Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

Aktualne oddziaływania i przewidywane zagrożenia dla gatunków zwierząt
na podstawie wyników monitoringu
w roku 2017
Aktualne oddziaływania na stanowiskach gatunków zwierząt monitorowanych w roku 2017
Wpływ: „+”- pozytywny, „-”- negatywny, „0”- neutralny / Intensywność: A - duża, B - średnia, C – mała, X - nieznana

Oddziaływanie
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa

Nazwa polska
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba trawna
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rak szlachetny
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa

Nazwa łacińska
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana temporaria
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Astacus astacus
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
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A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A02 zmiana sposobu uprawy
A02 zmiana sposobu uprawy
A02 zmiana sposobu uprawy
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa

skójka gruboskorupowa
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia
żółw błotny
chomik europejski
kumak nizinny
kumak nizinny
przeplatka maturna
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna

Unio crassus
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
Emys orbicularis
Cricetus cricetus
Bombina bombina
Bombina bombina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
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A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.02 płodozmian
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja

żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żaba zielona
żółw błotny
barczatka kataks
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
niepylak mnemozyna
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
strzępotek hero
traszka grzebieniasta
wąż Eskulapa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
niepylak mnemozyna

Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
Coenonympha hero
Triturus cristatus
Zamenis longissimus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Parnassius mnemosyne
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A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A03.03 zaniechanie / brak koszenia

przeplatka aurinia
przeplatka maturna
strzępotek edypus
strzępotek hero
suseł perełkowany
traszka grzebieniasta
żaba zielona
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
niepylak mnemozyna
poczwarówka Geyera
przeplatka aurinia
przeplatka aurinia
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
skójka gruboskorupowa
strzępotek edypus
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia

Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Coenonympha oedippus
Coenonympha hero
Spermophilus suslicus
Triturus cristatus
Rana esculenta complex
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Vertigo geyeri
Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
Unio crassus
Coenonympha oedippus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
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A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A04 wypas
A04 wypas
A04 wypas
A04.01 wypas intensywny
A04.01 wypas intensywny
A04.01 wypas intensywny
A04.01 wypas intensywny
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.02 intensywny wypas owiec
A04.01.02 intensywny wypas owiec
A04.01.02 intensywny wypas owiec
A04.01.02 intensywny wypas owiec
A04.01.03 intensywny wypas koni
A04.01.03 intensywny wypas koni
A04.01.03 intensywny wypas koni
A04.02 wypas nieintensywny
A04.02 wypas nieintensywny

strzępotek hero
wąż Eskulapa
żaba jeziorkowa
żółw błotny
niepylak mnemozyna
poczwarówka Geyera
wąż Eskulapa
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
ropucha zielona
traszka grzebieniasta
biegacz urozmaicony
kumak nizinny
suseł perełkowany
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
kumak górski
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
traszka grzebieniasta
żaba trawna
żaba zielona
skójka gruboskorupowa
skójka gruboskorupowa

Coenonympha hero
Zamenis longissimus
Rana lessonae
Emys orbicularis
Parnassius mnemosyne
Vertigo geyeri
Zamenis longissimus
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Bufo viridis
Triturus cristatus
Carabus variolosus
Bombina bombina
Spermophilus suslicus
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Bombina variegata
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus cristatus
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Unio crassus
Unio crassus
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A04.02 wypas nieintensywny
A04.02 wypas nieintensywny
A04.02 wypas nieintensywny
A04.02 wypas nieintensywny
A04.02 wypas nieintensywny
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.02 nieintensywny wypas owiec
A04.02.02 nieintensywny wypas owiec
A04.02.02 nieintensywny wypas owiec
A04.02.03 nieintensywny wypas koni
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
A05 Hodowla zwierząt (bez wypasu)
A05.01 Hodowla zwierząt

suseł perełkowany
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
skójka gruboskorupowa
skójka gruboskorupowa
suseł perełkowany
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba wodna
żaba zielona
barczatka kataks
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
wąż Eskulapa
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia
strzępotek hero
suseł perełkowany
żaba moczarowa
grzebiuszka ziemna

Spermophilus suslicus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Unio crassus
Unio crassus
Spermophilus suslicus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Eriogaster catax
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Zamenis longissimus
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
Coenonympha hero
Spermophilus suslicus
Rana arvalis
Pelobates fuscus
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A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.02 karmienie inwentarza
A05.02 karmienie inwentarza
A05.02 karmienie inwentarza
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne
A06.01.01 intensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności /
intensyfikacja
A06.01.01 intensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności /
intensyfikacja
A06.01.01 intensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności /
intensyfikacja
A06.01.01 intensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności /
intensyfikacja
A06.02.02 nieintensywne wieloletnie uprawy niedrzewne
A06.04 zaniechanie produkcji uprawnej
A06.04 zaniechanie produkcji uprawnej

kumak górski
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
wąż Eskulapa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba zielona
traszka grzebieniasta
żaba trawna
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
ropucha paskówka
ropucha zielona
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba zielona

Bombina variegata
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Triturus cristatus
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Bufo calamita
Bufo viridis
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana esculenta complex
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2

barczatka kataks

Eriogaster catax
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1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

