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Obszar Natura 2000  Rudno PLH 120058

Kod Nazwa
Ocena 

populacji/ 
Stopień 

reprezent.

Ocena stanu 
zachowania

Ocena 
izolacji/ 

Powierzchni
a względna

Ocena 
ogólna

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
(Molinion)

B C C C

Proponowane przedmioty ochrony - siedliska przyrodnicze 



Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)





Siedlisko 
przyrodnicze

Parametr stanu Wskaźnik Ocena stanu 
ochrony

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony

6410 - 
Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 

Powierzchnia 
siedliska

FV U1

Specyficzna 
struktura i  funkcje

Procent zajęty przez 
siedlisko na transekcie

U1

Struktura przestrzenna 
płatów siedliska

U1

Gatunki typowe U1

Gatunki dominujące U1

Obce gatunki inwazyjne FV

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych

FV

Ekspansja krzewów i 
podrostu drzew

U1

Martwa materia organiczna 
(wojłok)

U1

Ogólnie struktura i funkcje U1

Perspektywy 
ochrony

U1

Ocena stanu ochrony



Przedmiot ochrony
Zagrożenie

Opis zagrożenia
Istniejące Potencjalne

1640 
Zmiennowilgotne 

łąki
trzęślicowe 
(Molinion) 

A03.03 
Zaniechanie/brak 

koszenia

Brak koszenia powoduje sukcesję roślin 
(trzcina, nawłocie, pokrzywa, drzewa) 

prowadząc do zmiany warunków 
siedliskowych, a w konsekwencji do zaniku 

siedliska

I02 Problematyczne 
gatunki rodzime

Zmiana stosunków wodnych w obszarze i 
podtapianie (zalewanie) terenów przez bobry 

może prowadzić do zmiany  siedliska na 
turzycowiska i trzcinowiska

Obszar Natura 2000 PLH 120058 Rudno – zagrożenia 



Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Działania związane z ochroną czynną 

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 
Zmiennowilgotne łąki

trzęślicowe 
(Molinion) 

Usunięcie drzew i 
krzewów

w siedlisku 
zmiennowilgotnych
łąk trzęślicowych

Usuniecie drzew i krzewów w wieku do 20 lat, należy 
pozostawić około 15 do 20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą 

biomasę należy usunąć z powierzchni siedliska



Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 
Zmiennowilgotne łąki

trzęślicowe 
(Molinion) 

Utrzymanie pożądanego
charakteru siedliska 
zmiennowilgotnych
łąk trzęślicowych 

(działanie
obligatoryjne)

Powstrzymanie się od zalesiania, zaorywania, prowadzenia 
plantacji wikliny, zabudowy, oraz nawożenia nawozami 

mineralnymi

Kontynuacja bądź
przywrócenie 

ekstensywnego
użytkowania w siedlisku
zmiennowilgotnych łąk 
trzęślicowych(działanie

fakultatywne)

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodne z pakietem 
rolnośrodowiskowym (wariant dla łąk trzęślicowych). Jeden 

pokos raz na rok/2 lata od 15. 09 do 30. 10 , metodami 
nieinwazyjnymi dla wierzchniej pokrywy glebowej, na
wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 

mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona 
nie powinna przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę 
należy uprzątnąć bądź ułożyć w stogi/pryzmy do 2 tygodni po 

skoszeniu.



Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Monitoring usunięcia 
drzew

i krzewów w siedlisku
zmiennowilgotnych łąk 

trzęślicowych

Wizja terenowa, dokumentacja fotograficzna



Nazwa dokumentu Wskazania do zmian

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów 
Uchwała nr XLV/326/2013 Rady Gminy Czernichów z 
dnia 26 listopada 2013

W SUiKZP w punkcie 3, podpunkcie 3.2. Obszary 
chronione przed urbanizacją w tym tereny z zakazem 
zabudowy, w tabeli 2 zmiana kierunków i warunków 
zagospodarowania terenów oznaczonych jako ZE:
W terenach wskazanych w załączniku nr 8 do uchwały w
sprawie Planu ochrony RPK, jako: T1, T2, Rudno_A i 
Rudno_B należy wykreślić możliwość zadrzewień. W 
terenach tych dopuszcza się użytkowanie rolnicze w 
postaci trwałych użytków zielonych – łąk i pastwisk 
(zakazuje się w szczególności plantacji wikliny). Nie 
dopuszcza się tu ponadto realizacji nowych urządzeń 
regulacji wód.

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 
pkt 5 ustawy o ochronie przyrody).



Nazwa dokumentu Wskazania do zmian

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Alwernia – część B 
Uchwała nr XXVIII/219/2005 Rady Miejskiej w 
Alwerni z dnia 2 lutego 2005 r.

