świętokrzyskich może spowodować 

zainteresowanie się inwestorów terenem ŚPN. 

Nie dopuszczenie do lokalizowania 

infrastruktury narciarskiej na terenie 

ŚPN oraz w jego najbliższym 

otoczeniu 

I G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

Niszczenie roślin przez turystów i okoliczną ludność. 

Zagrożenie o charakterze miejscowym, w wyniku 

którego może dochodzić do lokalnego zubażania 

ekosystemu leśnego, zwłaszcza w odniesieniu do 

warstwy runa. 

Konserwacja szlaków turystycznych. 

Ograniczanie możliwości schodzenia 

ze szlaków (wykonanie ogrodzeń i 

barier, obsadzanie krzewami). 

Działalność edukacyjna i 

prewencyjna (m.in. montowanie 

tablic edukacyjnych). 

I G05.04 Wandalizm Nadmierny ruch turystyczny wiąże się z 

zaśmiecaniem. 

Postawienie tablic informujących i 

edukacyjnych 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

Zanieczyszczenia pochodzenia lokalnego, 

przenoszone droga powietrzną, pochodzące z 

gospodarstw domowych jak i ruchu kołowego, 

deponowane na nadziemnych częściach roślin 

Wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych do ogrzewania 

budynków na terenie Parku 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

 

Zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną, 

pochodzące ze źródeł dalekiego zasięgu 

(Elektrownia Połaniec, Górnośląski Okręg 

Przemysłowy, Elektrownia Bełchatów, Ostrawski 

Okręg Przemysłowy, Kopalnia Łagów, miasto 

Kielce), deponowane na nadziemnych częściach 

roślin i w glebie. 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

dalekiego zasięgu nie jest możliwe w 

drodze wdrażania zapisów Planu. 



Zagrożenia zewnętrzne 9110 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji 

lub ograniczenia 

zagrożenia  

I H05 Zanieczyszczenie gleby i 

odpady stałe (z wyłączeniem 

zrzutów);  

E03.01 Pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych 

Zagrożenia o charakterze miejscowych 

związane z wyrzucaniem różnorodnych 

odpadów do lasów na terenie Parku. 

Likwidacja nielegalnych 

składowisk odpadów. Edukacja 

ekologiczna społeczności 

lokalnej. 

I I01 Nierodzime gatunki zaborcze Wnikanie w naturalne układy inwazyjnych 

gatunków roślin obcych, np.: niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora, dębu 

czerwonego Quercus rubra, barszczu 

kaukazkiego Heracleum mantegazzianum. 

Problem inwazyjności antropofitów obcego 

pochodzenia, widoczny jest głównie wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych na górze Łysiec. 

Usuwanie obcych geograficznie 

gatunków roślin, zarówno z 

siedlisk naturalnych jak i 

antropogenicznych 

P J01 Pożary i gaszenie pożarów; 

J01.01 Wypalanie 

 

Podpalenia na terenie Parku oraz wypalanie 

roślinności na terenach otwartych w otulinie. 

Prowadzenie systematycznych 

działań edukacyjnych wśród 

mieszkańców otuliny Parku. 

Remonty i utrzymanie dróg 

przeciwpożarowych. Utrzymanie 

sieci łączności radiowej oraz 

magazynów sprzętu 

przeciwpożarowego. 

I K04.01 Konkurencja Silne tendencje rozwojowe niecierpka 

drobnokwiatowego wpływają na uszczuplanie 

populacji rodzimego gatunku – niecierpka 

pospolitego Impatiens noli-tangere oraz innych 

gatunków. 

Usuwanie niecierpka 

drobnokwiatowego 



9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion) 





Zagrożenia wewnętrzne 9130 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa 

zagrożenia 

Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji  

Zniekształcenia w strukturze gatunkowej, 

wiekowej i warstwowej drzewostanów, 

wynikające z gospodarki przeszłej, w 

szczególności z okresu przed utworzeniem 

ŚPN, polegające m.in. na wprowadzeniu 

drzewostanów sosnowych na 

nieodpowiednie dla nich siedliska. 

Obecność obcych gatunków drzew i 

krzewów. 

Wykonywanie zabiegów z 

zakresu ochrony czynnej 

mających na celu 

wspomaganie procesu 

renaturalizacji 

zniekształconych 

drzewostanów. 

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji  

Zbyt małe zasoby martwej materii organicznej 

w ekosystemach leśnych.  

Małe zasoby martwego drewna 

Pozostawianie drzew 

złamanych, wywróconych, 

obumierających i martwych, 

o ile nie zagraża to 

założonym celom ochrony, 

bezpieczeństwu osób i 

mienia. 



Zagrożenia zewnętrzne 9130 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P B01 Zalesianie terenów 

otwartych 

Zalesienie gruntów wokół Parku obcymi 

gatunkami drzew (np. dębem czerwonym), 

które mogą przenikać na teren Parku. 

Uwzględnianie w planach zalesień 

tylko gatunków rodzimych, 

niezagrażających celom ochrony 

ŚPN. Edukacja społeczeństwa w 

zakresie doboru odpowiednich 

gatunków drzew.  

I E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane  

Rozwój zabudowy mieszkalnej/rekreacyjnej i 

usługowej wokół Parku (w otulinie) zwiększa 

jego izolację, powodując  zakłócenia w 

funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych 

łączących teren Parku z innymi obszarami.  

Ograniczenie zabudowy wokół 

Parku oraz jej uporządkowanie. 

Niewprowadzanie zabudowy w 

strefie 100 m od granic Parku. 

Uwzględnianie wymogów Parku w 

ustaleniach studiów uwarunkowań 

i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

otaczających gmin.  

I F04 Pozyskiwanie / 

usuwanie roślin lądowych – 

ogólnie;  

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

Działalność kwalifikowana jako szkodnictwo 

leśne: kradzieże drewna, bezprawne 

korzystanie z lasu (poruszanie się po lesie 

pojazdami silnikowymi, zbiór runa leśnego w 

miejscach do tego nie wyznaczonych, itp.), 

kłusownictwo. Na wzmożenie tego procederu 

ma także wpływ konieczność zapewniania 

dojazdu do enklaw gruntów prywatnych 

położonych wewnątrz Parku.  

Wzmocnienie roli posterunku 

Straży Parku i stała współpraca z 

organami ścigania. Montowanie i 

konserwacja szlabanów 

uniemożliwiających wjazd do lasu. 