1

żaba trawna

Rana temporaria

-

1

żaba zielona

Rana esculenta complex
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1

chomik europejski
chomik europejski
niepylak mnemozyna

Cricetus cricetus
Cricetus cricetus
Parnassius mnemosyne
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A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/

barczatka kataks
chomik europejski
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
barczatka kataks
głowacz białopłetwy
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
łątka ozdobna
minóg rzeczny
rzekotka drzewna
suseł perełkowany
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna

Eriogaster catax
Cricetus cricetus
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Eriogaster catax
Cottus gobio
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Coenagrion ornatum
Lampetra fluviatilis
Hyla arborea
Spermophilus suslicus
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta

+
-

1 1
10 10
1
1 4
1 3
6
1 9
3
3
3
3
6

1
2
2
1
4
1
4
2
2
1

1
4
1

3
6
8
3
5
1
1
6

1
4
5
1
3
7
1
12
2
5
3
4
5

3
2
1
3
1
5
1
4
3
2

COPYRIGHT © GIOŚ

Strona 8 z 72

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A09 Nawadnianie
A10.01 usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej
A10.01 usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej
A10.01 usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji

żaba zielona
żółw błotny
strzępotek hero
barczatka kataks
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia
kumak górski
traszka karpacka
wąż Eskulapa
niepylak mnemozyna
niepylak mnemozyna
zgniotek cynobrowy
żółw błotny
żółw błotny
gniewosz plamisty
kumak górski
strzępotek hero
traszka karpacka
wąż Eskulapa
żółw błotny
gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
strzępotek hero
żółw błotny
kumak górski
nadobnica alpejska
skójka gruboskorupowa

Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Coenonympha hero
Eriogaster catax
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
Bombina variegata
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Parnassius mnemosyne
Parnassius mnemosyne
Cucujus cinnaberinus
Emys orbicularis
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Bombina variegata
Coenonympha hero
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Coenonympha hero
Emys orbicularis
Bombina variegata
Rosalia alpina
Unio crassus

+
+
0
0
+
+
+
0

1
1

7

2

1
2
1
1
1
1
1
1

6
6

1
1

1
2

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
21
1
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B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)
B02.01.02 odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime)
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu

traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zgniotek cynobrowy
nadobnica alpejska
szlaczkoń szafraniec
nadobnica alpejska
przeplatka maturna
przeplatka maturna
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec
przeplatka maturna
biegacz urozmaicony
nadobnica alpejska
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
rak szlachetny
rzekotka drzewna
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny

Triturus cristatus
Triturus montandoni
Cucujus cinnaberinus
Rosalia alpina
Colias myrmidone
Rosalia alpina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Coenonympha hero
Colias myrmidone
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Carabus variolosus
Rosalia alpina
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Hyla arborea
Coenonympha hero
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis

0
+
+
+
+

1
1
1
1
1
1
1
1

1

5

2

2

1
1
1
7
1

5 1
4 10
1

1

1
1

2
1
2
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1
3
1
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2
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B02.03 usuwanie podszytu
B02.03 usuwanie podszytu
B02.03 usuwanie podszytu
B02.03 usuwanie podszytu
B02.03 usuwanie podszytu
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych /
starych drzew)
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych /
starych drzew)
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych /
starych drzew)
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew
B03 eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania
B03 eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej

przeplatka maturna
przeplatka maturna
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec
żółw błotny
biegacz urozmaicony
biegacz urozmaicony
gniewosz plamisty
nadobnica alpejska
przeplatka maturna
zgniotek cynobrowy

Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Coenonympha hero
Colias myrmidone
Emys orbicularis
Carabus variolosus
Carabus variolosus
Coronella austriaca
Rosalia alpina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Cucujus cinnaberinus

+
+
+
0
-

nadobnica alpejska

Rosalia alpina

nadobnica alpejska

1
1
1
3
1
1

2

4
1
4

1
1 10
1
3 4 1

-

5

1

Rosalia alpina

+

3

poczwarówka Geyera

Vertigo geyeri

0

1

gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
przeplatka maturna
przeplatka maturna
szlaczkoń szafraniec
chomik europejski
przeplatka maturna
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
żaba wodna
głowacz białopłetwy

Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Colias myrmidone
Cricetus cricetus
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Rana esculenta
Cottus gobio

+
+
X
+
-

1

1

3
2

2

1
1
1
1
1
1
3

2
1
1
1
1

COPYRIGHT © GIOŚ

Strona 11 z 72

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.02 Glinianki
C01.02 Glinianki
C01.02 Glinianki
C01.03 Wydobywanie torfu

kumak górski
kumak górski
kumak górski
nadobnica alpejska
przeplatka maturna
rak szlachetny
skójka gruboskorupowa
szlaczkoń szafraniec
traszka karpacka
traszka karpacka
wąż Eskulapa
skójka gruboskorupowa
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba wodna
żółw błotny
kumak górski
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
traszka grzebieniasta

Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Rosalia alpina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Unio crassus
Colias myrmidone
Triturus montandoni
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Unio crassus
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana esculenta
Emys orbicularis
Bombina variegata
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus cristatus

