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Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej Rudniańskiego PK

liczba 
gatunków:

w tym chronione: w tym zagrożone:

rośliny 
naczyniowe

622 37 7

mszaki 177 25 4

grzyby 167 5 7

Ciekawe gatunki roślin naczyniowych: języcznik zwyczajny Phyllitis 
scolopendrium, pióropusznik strusi Matteucia sthruthiopteris,
kłokoczka południowa Staphylea pinnata, kosaciec syberyjski Iris
sibirica, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe



- Występowanie na terenie Parku 9 typów bądź podtypów siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: grąd subkontynentalny, 
kwaśna buczyna niżowa, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, murawy 
kserotermiczne, łąki rajgrasowe, starorzecza i drobne zbiorniki wodne, torfowiska
i trzęsawiska, szczelinowe zbiorowiska paproci, mszysto-paprociowe zbiorowiska
skał obojętnych

- Występowanie na terenie Parku 9 zespołów leśnych oraz 22 nieleśnych zespołów 
roślinnych

− Miejsca szczególnej koncentracji gatunków chronionych i zagrożonych na 
terenie Parku to:rezerwaty: „Dolina Potoku Rudno” i 'Kajasówka”, oraz jurajskie 
wychodnie skalne: Skały Gałdynowskie i Podskale, skałki w pobliżu ścieżki 
ornitologicznej „Łączany”;



Zagrożenia:

1. Sukcesja wtórna

2. Presja budowlana

3. Ekspansja gatunków obcych (inwazyjnych)

4. Eliminacja martwego drewna

5. Chemizacja rolnictwa

6. Wspinaczka skałkowa



Priorytet Realizacja sposobu ochrony Podmiot odpowiedzialny za 
wykonanie

Zachowanie cennych 
nieleśnych zbiorowisk 
roślinnych i cennych 

gatunków roślin.
Przeciwdziałanie sukcesji 

wtórnej

Zachowanie ekstensywnej gospodarki polegającej 
na koszeniu i wypasie zwierząt gospodarskich na 

cennych nieleśnych zbiorowiskach roślinnych.

ZPKWM*, ARiMR, ODR,
właściciele gruntów, RDOŚ

Szeroko pojęta akcja informująca o możliwości 
skorzystania przez rolników z pakietów 

rolnośrodowiskowych (zawierająca informacje
o korzyściach dla rolnika) (spotkania informacyjne w 

gminach, festyny, broszurki, plakaty).

ZPKWM*, ARiMR, ODR 
samorządy lokalne, RDOŚ

Zachowanie rodzimych 
gatunków flory.

Przeciwdziałanie ekspansji 
obcych gatunków 

inwazyjnych.

Starania o uzyskania finansowania mechanicznego 
niszczenie osobników rdestowca ostrokończystego
Reynoutria japonica. Należy pamiętać o usuwaniu 

oprócz części nadziemnych także części 
podziemnych.

ZPKWM*, władze lokalne, 
RDOŚ

Utrzymanie stanowisk 
cennych gatunków

 związanych z martwym 
drewnem

Dążenie do pozostawiania martwego drewna, 
odpowiednio do składu gatunkowego, fazy 
rozwojowej i zasady zachowania trwałości 

drzewostanów, w ilości min. 5% zasobności 
drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem 

drzew martwych stojących, w tym dziuplastych) na 
koniec okresu obowiązywania planu ochrony parku 

krajobrazowego. Wskazane rębnie złożone

Nadleśnictwo Krzeszowice, 
prywatni właściciele 

gruntów leśnych, RDOŚ

Działania



Priorytet Realizacja sposobu ochrony Podmiot odpowiedzialny za 
wykonanie

Zachowanie zagrożonych chwastów 
pół uprawnych

Pozostawanie niewielkich pasów na 
obrzeżach pół uprawnych, na 
których nie będą stosowane 

chemiczne środki ochrony roślin.

ZPKWM*, ARiMR, ODR samorządy
lokalne, RDOŚ

Zachowanie cennych gatunków 
roślin występujących przy 

wychodniach skalnych

Edukacja grup wspinaczkowych. ZPKWM*, RDOŚ

* współpraca w zakresie koordynacji działań, edukacji, informacji i promocji



Dziękuję za uwagę
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