Zagrożenia zewnętrzne 9130 

Rodzaj 

zagrożenia (I, 

P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P G01.02 Turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

Tendencje wzrostowe turystyki w ŚPN, 

zwłaszcza turystyki masowej może 

powodować niekontrolowaną penetrację 

zasobów przyrodniczych. 

Ograniczenie ruchu turystycznego 

oraz jego kanalizacja 

P G01.06 Narciarstwo, w tym 

poza szlakami 

Coraz bardziej popularna turystyka narciarska 

w Górach Świętokrzyskich może spowodować 

zainteresowanie się inwestorów terenem 

ŚPN. 

Nie dopuszczenie do lokalizowania 

infrastruktury narciarskiej na terenie 

ŚPN oraz w jego najbliższym 

otoczeniu 

I G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

Niszczenie roślin przez turystów i okoliczną 

ludność. Zagrożenie o charakterze 

miejscowym, w wyniku którego może 

dochodzić do lokalnego zubażania 

ekosystemu leśnego, zwłaszcza w 

odniesieniu do warstwy runa. 

Konserwacja szlaków turystycznych. 

Ograniczanie możliwości schodzenia 

ze szlaków (wykonanie ogrodzeń i 

barier, obsadzanie krzewami). 

Działalność edukacyjna i 

prewencyjna (m.in. montowanie tablic 

edukacyjnych). 

I G05.04 Wandalizm Nadmierny ruch turystyczny wiąże się z 

zaśmiecaniem. 

Postawienie tablic informujących i 

edukacyjnych 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, zanieczyszczenia 

przenoszone drogą powietrzną 

Zanieczyszczenia pochodzenia lokalnego, 

przenoszone droga powietrzną, pochodzące z 

gospodarstw domowych jak i ruchu kołowego, 

deponowane na nadziemnych częściach 

roślin 

Wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych do ogrzewania 

budynków na terenie Parku 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, zanieczyszczenia 

przenoszone drogą powietrzną 

Zanieczyszczenia przenoszone drogą 

powietrzną, pochodzące ze źródeł dalekiego 

zasięgu (Elektrownia Połaniec, Górnośląski 

Okręg Przemysłowy, Elektrownia Bełchatów, 

Ostrawski Okręg Przemysłowy, Kopalnia 

Łagów, miasto Kielce), deponowane na 

nadziemnych częściach roślin i w glebie. 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

dalekiego zasięgu nie jest możliwe w 

drodze wdrażania zapisów Planu. 



Zagrożenia zewnętrzne 9130 

Rodzaj 

zagrożenia (I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji 

lub ograniczenia 

zagrożenia  

I H05 Zanieczyszczenie gleby i 

odpady stałe (z wyłączeniem 

zrzutów);  

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych 

Zagrożenia o charakterze miejscowych 

związane z wyrzucaniem różnorodnych 

odpadów do lasów na terenie Parku. 

Likwidacja nielegalnych 

składowisk odpadów. Edukacja 

ekologiczna społeczności 

lokalnej. 

I I01 Nierodzime gatunki zaborcze Wnikanie w naturalne układy inwazyjnych 

gatunku rośliny obcych, np.: niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora, 

dębu czerwonego Quercus rubra, barszczu 

kaukazkiego Heracleum mantegazzianum. 

Problem inwazyjności antropofitów obcego 

pochodzenia, widoczny jest głównie wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych na górze Łysiec. 

Usuwanie obcych geograficznie 

gatunków roślin, zarówno z 

siedlisk naturalnych jak i 

antropogenicznych 

P J01 Pożary i gaszenie pożarów; 

J01.01 Wypalanie 

Podpalenia na terenie Parku oraz wypalanie 

roślinności na terenach otwartych w otulinie. 

Prowadzenie systematycznych 

działań edukacyjnych wśród 

mieszkańców otuliny Parku. 

Remonty i utrzymanie dróg 

przeciwpożarowych. Utrzymanie 

sieci łączności radiowej oraz 

magazynów sprzętu 

przeciwpożarowego. 

I K04.01 Konkurencja Silne tendencje rozwojowe niecierpka 

drobnokwiatowego wpływają na 

uszczuplanie populacji rodzimego gatunku – 

niecierpka pospolitego Impatiens noli-

tangere oraz innych gatunków. 

Usuwanie niecierpka 

drobnokwiatowego 



9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 





Zagrożenia wewnętrzne 9170 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa 

zagrożenia 

Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji  

Zniekształcenia w strukturze gatunkowej, 

wiekowej i warstwowej drzewostanów, 

wynikające z gospodarki przeszłej, w 

szczególności z okresu przed 

utworzeniem ŚPN, polegające m.in. na 

wprowadzeniu drzewostanów sosnowych 

na nieodpowiednie dla nich siedliska. 

Obecność obcych gatunków drzew i 

krzewów. 

Wykonywanie zabiegów z 

zakresu ochrony czynnej 

mających na celu 

wspomaganie procesu 

renaturalizacji 

zniekształconych 

drzewostanów. 

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji  

Zbyt małe zasoby martwej materii 

organicznej w ekosystemach leśnych. 

Małe zasoby martwego drewna 

Pozostawianie drzew 

złamanych, wywróconych, 

obumierających i martwych, o 

ile nie zagraża to założonym 

celom ochrony, 

bezpieczeństwu osób i mienia. 

I J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Większość płatów gradowych jest silnie 

spinetyzowana w skutek dawnej 

gospodarki leśnej, jaka miała miejsce 

przed przyłączeniem tego terenu do ŚPN. 

Opadające igły sosnowe zakwasiły glebę 

co spowodowało pojawienie się 

nadmiernej ilości gatunków acydofilnych. 

Umiarkowane usuwanie sosny 

odsłaniając odnowienia 

gatunków typowych dla 

siedliska 



Zagrożenia zewnętrzne 9170 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji 

lub ograniczenia zagrożenia  

P B01 Zalesianie terenów 

otwartych 

Zalesienie gruntów wokół Parku obcymi gatunkami 

drzew (np. dębem czerwonym), które mogą przenikać 

na teren Parku. 

Uwzględnianie w planach 

zalesień tylko gatunków 

rodzimych, niezagrażających 

celom ochrony ŚPN. Edukacja 

społeczeństwa w zakresie doboru 

odpowiednich gatunków drzew.  