– W MPZP w Rozdziale Zasady zagospodarowania i warunki
zabudowy wg stref polityki przestrzennej dodanie strefy
obejmującej Obszar Rudno PLH 120058 i zapisanie zasad
w niej obowiązujących. Wrysowanie granic Obszaru Rudno
PLH 120058 na załącznikach mapowych do MPZP.
– W § 18 i w § 19 w MPZP zmiana przeznaczenia
podstawowego terenów oznaczonych jako ZN i ZL:
W terenach wskazanych w załączniku nr 8 do uchwały
w sprawie Planu ochrony RPK, jako: T1, T2, Rudno_A i
Rudno_B oraz Brodła_1 i Brodła_2 należy wykreślić możliwość
zadrzewień i zalesień. W terenach tych dopuszcza się
użytkowanie rolnicze w postaci trwałych użytków zielonych –
łąk i pastwisk (zakazuje się w szczególności plantacji wikliny).

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Alwernia Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni nr 
VII/69/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

W SUiKZP w punkcie 4, podpunkcie 4.8.18 Tereny użytków
zielonych RZI oraz RZP zmiana podstawowego
zagospodarowania terenów oznaczonych jako RZI:
W terenach wskazanych w załączniku nr 8 do uchwały
w sprawie Planu ochrony RPK, jako: T1, T2, Rudno_A i
Rudno_B oraz Brodła_1 i Brodła_2 należy wykreślić możliwość
zadrzewień i zalesień. W terenach tych dopuszcza się
użytkowanie rolnicze w postaci trwałych użytków zielonych –
łąk i pastwisk (zakazuje się w szczególności plantacji wikliny).



Obszar Natura 2000  Rudniańskie Modraszki-Kajasówka PLH 120077

Przedmioty ochrony – siedliska przyrodnicze 

Kod Nazwa
Ocena 

populacji/ 
Stopień 

reprezent.

Ocena stanu 
zachowania

Ocena 
izolacji/ 

Powierzchnia 
względna

Ocena 
ogólna

6210 Murawy kserotermiczne Festuco-
Brometea

B C C C

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 

Arrhenatherion

B C B C



Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea



Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion





Nazwa siedliska 
przyrodniczego

Parametr stanu Wskaźnik Ocena stanu 
ochrony

Ogólna ocena 
stanu ochrony

6210 Murawy 
kserotermiczne

Powierzchnia 
siedliska

U2 U2

Specyficzna 
struktura i funkcje

Gatunki 
charakterystyczne

FV

Obce gatunki 
inwazyjne

FV

Rodzime gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych

FV

Ekspansja 
krzewów i 

podrostu drzew

U2

Liczba gatunków 
storczykowatych

U2

Zachowanie strefy 
ekotonowej

FV

Ogólnie struktura i 
funkcje

U2

Perspektywy 
ochrony

U2

Ocena stanu zachowania



Nazwa siedliska 
przyrodniczego

Parametr stanu Wskaźnik Ocena stanu 
ochrony

Ogólna ocena 
stanu ochrony

6210 Niżowe i 
górskie świeże łąki 

użytkowane 
ekstensywnie

Powierzchnia 
siedliska

FV U1

Specyficzna 
struktura i funkcje

Struktura przestrzenna 
płatów

FV

Gatunki charakterystyczne U1

Gatunki dominujące U1

Obce gatunki inwazyjne U1

Gatunki ekspansywne roślin 
zielnych

U1

Ekpansja krzewów i podrostu 
drzew

FV

Udział dobrze zachowanych 
płatów siedliska

FV

Wojłok (martwa materia 
organiczna)

FV

Ogólnie struktura i funkcje U1

Perspektywy 
ochrony

U1

Ocena stanu zachowania



Przedmiot 
ochrony

Zagrożenie

Opis zagrożeniaIstniejące Potencjalne

6210 Murawy 
kserotermiczne 

Festuco-
Brometea 

K02 Ewolucja 
biocenotyczna, 

sukcesja

Na skutek braku użytkowania terenu w płaty 
siedliska wkraczają krzewy (głównie tarnina) i 

drzewa, które powodują ocienienie i 
bezpośrednie zajęcie siedlisk roślin 

kserotermicznych, co przyczynia się do 
zachodzenia niekorzystnych zmian w obrębie 

siedliska, a w końcu do jego zaniku

6510 Niżowe i 
górskie świeże 

łąki użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenatherion

A03.03 
Zaniechanie/brak 

koszenia

Zarzucenie tradycyjnej gospodarki łąkarskiej 
powoduje zmniejszenie areału i ubożenie 

składu florystycznego, zmiejsza sie ilość roślin 
dwuliśniennych na rzecz traw, na miejsce 

gatunków charakterystycznych dla siedliska 
wkraczają gatunki pospolite takie jak np. 

śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, 
następnie jeżyny, kolejno krzewy i drzewa.

Obszar Natura 2000 PLH120077 Rudniańskie Modraszki – zagrożenia



Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Działania związane z ochroną czynną 

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

6210 Murawy 
kserotermiczne 

Festuco-Brometea 

Usunięcie drzew
i krzewów

w siedlisku muraw
kserotermicznych

Mechaniczne lub ręczne usunięcie wybranych krzewów i 
drzew (głównie tarniny) poprzez ich wycinkę i 

karczowanie. Biomasa pozostała po zabiegu musi być 
obligatoryjnie usunięta.



Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

6210 Murawy 
kserotermiczne 

Festuco-Brometea 

Prowadzenie 
ograniczonej

(ekstensywnej) 
gospodarki

Pastwiskowej (działanie
fakultatywne)

Wypas zwierząt (owiec) w obsadzie od 0,4 do 0,6 DJP/ha,
przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP/ha

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

6210 Murawy 
kserotermiczne 

Festuco-Brometea

Weryfikacja 
skuteczności usunięcia 

drzew i krzewów w 
siedlisku muraw

kserotermicznych

Wizja terenowa, dokumentacja fotograficzna



Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

1640 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion) 

Usunięcie nalotu drzew  i 
krzewów

Zabieg usunięcia drzew i krzewów w wieku do 20 lat należy wykonać między 
15. 10 a 01.03. Należy pozostawić około 15-20% w stosunku do obecnie 
zajmowanej powierzchni w kępach/pasach. Wyciętą biomasę należy usunąć z 
powierzchni siedliska

Kontynuacja bądź przywrócenie 
ekstensywnego użytkowania

Ekstensywne użytkowanie kośne zgodnie z pakietem rolnośrodowiskowym 
(wariant 5.4: łąki trzęślicowe i selernicowe). Jeden pokos raz na rok/2 lata od 
15 września do 30 października, metodami nieinwazyjnymi dla wierzchniej 
pokrywy glebowej, na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać się 
mozaikowo i rotacyjnie, w danym roku powierzchnia koszona nie powinna 
przekraczać 50% siedliska. Pozyskaną biomasę należy uprzątnąć bądź ułożyć 
w stogi/pryzmy do 2 tygodni po skoszeniu.

Przedmiot ochrony Nazwa Zakres prac

6510 Niżowe i 
górskie świeże łąki 

użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenatherion

Utrzymanie pożądanego
charakteru siedliska 
niżowych i górskich 

świeżych łąk 
użytkowanych 

ekstensywnie (działanie 
obligatoryjne)

Powstrzymanie się od zalesiania, zaorywania, zabudowy, 
nawożenia nawozami mineralnymi

Koszenie/ścinanie z 
wywiezieniem biomasy 

(działanie 
fakultatywne)

Zabieg koszenia przeprowadzać od środka na zewnątrz 
powierzchni. Optymalnie 1 raz w roku z pozostawieniem 

pasów nieskoszonej runi (5-10%) w terminie od 15 
czerwca. Nie rzadziej niż 1 raz na 3 lata. Dopuszczalne 

jest koszenie 2 razy w ciągu roku z pozostawieniem 
pasów nieskoszonej runi (5-10%) w terminie od 15 

czerwca

Wypas (działanie 
fakultatywne)

Wypas zwierzętami gospodarskimi. Spasanie powierzchni 
0,25 DJP/ha/rok. Na powierzchniach nieskoszonych, w 

ramach drugiego pokosu.



Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 
5 ustawy o ochronie przyrody

Nazwa dokumentu Wskazania do zmian

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów 
Uchwała nr XLV/326/2013 Rady Gminy Czernichów z 
dnia 26 listopada 2013 r.

W SUiKZP w punkcie 3, podpunkcie 3.2. Obszary 
chronione przed urbanizacją w tym tereny z zakazem 
zabudowy, w tabeli 2 zmiana kierunków i warunków
zagospodarowania terenów oznaczonych jako R/RZ, R, 
ZK: W terenach wskazanych w załączniku nr 4 do 
uchwały w sprawie Planu ochrony RPK, jako obszary, 
które nie powinny być zalesiane, jednocześnie 
położone w granicach obszaru Rudniańskie Modraszki-
Kajasówka PLH 120077 należy wykreślić możliwość 
zadrzewień i zalesień



Nazwa dokumentu Wskazania do zmian

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru rezerwatu 
przyrody „Kajasówka” wraz
z otoczeniem Uchwała nr XXXVI/263/2013 
Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 
2013 r. Zmieniony Uchwałą nr XLV/328/2013 
Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 
2013 r.

W MPZP w § 9, punkcie 4 zmiana przeznaczenia terenów
oznaczonych jako 2RZ:
– W terenach wskazanych w załączniku nr 4 do uchwały
w sprawie Planu ochrony RPK, jako obszary, które nie 
powinny być zalesiane, jednocześnie położone w granicach 
obszaru Rudniańskie Modraszki-Kajasówka PLH 120077 
należy wykreślić możliwość zadrzewień i zalesień.
– W terenach wskazanych w załączniku nr 4 do uchwały
w sprawie Planu ochrony RPK, jako obszary, które nie 
powinny być zalesiane wprowadzenie zakazu realizacji 
obiektów melioracji wodnych.
W MPZP w § 9, punkcie 5. zmiana przeznaczenia terenów
oznaczonych jako 15ZL: W terenach wskazanych w 
załączniku nr 4 do uchwały w sprawie Planu ochrony RPK, 
jako obszary, które nie powinny być zalesiane, jednocześnie 
położone w granicach obszaru Rudniańskie Modraszki-
Kajasówka PLH 120077 należy wykreślić możliwość 
zadrzewień i zalesień.



Dziękuję za uwagę
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