Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego:
Podsumowanie inwentaryzacji
Zagrożenia
Działania ochronne
Karolina Wieczorek

Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Rudniańskiego PK
Grupa

liczba gatunków: w tym chronione: w tym zagrożone: w tym „Naturowe”:
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Ssaki

Bóbr europejski Castor fiber

Traszka górska Triturus alpestris

Rzekotka drzewna Hyla arborea

1. Ciekawe gatunki zwierząt występujące na terenie Rudniańskiego
Parku Krajobrazowego:
- bezkręgowce: modraszek nausitous, modraszek telejus, skalnik driada, poczwarówka zwężona,
czerwończyk nieparek
- minogi: minóg strumieniowy
- płazy: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna
- gady: gniewosz plamisty, żmija zygzakowata
- ptaki: żuraw, bocian biały, błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, zimorodek
- ssaki: bóbr, wydra, popielica

2. Miejsca koncentracji gatunków chronionych i rzadkich:
- obszar Natura 2000 Rudno PLH120058
- obszar Natura 2000 Rudniańskie Modraszki-Kajasówka PLH120077
- rezerwaty przyrody: „Kajasówka” i „Dolina potoku Rudno”

3. Korytarze ekologiczne (korytarz ekologiczny – zgodnie z art. 5, pkt 2 ustawy o ochronie
przyrody, to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów”)

MAPA KORYTARZY EKOLOGICZNYCH

Zagrożenia dla fauny Rudniańskiego Parku Krajobrazowego:
1. Sukcesja wtórna.
2. Presja budowlana.
3. Eliminacja martwego drewna.
4. Wzrost natężenia ruchu samochodowego.
5. Elementy utrudniające przemieszczanie się zwierząt.
6. Kłusownictwo.
7. Wypalanie traw i zarośli.
8. Ruch pojazdów crossowych.
9. Dzikie wysypiska odpadów.

Działania ochronne
Lp.

Priorytet

Sposób realizacji

Podmiot odp.
za wykonanie

1

Zachowanie obszarów
nieleśnych –
przeciwdziałanie
sukcesji wtórnej.

Przywrócenie lub utrzymanie ekstensywnej gospodarki
polegającej na wykaszaniu lub wypasie zwierząt gospodarskich
na obszarach łąkowych.

ZPKWM,
właściciele
gruntów,
RDOŚ

Wprowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentach
planistycznych gmin; rezygnacja z wyznaczania nowych terenów
pod zabudowę w obrębie korytarzy ekologicznych, ograniczenie
Samorządy
ciągłej zabudowy wzdłuż dróg i cieków wodnych. Pozostawianie lokalne,RDOŚ
pasów zadrzewień wzdłuż dróg, cieków wodnych oraz użytków
rolnych.

2

Minimalizacja negatywnych skutków tworzenia na ciekach
Zachowanie drożności
wodnych barier poprzecznych w postaci progów, stopni itp.; o ile Samorządy
korytarzy ekologicznych
to możliwe przywrócenie ciągłości cieków wodnych, na przykład lokalne,RDOŚ
oraz ochrona płazów na
poprzez budowę przepławek dla ryb.
trasach migracji
W miejscach sezonowych migracji płazów (w przypadku
Zarządcy
sezonowych.
modernizacji dróg lub budowy nowych), na odcinkach dróg, gdzie
dróg,
zaobserwowano masowe wędrówki oraz wysoką śmiertelność
ZPKWM,
płazów spowodowaną ruchem kołowym – projektowanie
samorządy
i wykonanie bezkolizyjnych systemów przejść dla płazów. Jeśli
lokalne,
droga nie posiada przejścia – realizacja czynnej ochrony poprzez
ośrodki
stosowanie tymczasowych ogrodzeń ochronnych, wraz
edukacyjne,
z przenoszeniem odłowionych osobników.
RDOŚ

Działania ochronne – cd.
Lp.

3

4

Priorytet

Sposób realizacji

Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie

Dążenie do pozostawiania martwego drewna,
Utrzymanie dostępności
odpowiednio do składu gatunkowego, fazy
miejsc lęgowych
rozwojowej i zasady zachowania trwałości
Nadleśnictwo
i żerowiskowych ptaków,
drzewostanów, w ilości min. 5% zasobności
Krzeszowice,
miejsc schronień i miejsc
drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem
prywatni właściciele
rozrodu ssaków oraz miejsc drzew martwych stojących, w tym dziuplastych)
gruntów leśnych, RDOŚ
bytowania pozostałych grup na koniec okresu obowiązywania planu ochrony
zwierząt.
parku krajobrazowego. Wskazane rębnie
złożone.

Ochrona gatunków rodzimej
fauny przed nielegalną,
szkodliwą działalnością
człowieka.

Systematyczne kontrole miejsc, gdzie
stwierdzono przypadki kłusownictwa.

Nadleśnictwo
Krzeszowice, RDOŚ

Zorganizowanie akcji sprzątania dzikich
wysypisk.

Samorządy lokalne,
ZPKWM, RDOŚ

Edukacja – podnoszenie świadomości
społecznej o szkodliwości wypalania traw
i zarośli, zaśmiecania, kłusownictwa,
poruszania się pojazdami poza drogami do tego
przeznaczonymi – organizacja lub włączanie się
w akcje społeczne.

ZPKWM, samorządy
lokalne, Nadleśnictwo
Krzeszowice, RDOŚ

Dziękuję za uwagę