I F04 Pozyskiwanie / usuwanie 

roślin lądowych – ogólnie;  

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

Działalność kwalifikowana jako szkodnictwo leśne: 

kradzieże drewna, bezprawne korzystanie z lasu 

(poruszanie się po lesie pojazdami silnikowymi, zbiór 

runa leśnego w miejscach do tego nie 

wyznaczonych, itp.), kłusownictwo. Na wzmożenie 

tego procederu ma także wpływ konieczność 

zapewniania dojazdu do enklaw gruntów prywatnych 

położonych wewnątrz Parku.  

Wzmocnienie roli posterunku 

Straży Parku i stała współpraca z 

organami ścigania. Montowanie i 

konserwacja szlabanów 

uniemożliwiających wjazd do 

lasu. 

P G01.02 Turystyka piesza, 

jazda konna i jazda na 

pojazdach 

niezmotoryzowanych 

Tendencje wzrostowe turystyki w ŚPN, zwłaszcza 

turystyki masowej może powodować niekontrolowaną 

penetrację zasobów przyrodniczych. 

Ograniczenie ruchu 

turystycznego oraz jego 

kanalizacja 

P G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

Niszczenie roślin przez turystów i okoliczną ludność. 

Zagrożenie o charakterze miejscowym, w wyniku 

którego może dochodzić do lokalnego zubażania 

ekosystemu leśnego, zwłaszcza w odniesieniu do 

warstwy runa. 

Konserwacja szlaków 

turystycznych. Ograniczanie 

możliwości schodzenia ze 

szlaków (wykonanie ogrodzeń i 

barier, obsadzanie krzewami). 

Działalność edukacyjna i 

prewencyjna (m.in. montowanie 

tablic edukacyjnych). 

  



Zagrożenia zewnętrzne 9170 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P G05.04 Wandalizm Nadmierny ruch turystyczny wiąże się z 

zaśmiecaniem. 

Postawienie tablic 

informujących i 

edukacyjnych 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, 

zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

Zanieczyszczenia pochodzenia lokalnego, 

przenoszone droga powietrzną, pochodzące z 

gospodarstw domowych jak i ruchu kołowego, 

deponowane na nadziemnych częściach roślin 

Wykorzystanie energii ze 

źródeł odnawialnych do 

ogrzewania budynków na 

terenie Parku 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, 

zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

 

Zanieczyszczenia przenoszone drogą 

powietrzną, pochodzące ze źródeł dalekiego 

zasięgu (Elektrownia Połaniec, Górnośląski 

Okręg Przemysłowy, Elektrownia Bełchatów, 

Ostrawski Okręg Przemysłowy, Kopalnia Łagów, 

miasto Kielce), deponowane na nadziemnych 

częściach roślin i w glebie. 

Ograniczenie 

zanieczyszczeń dalekiego 

zasięgu nie jest możliwe w 

drodze wdrażania zapisów 

Planu. 

I H05 Zanieczyszczenie 

gleby i odpady stałe (z 

wyłączeniem zrzutów);  

E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych 

Zagrożenia o charakterze miejscowym związane 

z wyrzucaniem różnorodnych odpadów do lasów 

na terenie Parku. 

Likwidacja nielegalnych 

składowisk odpadów. 

Edukacja ekologiczna 

społeczności lokalnej. 



Zagrożenia zewnętrzne 9170 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

Wnikanie w naturalne układy inwazyjnych 

gatunków roślin obcych, np.: niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora, 

dębu czerwonego Quercus rubra, 

barszczu kaukazkiego Heracleum 

mantegazzianum. Problem inwazyjności 

antropofitów obcego pochodzenia, 

widoczny jest głównie wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych na górze Łysiec. 

Usuwanie obcych 

geograficznie gatunków 

roślin, zarówno z siedlisk 

naturalnych jak i 

antropogenicznych 

P J01 Pożary i gaszenie 

pożarów; 

J01.01 Wypalanie 

Podpalenia na terenie Parku oraz 

wypalanie roślinności na terenach 

otwartych w otulinie. 

Prowadzenie 

systematycznych działań 

edukacyjnych wśród 

mieszkańców otuliny Parku. 

Remonty i utrzymanie dróg 

przeciwpożarowych. 

Utrzymanie sieci łączności 

radiowej oraz magazynów 

sprzętu przeciwpożarowego. 



*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 

 





Zagrożenia wewnętrzne *91D0 

Rodzaj 

zagrożenia (I, 

P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Przesuszenie podłoża powoduje 

ustępowanie gatunków higrofilnych, 

będących wskaźnikowymi dla 

siedliska. Pozostają jedynie gatunki 

tolerujące umiarkowany stopień 

uwilgotnienia, typowe dla borów 

sosnowych. 

- 

Zagrożenia zewnętrzne *91D0 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I F04 Pozyskiwanie / usuwanie 

roślin lądowych – ogólnie;  

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

Działalność kwalifikowana jako 

szkodnictwo leśne: kradzieże drewna, 

bezprawne korzystanie z lasu 

(poruszanie się po lesie pojazdami 

silnikowymi, zbiór runa leśnego w 

miejscach do tego nie wyznaczonych, 

itp.), kłusownictwo. Na wzmożenie 

tego procederu ma także wpływ 

konieczność zapewniania dojazdu do 

enklaw gruntów prywatnych 

położonych wewnątrz Parku.  

Wzmocnienie roli posterunku 

Straży Parku i stała współpraca z 

organami ścigania. Montowanie i 

konserwacja szlabanów 

uniemożliwiających wjazd do 

lasu. 

P G01.02 Turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

Tendencje wzrostowe turystyki w ŚPN, 

zwłaszcza turystyki masowej może 

powodować niekontrolowaną 

penetrację zasobów przyrodniczych. 

Ograniczenie ruchu turystycznego 

oraz jego kanalizacja 



Zagrożenia zewnętrzne *91D0 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji 

lub ograniczenia zagrożenia  

P G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

Niszczenie roślin przez turystów i okoliczną 

ludność. Zagrożenie o charakterze 

miejscowym, w wyniku którego może 

dochodzić do lokalnego zubażania 

ekosystemu leśnego, zwłaszcza w 

odniesieniu do warstwy runa. 

Konserwacja szlaków 

turystycznych. Ograniczanie 

możliwości schodzenia ze 

szlaków (wykonanie ogrodzeń i 

barier, obsadzanie krzewami). 