+
0
0
0
0
0
0
-

1
1
2

1

2

4

7
9

1

1
1
1
2
1
2

1
4
1

2
7

1

1
1
1
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C01.03.01 ręczne wycinanie torfu
C01.04 Kopalnie
C01.04.02 górnictwo podziemne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe

strzępotek edypus
zalotka większa
zalotka większa
gniewosz plamisty
kumak górski
nadobnica alpejska
nadobnica alpejska
traszka karpacka
chomik europejski
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak górski
kumak nizinny
niepylak mnemozyna
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
traszka karpacka
wąż Eskulapa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
biegacz urozmaicony

Coenonympha oedippus
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis
Coronella austriaca
Bombina variegata
Rosalia alpina
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Cricetus cricetus
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Carabus variolosus

X
X
+
0
0
-

2
1
6
1
1
6

1
1
1
2
1 20 1
2
1
4
3
1
4

2
3
1
4

1
2
5
2
2
2
1
1
1
3

5
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1

1
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1

2
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D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady

biegacz Zawadzkiego
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
przeplatka maturna
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba zielona
żółw błotny
biegacz urozmaicony
chomik europejski
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka

Carabus zawadzkii
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Carabus variolosus
Cricetus cricetus
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni

0
X
X
-

3
4 4
1
1
1
3
4
11
4 4
3
4
4
3
1
1
3 1
1 4
10 12
1 2
2 8

1
1

2

1
1
1
1

5
2
1

2 1
8 11 3
24 36 9
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1
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D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.04 drogi kolejowe, w tym TGV
D01.04 drogi kolejowe, w tym TGV
D01.05 mosty, wiadukty
D01.05 mosty, wiadukty

wąż Eskulapa
wąż Eskulapa
zalotka większa
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba wodna
żaba zielona
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba moczarowa
żaba wodna
żaba zielona
gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
skójka gruboskorupowa
wąż Eskulapa

Zamenis longissimus
Zamenis longissimus
Leucorrhinia pectoralis
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana arvalis
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Unio crassus
Zamenis longissimus

+
0
X
X
X
X
-

1

1
1
1

1
4 2 2
13 17 3
3
1
6 16 3
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1
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D02.01 linie elektryczne i telefoniczne
D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne
D05 Usprawniony dostęp do obszaru
D05 Usprawniony dostęp do obszaru
D05 Usprawniony dostęp do obszaru
D06 Inne formy transportu i komunikacji
E Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona

biegacz Zawadzkiego
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
żaba trawna
żaba wodna
niepylak mnemozyna
gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
zalotka większa
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa

Carabus zawadzkii
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Rana temporaria
Rana esculenta
Parnassius mnemosyne
Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Leucorrhinia pectoralis
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis

X
+
X
X
X
X
X
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

5

1
1
1
2
1
3
1
1

1
1
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E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E02 Tereny przemysłowe i handlowe
E02 Tereny przemysłowe i handlowe
E02 Tereny przemysłowe i handlowe
E02.02 składowisko przemysłowe
E02.02 składowisko przemysłowe
E02.02 składowisko przemysłowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe

żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba zielona
gniewosz plamisty
traszka grzebieniasta
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta

Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana esculenta complex
Coronella austriaca
Triturus cristatus
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus

X
-

1
1
2
1

1
1
1
2
2

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
8
3
1
3
12
3
2
2
2
7

2
3
2
1
1
3
2

1
3

1
1
1
1
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E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych

żaba moczarowa
żaba wodna
żaba zielona
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
minóg rzeczny
przeplatka aurinia
rak szlachetny
ropucha paskówka
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona

Rana arvalis
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Lampetra fluviatilis
Euphydryas aurinia
Astacus astacus
Bufo calamita
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex

-

chomik europejski

Cricetus cricetus

-

1

kumak górski

Bombina variegata

-

1

kumak nizinny

Bombina bombina

-

1

rzekotka drzewna

Hyla arborea

-

1

1

skójka gruboskorupowa Unio crassus

-

1

2

traszka grzebieniasta

-

4

2

Triturus cristatus

1
1
1
1
2
1
1

1

1
1
1
5
1
2

1
1
1
1
1

2
1

4
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E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.02 pozbywanie się odpadów przemysłowych
E03.02 pozbywanie się odpadów przemysłowych
E03.03 pozbywanie się obojętnych chemicznie materiałów
E03.03 pozbywanie się obojętnych chemicznie materiałów
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E04.01 Obiekty, budynki rolnicze stanowiące element krajobrazu

traszka karpacka

Triturus montandoni

-

1

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

-

2

1

żaba moczarowa

Rana arvalis

-

1

1

żaba trawna

Rana temporaria

-

1

żaba wodna

Rana esculenta

-

1

3

żaba zielona

Rana esculenta complex

-

1

1

żółw błotny

Emys orbicularis

-

1

traszka grzebieniasta
żaba wodna
kumak górski
traszka karpacka
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
niepylak mnemozyna
ropucha paskówka
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
zalotka większa