Działalność edukacyjna i 

prewencyjna (m.in. montowanie 

tablic edukacyjnych). 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, zanieczyszczenia 

przenoszone drogą powietrzną 

Zanieczyszczenia pochodzenia lokalnego, 

przenoszone droga powietrzną, pochodzące 

z gospodarstw domowych jak i ruchu 

kołowego, deponowane na nadziemnych 

częściach roślin 

Wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych do ogrzewania 

budynków na terenie Parku 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, zanieczyszczenia 

przenoszone drogą powietrzną 

Zanieczyszczenia przenoszone drogą 

powietrzną, pochodzące ze źródeł dalekiego 

zasięgu (Elektrownia Połaniec, Górnośląski 

Okręg Przemysłowy, Elektrownia Bełchatów, 

Ostrawski Okręg Przemysłowy, Kopalnia 

Łagów, miasto Kielce), deponowane na 

nadziemnych częściach roślin i w glebie. 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

dalekiego zasięgu nie jest 

możliwe w drodze wdrażania 

zapisów Planu. 

I H05 Zanieczyszczenie gleby i 

odpady stałe (z wyłączeniem 

zrzutów);  

E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych 

Zagrożenia o charakterze miejscowych 

związane z wyrzucaniem różnorodnych 

odpadów do lasów na terenie Parku. 

Likwidacja nielegalnych 

składowisk odpadów. Edukacja 

ekologiczna społeczności 

lokalnej. 



Zagrożenia zewnętrzne *91D0 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P J01 Pożary i gaszenie pożarów 

J01.01 Wypalanie 

Podpalenia na terenie Parku oraz 

wypalanie roślinności na terenach 

otwartych w otulinie. 

Prowadzenie 

systematycznych działań 

edukacyjnych wśród 

mieszkańców otuliny 

Parku. 

Remonty i utrzymanie dróg 

przeciwpożarowych. 

Utrzymanie sieci łączności 

radiowej oraz magazynów 

sprzętu 

przeciwpożarowego. 

I J02.15 Inne spowodowane 

przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych 

Obserwuje się spadek poziomu wód 

gruntowych oraz powierzchniowych. 

Może być to związane z istniejącym 

opodal rowem melioracyjnym.  

Wypełnienie gałęziami i 

kamieniami istniejącego 

rowu melioracyjnego 



91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)  

 







Zagrożenia wewnętrzne 91P0 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji  

Zniekształcenia w strukturze gatunkowej, 

wiekowej i warstwowej drzewostanów, 

wynikające z gospodarki przeszłej, w 

szczególności z okresu przed 

utworzeniem ŚPN, polegające m.in. na 

wprowadzeniu drzewostanów sosnowych 

na nieodpowiednie dla nich siedliska. 

Obecność obcych gatunków drzew i 

krzewów. 

Wykonywanie zabiegów z 

zakresu ochrony czynnej 

mających na celu 

wspomaganie procesu 

renaturalizacji 

zniekształconych 

drzewostanów. 

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji  

Zbyt małe zasoby martwej materii 

organicznej w ekosystemach leśnych 
Pozostawianie drzew 

złamanych, wywróconych, 

obumierających i martwych, o 

ile nie zagraża to założonym 

celom ochrony, 

bezpieczeństwu osób i mienia 

I J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Intensywny rozwój buka, ujednolicenie 

struktury przestrzennej (grubościowej i 

wysokościowej) oraz wiekowej jedlin. 

Eliminacja buków nie 

starszych niż 100 lat oraz 

podrostu bukowego, a także 

stosowanie cięć przerębowych 

w celu urozmaicenia struktury 

przestrzennej drzewostanu 



Zagrożenia zewnętrzne 91P0 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji 

lub ograniczenia zagrożenia  

P B01 Zalesianie terenów 

otwartych 

Zalesienie gruntów wokół Parku obcymi gatunkami 

drzew (np. dębem czerwonym), które mogą 

przenikać na teren Parku. 

Uwzględnianie w planach 

zalesień tylko gatunków 

rodzimych, niezagrażających 

celom ochrony ŚPN. Edukacja 

społeczeństwa w zakresie 

doboru odpowiednich gatunków 

drzew.  

I E01 Tereny 

zurbanizowane, tereny 

zamieszkane  

Rozwój zabudowy mieszkalnej/rekreacyjnej i 

usługowej wokół Parku (w otulinie) zwiększa jego 

izolację, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu 

korytarzy ekologicznych łączących teren Parku z 

innymi obszarami.  

Ograniczenie zabudowy wokół 

Parku oraz jej uporządkowanie. 

Niewprowadzanie zabudowy w 

strefie 100 m od granic Parku. 

Uwzględnianie wymogów Parku 

w ustaleniach studiów 

uwarunkowań i miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego otaczających 

gmin.  

I F04 Pozyskiwanie / 

usuwanie roślin lądowych 

– ogólnie;  

F03.02.03 Chwytanie, 

trucie, kłusownictwo  

 

Działalność kwalifikowana jako szkodnictwo leśne: 

kradzieże drewna, bezprawne korzystanie z lasu 

(poruszanie się po lesie pojazdami silnikowymi, 

zbiór runa leśnego w miejscach do tego nie 

wyznaczonych, itp.), kłusownictwo. Na wzmożenie 

tego procederu ma także wpływ konieczność 

zapewniania dojazdu do enklaw gruntów 

prywatnych położonych wewnątrz Parku.  

Wzmocnienie roli posterunku 

Straży Parku i stała współpraca z 

organami ścigania. Montowanie i 

konserwacja szlabanów 

uniemożliwiających wjazd do 

lasu. 



Zagrożenia zewnętrzne 91P0 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P G01.02 Turystyka piesza, 

jazda konna i jazda na 

pojazdach 

niezmotoryzowanych 

Tendencje wzrostowe turystyki w ŚPN, zwłaszcza 

turystyki masowej może powodować 

niekontrolowaną penetracje zasobów 

przyrodniczych. 

Ograniczenie ruchu turystycznego 

oraz jego kanalizacja 

P G01.06 Narciarstwo, w 

tym poza szlakami 

Coraz bardziej popularna turystyka narciarska w 

Górach Świętokrzyskich może spowodować 

zainteresowanie się inwestorów terenem ŚPN. 

Nie dopuszczenie do 

lokalizowania infrastruktury 

narciarskiej na terenie ŚPN oraz 

w jego najbliższym otoczeniu 

I G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 
Niszczenie roślin przez turystów i okoliczną 

ludność. Zagrożenie o charakterze miejscowym, 

w wyniku którego może dochodzić do lokalnego 

zubażania ekosystemu leśnego, zwłaszcza w 

odniesieniu do warstwy runa. 

Konserwacja szlaków 

turystycznych. Ograniczanie 

możliwości schodzenia ze 

szlaków (wykonanie ogrodzeń i 

barier, obsadzanie krzewami). 

Działalność edukacyjna i 

prewencyjna (m.in. montowanie 

tablic edukacyjnych). 

I G05.04 Wandalizm Nadmierny ruch turystyczny wiąże się z 

zaśmiecaniem. 

Postawienie tablic informujących i 

edukacyjnych 

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, 

zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

Zanieczyszczenia pochodzenia lokalnego, 

przenoszone droga powietrzną, pochodzące z 

gospodarstw domowych jak i ruchu kołowego, 

deponowane na nadziemnych częściach roślin 

Wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych do ogrzewania 

budynków na terenie Parku 



Zagrożenia zewnętrzne 91P0 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa 

zagrożenia 

Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I H04 Zanieczyszczenie 

powietrza, 

zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

Zanieczyszczenia przenoszone drogą 

powietrzną, pochodzące ze źródeł dalekiego 

zasięgu (Elektrownia Połaniec, Górnośląski 

Okręg Przemysłowy, Elektrownia Bełchatów, 

Ostrawski Okręg Przemysłowy, Kopalnia 

Łagów, miasto Kielce), deponowane na 

nadziemnych częściach roślin i w glebie. 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

dalekiego zasięgu nie jest możliwe w 

drodze wdrażania zapisów Planu. 

I H05 Zanieczyszczenie 

gleby i odpady stałe (z 

wyłączeniem zrzutów);  

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych 

Zagrożenia o charakterze miejscowych 

związane z wyrzucaniem różnorodnych 

odpadów do lasów na terenie Parku. 

Likwidacja nielegalnych składowisk 

odpadów. Edukacja ekologiczna 

społeczności lokalnej. 

I I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

Wnikanie w naturalne układy inwazyjnych 

gatunków roślin obcych, np.: niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora, dębu 

czerwonego Quercus rubra, barszczu 

kaukazkiego Heracleum mantegazzianum. 

Problem inwazyjności antropofitów obcego 

pochodzenia, widoczny jest głównie wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych na górze Łysiec. 

Usuwanie obcych geograficznie 

gatunków roślin, zarówno z siedlisk 

naturalnych jak i antropogenicznych 



Zagrożenia zewnętrzne 91P0 

Rodzaj zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P J01 Pożary i gaszenie 

pożarów; 

J01.01 Wypalanie 

Podpalenia na terenie Parku oraz 

wypalanie roślinności na terenach 

otwartych w otulinie. 

Prowadzenie 

systematycznych działań 

edukacyjnych wśród 

mieszkańców otuliny Parku. 

Remonty i utrzymanie dróg 

przeciwpożarowych. 

Utrzymanie sieci łączności 

radiowej oraz magazynów 

sprzętu 

przeciwpożarowego. 

I K04.01 Konkurencja Silne tendencje rozwojowe 

niecierpka drobnokwiatowego 

wpływają na uszczuplanie 

populacji rodzimego gatunku – 

niecierpka pospolitego Impatiens 

noli-tangere oraz innych 

gatunków. 

Usuwanie niecierpka 

drobnokwiatowego 



*6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

 





Zagrożenia wewnętrzne *6210 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

- Wykaszanie mechaniczne i 

ręczne  

I A04.03 Zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

- Ekstensywny wypas 

zwierząt domowych 

(najlepiej owiec)  

I K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Zmniejszanie się powierzchni murawy 

spowodowane jest sukcesją wtórną.  

Wykarczowanie nalotu 

drzew i krzewów 

Zagrożenia zewnętrzne *6210 

Rodzaj 

zagrożenia (I, 

P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I/P J01.01 Wypalanie Możliwość pojawienia się 

niekontrolowanego ognia w skutek 

powszechnego wśród ludności lokalnej 

wiosennego wypalania traw 

- 



*6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate florystycznie) 

Fot. A. Pierścińska 





Zagrożenia wewnętrzne *6230 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

- Wykaszanie mechaniczne i 

ręczne i/lub karczowania z 

usuwaniem biomasy 

I A04.03 Zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

- Ekstensywny wypas zwierząt 

domowych (najlepiej owiec) 

I K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Zmniejszanie się powierzchni murawy 

spowodowane jest sukcesją wtórną trwająca od 

czasu zaprzestania wypasu i ekstensywnego 

użytkowania. Rozprzestrzenianie się 

mezofilnych gatunków łąkowych, 

ekspansywnych gatunków wysokich traw (np. 

trzcinnik, śmiałek darniowy) oraz drzew i 

krzewów, szczególnie lekkonasiennych 

gatunków  wczesnosukcesyjnych (brzoza, 

osika). 

Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów 

I K02.03 Eutrofizacja 

(naturalna) 

Eutrofizacja spowodowana jest postępującymi 

procesami sukcesyjnymi. Brak koszenia, 

ewentualnie zgryzania powoduje zwiększenie 

ilości martwej materii organicznej np. warstwa 

wojłoku czy nawiewane z otaczających 

zbiorowisk leśnych suche liście. 

Wykaszanie mechaniczne i 

ręczne i/lub karczowania z 

usuwaniem biomasy; 

Ekstensywny wypas zwierząt 

domowych (najlepiej owiec); 

Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów 



8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami 

Androsacetalia vandellii Fot. A. Pierścińska 





Zagrożenia wewnętrzne 8220 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

- - - - 

Zagrożenia zewnętrzne 8220 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

Bliskość szlaku turystycznego 

powoduje nadmierne wydeptywanie 

gatunków naskalnych, głównie 

wskaźnikowych mchów. 

Postawienie tablic 

informujących i 

edukacyjnych 

I G05.04 Wandalizm Nadmierny ruch turystyczny 

powoduje niszczenie zbiorowisk 

poprzez palenie ognisk, 

rozłupywanie skał, zaśmiecanie oraz 

malowanie. 

Postawienie tablic 

informujących i 

edukacyjnych 



9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) 

Fot. T. Paciorek 





Zagrożenia wewnętrzne 9190 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji  

Zbyt małe zasoby martwego drewna 

w ekosystemach leśnych 
Pozostawianie drzew 

złamanych, wywróconych, 

obumierających i martwych, 

o ile nie zagraża to 

założonym celom ochrony, 

bezpieczeństwu osób i 

mienia. 



Zagrożenia zewnętrzne 9190 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby eliminacji 

lub ograniczenia 

zagrożenia  

P B01 Zalesianie terenów otwartych Zalesienie gruntów wokół Parku obcymi 

gatunkami drzew (np. dębem czerwonym), 

które mogą przenikać na teren Parku. 