Triturus cristatus
Rana esculenta
Bombina variegata
Triturus montandoni
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Bufo calamita
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Leucorrhinia pectoralis

X

1
1
1
1
1

1
1

1
2
1
1
1
1

1
3

1
2

2

3
1
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E05 Składowanie materiałów
E05 Składowanie materiałów
E05 Składowanie materiałów
F01 Akwakultura morska i słodkowodna
F01 Akwakultura morska i słodkowodna
F01 Akwakultura morska i słodkowodna
F01 Akwakultura morska i słodkowodna
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F02.01 Rybołówstwo bierne
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo

kumak górski
nadobnica alpejska
traszka karpacka
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba trawna
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
minóg rzeczny
rak szlachetny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rak szlachetny

Bombina variegata
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Lampetra fluviatilis
Astacus astacus
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Astacus astacus

X
X
X
X
-

1
21 1
1
2
1 2
1
2
3
1 4
1
1
2 8
5 8

1
1

1
7
2

2

2
3

2
3

1
1

3
1

2
2
3

5
4
9

2
2
3
1

1
3

3

1
1
1

1
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F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)
F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)
F03.01.01 szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość
populacji)
F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt (lądowych)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo

rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
zalotka większa
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żaba zielona
żółw błotny
gniewosz plamisty
żółw błotny

Hyla arborea
Unio crassus
Unio crassus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Emys orbicularis

0
X
0
X
X
-

przeplatka aurinia

Euphydryas aurinia

-

wąż Eskulapa
nadobnica alpejska
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia
wąż Eskulapa
zgniotek cynobrowy
chomik europejski

Zamenis longissimus
Rosalia alpina
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
Zamenis longissimus
Cucujus cinnaberinus
Cricetus cricetus

-

1

4
2
1
2 16
3
1
8
2

1
4
2
2
4
1
1

1

1
2
1
2 13
2 14
3
1
1
1

1
2
1
2
1

1
1

2
2
2
1

1
4

1
1

4

COPYRIGHT © GIOŚ

Strona 21 z 72

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo
F03.02.05 przypadkowe schwytanie
F04.02 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.)
F05.06 zbieranie w celach kolekcjonerskich
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach

gniewosz plamisty
żółw błotny
gniewosz plamisty
zgniotek cynobrowy
przeplatka maturna

Coronella austriaca
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Cucujus cinnaberinus
Hypodryas (Euphydryas) maturna

X
-

niepylak mnemozyna

Parnassius mnemosyne

-

rak szlachetny

Astacus astacus

-

1

skójka gruboskorupowa Unio crassus

-

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

1

żaba wodna

Rana esculenta

-

1

żaba zielona

Rana esculenta complex

-

1

gniewosz plamisty

Coronella austriaca

-

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

-

kumak górski

Bombina variegata

+

2

nadobnica alpejska

Rosalia alpina

-

1

niepylak mnemozyna

Parnassius mnemosyne

-

1

rzekotka drzewna

Hyla arborea

-

2

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

5

1

1
4
1
1
2

1

4

1
2

1
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niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

0

1

traszka karpacka

Triturus montandoni

+

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

X

1

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

-

3

żaba moczarowa

Rana arvalis

-

2

żaba trawna

Rana temporaria

-

3

żaba wodna

Rana esculenta

-

2

żaba zielona

Rana esculenta complex

-

4

żółw błotny

Emys orbicularis

-

biegacz urozmaicony
grzebiuszka ziemna
kumak górski
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona

Carabus variolosus
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex

-

2

2

3

3

1
1
4
1
2
4
2
1
2
2

1
3
1
1
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G01.03.01 regularne kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
G01.03.01 regularne kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
G01.03.02 rajdowe kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
G01.03.02 rajdowe kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
G01.03.02 rajdowe kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
G01.04 turystyka górska, wspinaczka, speleologia
G01.04.01 turystyka górska i wspinaczka
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02.02 kompleksy narciarskie
G02.02 kompleksy narciarskie
G02.09 obserwowanie przyrody
G04.02 zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie
G05.04 Wandalizm
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
G05.09 płoty, ogrodzenia

kumak górski
traszka karpacka
kumak górski
traszka karpacka
żółw błotny
nadobnica alpejska
niepylak mnemozyna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
żaba trawna
żaba zielona
skójka gruboskorupowa
kumak górski
traszka karpacka
poczwarówka Geyera
gniewosz plamisty
biegacz urozmaicony
zgniotek cynobrowy
kumak górski
traszka karpacka
gniewosz plamisty

Bombina variegata
Triturus montandoni
Bombina variegata
Triturus montandoni
Emys orbicularis
Rosalia alpina
Parnassius mnemosyne
Unio crassus
Triturus cristatus
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Unio crassus
Bombina variegata
Triturus montandoni
Vertigo geyeri
Coronella austriaca
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Bombina variegata
Triturus montandoni
Coronella austriaca

X
0
0
0
0
-

2
2
1
1

1
1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

1

żaba moczarowa

Rana arvalis

-

1

chomik europejski
przeplatka maturna
żółw błotny

Cricetus cricetus
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Emys orbicularis