Uwzględnianie w planach 

zalesień tylko gatunków 

rodzimych, niezagrażających 

celom ochrony ŚPN. Edukacja 

społeczeństwa w zakresie 

doboru odpowiednich gatunków 

drzew.  

I F04 Pozyskiwanie / usuwanie roślin 

lądowych – ogólnie;  

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo  

Działalność kwalifikowana jako szkodnictwo 

leśne: kradzieże drewna, bezprawne 

korzystanie z lasu (poruszanie się po lesie 

pojazdami silnikowymi, zbiór runa leśnego w 

miejscach do tego nie wyznaczonych, itp.), 

kłusownictwo. Na wzmożenie tego procederu 

ma także wpływ konieczność zapewniania 

dojazdu do enklaw gruntów prywatnych 

położonych wewnątrz Parku.  

Wzmocnienie roli posterunku 

Straży Parku i stała współpraca z 

organami ścigania. Montowanie i 

konserwacja szlabanów 

uniemożliwiających wjazd do 

lasu. 

I H04 Zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenia przenoszone drogą 

powietrzną 

Zanieczyszczenia pochodzenia lokalnego, 

przenoszone droga powietrzną, pochodzące z 

gospodarstw domowych jak i ruchu kołowego, 

deponowane na nadziemnych częściach roślin 

Wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych do ogrzewania 

budynków na terenie Parku 

I H04 Zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenia przenoszone drogą 

powietrzną 

 

Zanieczyszczenia przenoszone drogą 

powietrzną, pochodzące ze źródeł dalekiego 

zasięgu (Elektrownia Połaniec, Górnośląski 

Okręg Przemysłowy, Elektrownia Bełchatów, 

Ostrawski Okręg Przemysłowy, Kopalnia 

Łagów, miasto Kielce), deponowane na 

nadziemnych częściach roślin i w glebie. 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

dalekiego zasięgu nie jest 

możliwe w drodze wdrażania 

zapisów Planu. 



Zagrożenia zewnętrzne 9190 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

I H05 Zanieczyszczenie gleby i 

odpady stałe (z wyłączeniem 

zrzutów);  

E03.01 Pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych 

Zagrożenia o charakterze miejscowych 

związane z wyrzucaniem różnorodnych 

odpadów do lasów na terenie Parku. 

Likwidacja nielegalnych 

składowisk odpadów. 

Edukacja ekologiczna 

społeczności lokalnej. 

P I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

Wnikanie w naturalne układy inwazyjnych 

gatunków roślin obcych, np.: niecierpka 

drobnokwiatowego Impatiens parviflora, dębu 

czerwonego Quercus rubra, barszczu 

kaukazkiego Heracleum mantegazzianum. 

Problem inwazyjności antropofitów obcego 

pochodzenia, widoczny jest głównie wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych na górze Łysiec. 

Usuwanie obcych 

geograficznie gatunków roślin, 

zarówno z siedlisk naturalnych 

jak i antropogenicznych 

P J01 Pożary i gaszenie 

pożarów; 

J01.01 Wypalanie 

 

Podpalenia na terenie Parku oraz wypalanie 

roślinności na terenach otwartych w otulinie. 

Prowadzenie systematycznych 

działań edukacyjnych wśród 

mieszkańców otuliny Parku. 

Remonty i utrzymanie dróg 

przeciwpożarowych. 

Utrzymanie sieci łączności 

radiowej oraz magazynów 

sprzętu przeciwpożarowego. 



Cele ochrony siedlisk przyrodniczych będących 
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Łysogóry 

Zasoby Parku (przedmiot 

ochrony) 

Cel strategiczny (nadrzędny)  Cele operacyjne (szczegółowe) 

Nawapienne murawy 

kserotermiczne z klasy Festuco-

Brometea na skarpie Zapusty 

oraz Murawy bliźniczkowe z 

klasy Nardo-Callunetea  

1. Utrzymanie właściwej budowy, struktury i 

powierzchni muraw poprzez ekstensywny wypas 

zwierząt domowych. 

1.1. Jednorazowe wykarczowanie 

wytypowanego fragmentu skarpy Zapusty. 

1.2. Ekstensywny wypas zwierząt 

domowych (najlepiej owiec) na płatach 

muraw. 

1.3. Alternatywnie wprowadzenie 

corocznego wykaszania i/lub karczowania 

(w tym usuwanie nalotu drzew i krzewów 

Uwarunkowania 

przyrodnicze  

realizacji celu 

Realizacja celu będzie sprzeczna z ideą ochrony 

przebiegu spontanicznych procesów 

przyrodniczych, które zmierzają do 

przekształcenia zbiorowisk nieleśnych w lasy. W 

przeciwnym wypadku bezpowrotnie utracone 

zostaną cenne gatunki roślin i zwierząt. Cel 

będzie realizowany poza obszarami ochrony 

ścisłej na skarpie Zapusty. 

Ad.1.1. Jednorazowe wykarczowanie 

murawy kserotermicznej na skarpie 

Zapusty, a następnie (w przypadku braku 

wypasu) coroczne sukcesywne koszenie. 

Ad.1.2. Coroczne, okresowe spasanie w 

wytypowanych płatach. 

Uwarunkowania 

społeczne  

realizacji celu  
Realizacja celu może się spotkać ze sprzeciwem 

prywatnych właścicieli działek wchodzących do 

ŚPN, a na których stwierdzone zostały 

zbiorowiska muraw kserotermicznych. 

Zależne jest od wprowadzenia systemu 

finansowania gospodarki pastwiskowej, 

jako np. wypasu kulturowego. Konieczne 

są zachęty finansowe lub stworzenie 

systemu prawnego umożliwiającego 

korzystanie z funduszy unijnych 

(projekty). 



Zasoby Parku (przedmiot 

ochrony) 

Cel strategiczny (nadrzędny)  Cele operacyjne (szczegółowe) 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe z rzędu 

Molinietalia oraz łąki świeże 

z rzędu Arrhenatheretalia 

1. Utrzymanie oraz odtworzenie właściwej 

budowy, struktury i powierzchni łąk poprzez 

sukcesywne koszenie. 

1.1. Obligatoryjne coroczne wykaszanie 

wszystkich zmiennowilgotnych łąk 

trzęślicowych oraz zbiorowisk będących 

dalszymi stadiami sukcesyjnymi tych łąk. 

1.2. Ograniczenie eutrofizacji poprzez 

natychmiastowe usuwanie powstałej po 

koszeniu martwej materii organicznej 

(siana). 