-

2 13
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
2

1
1
1
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G05.11 śmierć lub uraz w wyniku kolizji
G05.11 śmierć lub uraz w wyniku kolizji
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,

traszka grzebieniasta
żółw błotny
kumak górski
ropucha zielona
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba trawna

Triturus cristatus
Emys orbicularis
Bombina variegata
Bufo viridis
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana temporaria

X
X
X

1

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

-

2

kumak nizinny

Bombina bombina

-

3

rzekotka drzewna

Hyla arborea

-

4

skójka gruboskorupowa Unio crassus

-

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

8

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

-

1

żaba moczarowa

Rana arvalis

-

4

żaba śmieszka

Rana ridibunda

-

3

żaba trawna

Rana temporaria

-

4

żaba wodna

Rana esculenta

-

5

żaba zielona

Rana esculenta complex

-

8

żółw błotny

Emys orbicularis

-

1

1
1
1
1
1
1

4

2
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morskich i słonawych)
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.06 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
transportu i infrastruktury niezwiązanych z kanałami/zamiatarkami
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw domowych
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw domowych
H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł
rozproszonych, niewymienionych powyżej
H03.02.01 skażenie niesyntetycznymi związkami chemicznymi
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)
H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe

grzebiuszka ziemna
rak szlachetny
traszka grzebieniasta

Pelobates fuscus
Astacus astacus
Triturus cristatus

-

1
2
1

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

-

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

1

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

-

żaba moczarowa

Rana arvalis

-

1

żaba trawna

Rana temporaria

-

1

żaba zielona

Rana esculenta complex

-

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

2

1
1
2

1

skójka gruboskorupowa Unio crassus

-

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

3

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

1

żółw błotny
żółw błotny
barczatka kataks
biegacz urozmaicony
grzebiuszka ziemna
ropucha zielona

Emys orbicularis
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Carabus variolosus
Pelobates fuscus
Bufo viridis

-

1
1

1

1
1
1
1
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H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe
H05.01 odpadki i odpady stałe
H07 Inne formy zanieczyszczenia
H07 Inne formy zanieczyszczenia
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I02 problematyczne gatunki rodzime
I02 problematyczne gatunki rodzime
I02 problematyczne gatunki rodzime
I02 problematyczne gatunki rodzime
I02 problematyczne gatunki rodzime
I03.01 genetyczne zanieczyszczenie (zwierzęta)
J01.01 wypalanie
J01.01 wypalanie
J01.01 wypalanie
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie

rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba wodna
żaba zielona
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
rak szlachetny
zgniotek cynobrowy
kumak górski
przeplatka maturna
rak szlachetny
skójka gruboskorupowa
traszka karpacka
żółw błotny
barczatka kataks
chomik europejski
strzępotek edypus
strzępotek edypus
zalotka większa
żaba wodna
żółw błotny
barczatka kataks
grzebiuszka ziemna

Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Triturus cristatus
Rana lessonae
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Cucujus cinnaberinus
Bombina variegata
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Unio crassus
Triturus montandoni
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Cricetus cricetus
Coenonympha oedippus
Coenonympha oedippus
Leucorrhinia pectoralis
Rana esculenta
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Pelobates fuscus

0
X
-

1
2
1
1
1
2

2
1
1
1
1
1
2

1

1
1
1
2
1

1
1
1

1

1
2

1

1
1
1
1

1
1
1
2
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J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01.02 osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)

kumak górski
kumak nizinny
kumak nizinny
przeplatka aurinia
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
zalotka większa
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba zielona
kumak nizinny
rak szlachetny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta

Bombina variegata
Bombina bombina
Bombina bombina
Euphydryas aurinia
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Leucorrhinia pectoralis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana esculenta complex
Bombina bombina
Astacus astacus
Hyla arborea
Triturus cristatus

X
X
X
X
X
X
-

2

1
2

1
1

1

1
9

1
4

2

1
5
5

1
1
1
1

4
1
6

1
3

1
1

1
1

1
1
2
2
2
1
2
1
1

COPYRIGHT © GIOŚ

Strona 28 z 72

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02.01 bagrowanie / usuwanie osadów limnicznych
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
J02.04 Zalewanie - modyfikacje
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie

żaba moczarowa
żaba zielona
traszka grzebieniasta

Rana arvalis
Rana esculenta complex
Triturus cristatus

X

rak szlachetny

Astacus astacus

-

skójka gruboskorupowa Unio crassus

-

rak szlachetny
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
grzebiuszka ziemna
grzebiuszka ziemna
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
kumak nizinny
kumak nizinny
ropucha zielona
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba moczarowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba trawna
żaba wodna
żaba wodna
żaba wodna

0
+
0
X
+
0
X
X
+
0
X
0
X
+
0
+
0
X

Astacus astacus
Unio crassus
Triturus cristatus
Pelobates fuscus
Pelobates fuscus
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Bombina bombina
Bombina bombina
Bufo viridis
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana arvalis
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta
Rana esculenta