1.3. Eliminacja zielnych gatunków obcych 

o tendencjach inwazyjnych. 

1.4. Wprowadzenie tradycyjnego  wypasu 

zwierząt domowych. 

Uwarunkowania 

przyrodnicze  

realizacji celu 

Realizacja celu będzie sprzeczna z ideą 

ochrony przebiegu spontanicznych procesów 

przyrodniczych, które zmierzają do 

przekształcenia zbiorowisk nieleśnych w lasy. 

W przeciwnym wypadku bezpowrotnie 

utracone zostaną cenne gatunki roślin i 

zwierząt. Cel będzie realizowany poza 

obszarami ochrony ścisłej, w dolinie Czarnej 

Wody i jej dopływów. 

Ad.1.1, 1.2 i 1.3. Zabiegi w wydzieleniach, 

w których występuje siedlisko 6410 i 6510 

na terenie ŚPN. Łąki już zarośnięte 

kilkunastoletnimi drzewami bez możliwości 

odtworzenia stanu wcześniejszego 

(wydzielenia uznane za drzewostany) 

pozostawione zostaną do naturalnej 

sukcesji. 

Ad.1.4. Ekstensywny wypas zwierząt 

hodowlanych w wytypowanych 

fragmentach łąk świeżych. 

Uwarunkowania 

społeczne  

realizacji celu  

Realizacja celu może się spotkać ze 

sprzeciwem prywatnych właścicieli działek 

wchodzących do ŚPN, a na których 

stwierdzone zostały łąki 

Zależne jest od wprowadzenia systemu 

finansowania tradycyjnej gospodarki 

łąkarsko-pastwiskowej. Konieczne są 

zachęty finansowe lub stworzenie systemu 

prawnego umożliwiającego korzystanie z 

funduszy unijnych (projekty). 



Zasoby Parku (przedmiot ochrony) Cel strategiczny (nadrzędny)  Cele operacyjne (szczegółowe) 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 1. Utrzymanie właściwych stosunków 

wodnych w tym poziomu wód 

wgłębnych, gruntowych, przepływów.  

  

1.1. Utrzymanie obszarów ochrony 

ścisłej. 

1.2. Monitorowanie stanu siedlisk. 

1.3. Wypełnienie istniejącego rowu 

melioracyjnego gałęziami i 

kamieniami, tak aby ograniczyć jego 

wpływ na torfowiska. 

Uwarunkowania 

przyrodnicze  

realizacji celu 

Cel możliwy do realizowania na całym 

obszarze ochrony ścisłej. Wypełnienie 

gałęziami i kamieniami rowu 

antropogenicznego pochodzenia 

znajdującego się w OOŚ Mokry Bór 

jest sprzeczne z celem ochrony 

ścisłej. Rów ten jednak został 

wykopany stosunkowo niedawno, na 

pewno w okresie istnienia tutaj 

obszaru ochrony ścisłej. 

  

- 

Uwarunkowania 

społeczne  

realizacji celu  

- - 



Zasoby Parku (przedmiot ochrony) Cel strategiczny (nadrzędny)  Cele operacyjne (szczegółowe) 

Środkowoeuropejskie wyżynne piargi 

i gołoborza krzemianowe; Ściany 

skalne i urwiska krzemianowe ze 

zbiorowiskami Androsacetalia 

vandellii; Jaskinie nieudostępnione do 

zwiedzania 

1.Zabezpieczenie przebiegu 

spontanicznych procesów 

przyrodniczych 

1.1. Utrzymanie obszarów ochrony 

ścisłej. 

1.2. Pozostawienie gołoborzy w 

granicach obszarów ochrony ścisłej 

bez zabiegów ochronnych. 

Pozostawienie ścian skalnych i urwisk 

krzemianowych ze zbiorowiskami  

Androsacetalia vandellii  oraz jaskiń w 

granicach obszarów ochrony czynnej 

zachowawczej. 

1.3. Ograniczanie presji ludzi oraz 

eliminacja zagrożeń zewnętrznych. 

Uwarunkowania 

przyrodnicze  

realizacji celu 

Cel realizowany w możliwie 

najszerszym zakresie na wszystkich 

płatach  

- 

Uwarunkowania 

społeczne  

realizacji celu  - 

Ad. 1.1 i 1.3. Możliwy negatywny 

odbiór przez społeczność lokalną ze 

względu na dalsze ograniczenia 

związane z funkcjonowaniem 

obszarów ochrony ścisłej.  



Zasoby Parku 

(przedmiot ochrony) 

Cel strategiczny (nadrzędny)  Cele operacyjne (szczegółowe) 

Ekosystemy leśne 

zidentyfikowane jako 

przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 

Łysogóry w granicach 

ŚPN 

1. Zabezpieczenie przebiegu spontanicznych procesów 

przyrodniczych  1.1. Utrzymanie i powiększenie obszarów ochrony ścisłej. 

1.2. Pozostawienie ekosystemów leśnych w granicach 

obszarów ochrony ścisłej bez zabiegów ochronnych oraz w 

obszarze ochrony czynnej zachowawczej. 

1.3. Ograniczanie presji ludzi oraz eliminacja zagrożeń 

zewnętrznych. 

2. Wspomaganie spontanicznych procesów regeneracyjnych z 

racji na silny stopień zniekształcenia antropogenicznego siedlisk 

9170 

2.1. Wspomaganie warunków rozwoju młodego pokolenia 

drzewostanu, zgodnego ze zbiorowiskiem roślinnym. 

2.2. Wprowadzenie ochrony czynnej odtwarzającej a 

następnie stabilizującej w Uroczysku Serwis-Dąbrowa, gdzie 

występują grądy zdegenerowane poprzez nasadzenia 

sosnowe. 

2.3. Eliminacja gatunków obcych  z drzewostanu 

3. Utrzymanie właściwych stosunków wodnych w tym poziomu 

wód wgłębnych, gruntowych, przepływów. 
3.1 Wypełnienie istniejącego rowu melioracyjnego gałęziami i 

kamieniami, tak aby ograniczyć jego wpływ na bory i lasy 

bagienne. 

Uwarunkowania 

przyrodnicze  

realizacji celu 

1. Cel realizowany w możliwie najszerszym zakresie w miejscach 

występowania chronionych siedlisk  leśnych w obszarze Natura 

2000 w granicach ŚPN, obligatoryjnie w obszarach ochrony 

ścisłej oraz obszarach ochrony czynnej zachowawczej. 