1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1

4

2
1
2
1
1
1
1
1
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J02.04.01 zalewanie
J02.04.01 zalewanie
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących
J02.05.04 zbiorniki wodne
J02.06.05 pobór wód powierzchniowych przez farmy rybne
J02.08 Podwyższenie zwierciadła wody / sztuczne zasilanie wód
podziemnych
J02.10 gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną na potrzeby
odwodnienia
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.12.02 tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach
wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych

żaba zielona
żaba zielona
minóg rzeczny
rak szlachetny
żółw błotny
zalotka większa
żółw błotny
zgniotek cynobrowy

Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Lampetra fluviatilis
Astacus astacus
Emys orbicularis
Leucorrhinia pectoralis
Emys orbicularis
Cucujus cinnaberinus

0
X
+
+
-

1

rak szlachetny

Astacus astacus

-

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

-

gniewosz plamisty
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba wodna

Coronella austriaca
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana esculenta

-

2
2
2
1
2

przeplatka maturna

Hypodryas (Euphydryas) maturna

-

1

kumak górski
poczwarówka Geyera
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna

Bombina variegata
Vertigo geyeri
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta

-

2

1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
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J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk
J03.02.01 zmniejszenie migracji / bariery dla migracji
J03.02.01 zmniejszenie migracji / bariery dla migracji
J03.02.01 zmniejszenie migracji / bariery dla migracji
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof
naturalnych)
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof
naturalnych)
K01.01 Erozja
K01.01 Erozja
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie

kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba śmieszka
żaba wodna
chomik europejski
barczatka kataks
przeplatka maturna
suseł perełkowany

Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana ridibunda
Rana esculenta
Cricetus cricetus
Eriogaster catax
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Spermophilus suslicus

-

1
1
1
1
1

kumak górski

Bombina variegata

0

1

nadobnica alpejska

Rosalia alpina

+

1

1

kumak górski
traszka karpacka
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba wodna
żaba zielona
biegacz urozmaicony
grzebiuszka ziemna
kumak górski

Bombina variegata
Triturus montandoni
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Carabus variolosus
Pelobates fuscus
Bombina variegata

-

1
1
2
1
2
1
4
1
1
2
3
1
1
13 16
11 5

1
1

4
1
1
2

1
2

1

3
6
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K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.04 Zatopienie
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja

kumak górski
kumak nizinny
łątka ozdobna
poczwarówka Geyera
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
strzępotek edypus
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
traszka karpacka
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
łątka ozdobna
barczatka kataks
biegacz Zawadzkiego
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny

Bombina variegata
Bombina bombina
Coenagrion ornatum
Vertigo geyeri
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Coenonympha oedippus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Coenagrion ornatum
Eriogaster catax
Carabus zawadzkii
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina

0
+
0
X
-

15 2
14 12
1
2
1
3
4 6 1
1
28 21 8
1
11 5 3
15 3
2 4 3
4 10 4
5 6 8
1
3 2 5
8 8 3
3 4
1
1
1
1
4 1 1
1 2
3 4 1
1

1
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K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)

łątka ozdobna
niepylak mnemozyna
poczwarówka Geyera
przeplatka aurinia
rzekotka drzewna
strzępotek edypus
strzępotek hero
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
wąż Eskulapa
zalotka większa
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
nadobnica alpejska
przeplatka maturna
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec

Coenagrion ornatum
Parnassius mnemosyne
Vertigo geyeri
Euphydryas aurinia
Hyla arborea
Coenonympha oedippus
Coenonympha hero
Coenonympha hero
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Leucorrhinia pectoralis
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Rosalia alpina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Coenonympha hero
Colias myrmidone

X
+
-

2
5
2
13 4
1
1 6
2 1
1
1
3
4
4
2
1
2

2
1
1

2
3
4
9
2
1
3
1
2
1
1
2
1

3
4

5
2
2
3
6
1

1

1
4
1
1

COPYRIGHT © GIOŚ

Strona 33 z 72

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej

traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
kumak nizinny
kumak nizinny
minóg rzeczny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba moczarowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba trawna
żaba wodna

Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bombina bombina
Bombina bombina
Lampetra fluviatilis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana arvalis
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana temporaria
Rana esculenta

0
0
X
0
X
0
X
0
-

4

1
1
2

3
1
1
2
1

3

1
2
2

3
3

5
1

2

1
6
2
6
1
1
5
2
2

3

1
1

2

3

1
6

3

1
1

1
1
1
2
1

4
1
1
2
1
1
2
1
1
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K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.04 zakwaszenie (naturalne)
K02.04 zakwaszenie (naturalne)
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt

żaba wodna
żaba zielona
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
łątka ozdobna
ropucha paskówka
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
zalotka większa
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak górski
rak szlachetny
traszka grzebieniasta

Rana esculenta
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Coenagrion ornatum
Bufo calamita
Hyla arborea
Unio crassus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Leucorrhinia pectoralis
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Astacus astacus
Triturus cristatus

0
0
-

2

1
4
1

4
3
3
1

4
3

1
2
1
1
7
1
4
1

5

1

7
3

5
5 10
4 1
1

5
5
1
6

1
1
1
1
1

1
1

6
9

4
2 10
2
1
3

7
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K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi

traszka karpacka
żaba trawna
żaba wodna
wąż Eskulapa
chomik europejski
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
suseł perełkowany
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
wąż Eskulapa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
rak szlachetny
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba wodna

Triturus montandoni
Rana temporaria
Rana esculenta
Zamenis longissimus
Cricetus cricetus
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Spermophilus suslicus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Astacus astacus
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana esculenta

-

1
1
1

7

1
11 9
1

1

1

6

1
1 1
2 2
12 1
1 6
3 4
3 1
1
5 1
7
5
6 2
1
1
1
1
1

1
2
1
3
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
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K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.06 antagonizm ze zwierzętami domowymi
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K04.01 konkurencja
K04.01 konkurencja
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)
K04.05 szkody wyrządzane przez roślinożerców (w tym przez zwierzynę
łowną)
K05.01 zmniejszenie płodności / depresja genetyczna (inbredowa) u
zwierząt
K06 inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród roślin
L05 zapadnięcie się terenu, osuwisko
L05 zapadnięcie się terenu, osuwisko
L08 powódź (procesy naturalne)
M Zmiana klimatu
M01 Zmiana czynników abiotycznych
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów

żółw błotny
gniewosz plamisty
kumak górski
kumak górski
kumak nizinny
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
traszka karpacka
żaba wodna
żaba zielona
kumak górski
traszka karpacka
przeplatka maturna

Emys orbicularis
Coronella austriaca
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina bombina
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus montandoni
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Bombina variegata
Triturus montandoni
Hypodryas (Euphydryas) maturna

0
X
0
X
-

strzępotek edypus

Coenonympha oedippus

+

przeplatka maturna

Hypodryas (Euphydryas) maturna

-

zalotka większa
gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
skójka gruboskorupowa
suseł perełkowany
rak szlachetny

Leucorrhinia pectoralis
Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Unio crassus
Spermophilus suslicus
Astacus astacus

-

suseł perełkowany

Spermophilus suslicus

-

kumak górski
ropucha zielona
traszka grzebieniasta

Bombina variegata
Bufo viridis
Triturus cristatus

-

2
1
7
1
1
1
7
1

7

1
1
1
1
3

2

2
1

1

1
1
1
3
6
1
6
15 10
1
5

5
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M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.03 powodzie i zwiększenie opadów
M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku
M02.04 migracja gatunków (naturalni przybysze)
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków

traszka karpacka
zalotka większa
żaba moczarowa
żaba wodna
chomik europejski
gniewosz plamisty
zalotka większa
biegacz urozmaicony
biegacz urozmaicony
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
nadobnica alpejska
nadobnica alpejska
rak szlachetny
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
żaba zielona
biegacz urozmaicony
biegacz urozmaicony
biegacz urozmaicony
biegacz Zawadzkiego
chomik europejski
grzebiuszka ziemna
grzebiuszka ziemna
kumak górski

Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana arvalis
Rana esculenta
Cricetus cricetus
Coronella austriaca
Leucorrhinia pectoralis
Carabus variolosus
Carabus variolosus
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Rosalia alpina
Rosalia alpina
Astacus astacus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Rana esculenta complex
Carabus variolosus
Carabus variolosus
Carabus variolosus
Carabus zawadzkii
Cricetus cricetus
Pelobates fuscus
Pelobates fuscus
Bombina variegata

0
X
X
X
X
0
X
X
0
X
X
X
0
X

15 10
2
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
13
2
1
1
1
1
1
7
5
4
1
3
8
11
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X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków

kumak nizinny
przeplatka aurinia
rzekotka drzewna
strzępotek edypus
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
zalotka większa
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba moczarowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba trawna
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żaba zielona
żaba zielona
żaba zielona

Bombina bombina
Euphydryas aurinia
Hyla arborea
Coenonympha oedippus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana arvalis
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana temporaria
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex
Rana esculenta complex

0
X
0
0
X
X
0
X
X
0
X
0
X
+
0
X

1
1
6
9
2

1

6
3

7

3
8
1

1
3
7
20
11
1
5
3
4
8
2
2
6
1
4
5
5
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Przewidywane zagrożenia na stanowiskach gatunków zwierzat monitorowanych w roku 2017
Intensywność: A - duża, B - średnia, C – mała, X - nieznana

Zagrożenie
A Rolnictwo
A Rolnictwo
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A01 Uprawa
A02 zmiana sposobu uprawy
A02 zmiana sposobu uprawy
A02 zmiana sposobu uprawy
A02 zmiana sposobu uprawy
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa

Nazwa polska
kumak nizinny
traszka grzebieniasta
chomik europejski
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
niepylak mnemozyna
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żółw błotny
barczatka kataks
chomik europejski
przeplatka aurinia
żółw błotny
barczatka kataks
chomik europejski

Nazwa łacinska
Bombina bombina
Triturus cristatus
Cricetus cricetus
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Cricetus cricetus
Euphydryas aurinia
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Cricetus cricetus