2. Cel będzie realizowany poza obszarami ochrony ścisłej, w 

drzewostanach sosnowych rosnących na siedliskach żyznych 

lasów liściastych (grądów) oraz w drzewostanach z udziałem 

gatunków obcych geograficznie. 

3. Wypełnienie gałęziami i kamieniami rowu antropogenicznego 

pochodzenia znajdującego się w OOŚ Mokry Bór jest sprzeczne 

z celem ochrony ścisłej. Rów ten jednak został wykopany 

stosunkowo niedawno, na pewno w okresie istnienia tutaj 

obszaru ochrony ścisłej. 

Ad. 2.1 i 2.2. Zabiegi tylko w wydzieleniach, gdzie wiek 

drzewostanu nie przekracza 100 lat, a udział sosny 

przekracza 50%. Usuwane mogą być wyłącznie gatunki 

niezgodne z siedliskiem, żywe, w wieku do 100 lat. 

Ad. 2.3. W obszarach ochrony czynnej zachowawczej 

wyłącznie punktowo; w pozostałych poprzez cięcia 

posztuczne, a w przypadku dużego udziału gatunków obcych 

w drzewostanach – poprzez zaplanowaną przebudowę. 

Uwarunkowania 

społeczne  

realizacji celu  

- 

Ad.1.1 i 1.3. Możliwy negatywny odbiór przez społeczność 

lokalną ze względu na dalsze ograniczenia związane z 

funkcjonowaniem obszarów ochrony ścisłej.  



Zasoby Parku 

(przedmiot 

ochrony) 

Cel strategiczny (nadrzędny)  Cele operacyjne (szczegółowe) 

Wyżynny jodłowy bór 

mieszany (Abietetum 

polonicum) 

1. Zabezpieczenie przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych  1.1. Utrzymanie i powiększenie obszarów 

ochrony ścisłej. 

1.2. Pozostawienie ekosystemów leśnych w 

granicach obszarów ochrony ścisłej bez 

zabiegów ochronnych. 

1.3. Ograniczanie presji ludzi oraz 

eliminacja zagrożeń zewnętrznych. 

2. Utrzymanie właściwej struktury, budowy i powierzchni zespołu Abietetum 

polonicum na terenie obszaru Natura 2000 Łysogóry w granicach Parku. - 

Uwarunkowania 

przyrodnicze  

realizacji celu 

1. Cel realizowany w możliwie najszerszym zakresie w miejscach występowania 

siedliska 91P0 w obszarze Natura 2000 w granicach ŚPN, obligatoryjnie w 

obszarach ochrony ścisłej oraz obszarach ochrony czynnej zachowawczej. 

- 

2. W obszarach intensywnego rozwoju buka, cięcia będą polegać na eliminacji 

buków znajdujących się w drugim piętrze drzewostanu oraz w odnowieniach, przy 

jednoczesnym popieraniu odnowień jodłowych, poprzez odsłanianie i 

kształtowanie istniejących „stożków” jodłowych. 

W drzewostanach jodłowych, gdzie obserwuje się ujednolicanie struktury lasu i w 

miejscach o niewykształconej strukturze przerębowej, planuje się wykonywanie 

cięć o charakterze trzebieży przerębowej, której celem będzie doprowadzenie do 

zróżnicowania struktury przestrzennej (grubościowej i wysokościowej) oraz 

wiekowej jedlin. Cięcia takie powinny być wykonywane stopniowo i z niewielką 

intensywnością, w długim okresie czasu Wszelkie cięcia winny przybierać 

charakter jednostkowy bądź grupowy i być wykonywane we wszystkich 

warstwach drzewostanu. Mogą być usuwane wyłącznie drzewa żywe w wieku do 

100 lat. 

- 

Uwarunkowania 

społeczne  

realizacji celu  
- 

Ad.1.1 i 1.3. Możliwy negatywny odbiór 

przez społeczność lokalną ze względu na 

dalsze ograniczenia związane z 

funkcjonowaniem obszarów ochrony ścisłej.  



PRZEDMIOTY OCHRONY – GATUNKI ROŚLIN 



1381 Widłoząb zielony Dicranum viride 

 



Zagrożenia wewnętrzne 1381 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji  

 

Zbyt małe zasoby martwej materii 

organicznej w ekosystemach 

leśnych wpływających negatywnie 

na gatunek 

Pozostawianie drzew 

złamanych, wywróconych, 

obumierających i martwych, 

o ile nie zagraża to 

założonym celom ochrony, 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

Zagrożenia zewnętrzne 1381 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P H04 Zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenia przenoszone 

drogą powietrzną 

- - 



1386 Bezlist okrywowy 

Buxbaumia viridis 

Fot. T. Paciorek 



Zagrożenia wewnętrzne 1386 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia 

zagrożenia  

I B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji  

 

Zbyt małe zasoby martwej materii 

organicznej w ekosystemach 

leśnych wpływających 

negatywnie na gatunek 

Pozostawianie drzew 

złamanych, wywróconych, 

obumierających i martwych, 

o ile nie zagraża to 

założonym celom ochrony, 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

Zagrożenia zewnętrzne 1386 

Rodzaj 

zagrożenia 

(I, P) 

Kod i nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe sposoby 

eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia  

P H04 Zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenia przenoszone 

drogą powietrzną 

- - 



Cele ochrony gatunków roślin będących przedmiotami 
ochrony w obszarze Natura 2000 Łysogóry 

Zasoby Parku (przedmiot ochrony) Cel strategiczny (nadrzędny)  Cele operacyjne (szczegółowe) 

Widłoząb zielony Dicranum viride 

Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis 

1. Zabezpieczenie przebiegu 

spontanicznych procesów 

przyrodniczych 

1. 1. Zachowanie obszarów ochrony 

ścisłej. 

1.2. Ustanowienie nowych i 

powiększenie obszarów ochrony 

ścisłej. 

1.3. Ograniczenie presji ludzi oraz 

eliminacja zagrożeń zewnętrznych. 

Uwarunkowania 

przyrodnicze  

realizacji celu 

Cel realizowany w możliwie 

najszerszym zakresie we wszystkich 

ekosystemach leśnych Parku, 

obligatoryjnie w obszarach ochrony 

ścisłej oraz obszarach ochrony 

czynnej zachowawczej. 

- 

Uwarunkowania 

społeczne  

realizacji celu  

- Ad. 1.1 i 1.2. Możliwy negatywny 

odbiór przez społeczność lokalną ze 

względu na dalsze ograniczenia 

związane z funkcjonowaniem 

obszarów ochrony ścisłej. 