A
1
1
1
5
6
1
1
4
4
1
7
5
1
1
1
1
1
2

B

C

X
1

1

1

1
1

1

1

2
2

1

1

4
3
2

1
2
1
1

22 1
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A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.01 intensyfikacja rolnictwa
A02.02 płodozmian
A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy

kumak nizinny
przeplatka maturna
rak szlachetny
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba zielona
żółw błotny
barczatka kataks
barczatka kataks
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
ropucha zielona
rzekotka drzewna
strzępotek edypus
strzępotek hero
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa

Bombina bombina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Eriogaster catax
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Bufo viridis
Hyla arborea
Coenonympha oedippus
Coenonympha hero
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis

1
1

2

1
1

1
1
2
2

1

6

1

2
1
2
2
6

1

2
1

1
2

3
2
1

3

2
1
1
3
2
2

2
1
2

5
3
4
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A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03 koszenie / ścinanie trawy
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.02 nieintensywne koszenie
A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A03.03 zaniechanie / brak koszenia

żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
przeplatka aurinia
rzekotka drzewna
strzępotek edypus
strzępotek hero
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
przeplatka aurinia
suseł perełkowany
wąż Eskulapa
żaba jeziorkowa

Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Euphydryas aurinia
Hyla arborea
Coenonympha oedippus
Coenonympha hero
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Euphydryas aurinia
Spermophilus suslicus
Zamenis longissimus
Rana lessonae

1
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1

4
1

1
1
2
2
1
2
2
2
3
7
1
1

1
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A03.03 zaniechanie / brak koszenia
A04 wypas
A04.01 wypas intensywny
A04.01 wypas intensywny
A04.01 wypas intensywny
A04.01 wypas intensywny
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.01 intensywny wypas bydła
A04.01.03 intensywny wypas koni
A04.02 wypas nieintensywny
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła
A04.02.02 nieintensywny wypas owiec
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A05.01 Hodowla zwierząt
A06.04 zaniechanie produkcji uprawnej

żółw błotny
przeplatka aurinia
przeplatka aurinia
traszka grzebieniasta
żaba trawna
żaba zielona
biegacz urozmaicony
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
przeplatka aurinia
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
przeplatka aurinia
skójka gruboskorupowa
skójka gruboskorupowa
suseł perełkowany
rak szlachetny
gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
suseł perełkowany
kumak górski
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
chomik europejski

Emys orbicularis
Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia
Triturus cristatus
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Carabus variolosus
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Euphydryas aurinia
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Euphydryas aurinia
Unio crassus
Unio crassus
Spermophilus suslicus
Astacus astacus
Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Spermophilus suslicus
Bombina variegata
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Cricetus cricetus

1

1
1

1
1
1
1
1
2
3
1
4
2
1
3
1
1
1
3
1
1
3
3
5
2
1
2
4

1
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A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/
A10.01 usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej

barczatka kataks
chomik europejski
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
barczatka kataks
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa

Eriogaster catax
Cricetus cricetus
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis

1 1
10 12
1
1
4
4
3
3
3
3
4
3
2
3
7
3
5
1
8
1
1
1

2
5
5
1
4
3
3
3
4

1
2
2
1
4
1
4
2
2
1
3
2
1
5
1
4
3
2
2

1
2
2
1
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A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B leśnictwo
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01 zalesianie terenów otwartych
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)

żaba trawna
żaba zielona
biegacz urozmaicony
niepylak mnemozyna
przeplatka maturna
rak szlachetny
zalotka większa
zgniotek cynobrowy
żółw błotny
gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec
wąż Eskulapa
żółw błotny
gniewosz plamisty
niepylak mnemozyna
strzępotek hero
żółw błotny
nadobnica alpejska
zgniotek cynobrowy
nadobnica alpejska
przeplatka maturna
szlaczkoń szafraniec
żółw błotny
nadobnica alpejska

Rana temporaria
Rana esculenta complex
Carabus variolosus
Parnassius mnemosyne
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Leucorrhinia pectoralis
Cucujus cinnaberinus
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
Coenonympha hero
Colias myrmidone
Zamenis longissimus
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Parnassius mnemosyne
Coenonympha hero
Emys orbicularis
Rosalia alpina
Cucujus cinnaberinus
Rosalia alpina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Colias myrmidone
Emys orbicularis
Rosalia alpina

2
2
1

2

2
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
3
1

1
1
1

1
1
19

1
1

1

2
1
2

4
1

2
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B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)
B02.01.02 odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime)
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.02 wycinka lasu
B02.03 usuwanie podszytu
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew

szlaczkoń szafraniec
przeplatka maturna
biegacz urozmaicony
nadobnica alpejska
niepylak mnemozyna
przeplatka maturna
rak szlachetny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
zalotka większa
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
przeplatka maturna
biegacz urozmaicony
gniewosz plamisty
nadobnica alpejska
przeplatka maturna
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba trawna
żaba wodna

Colias myrmidone
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Carabus variolosus
Rosalia alpina
Parnassius mnemosyne
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Hyla arborea
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Carabus variolosus
Coronella austriaca
Rosalia alpina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hyla arborea
Triturus cristatus
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana temporaria
Rana esculenta

1
1
1
4
1

4

1
4
1
1
4
1
1
1

4
6 10
1
2
1
1
2
2 1 1
1
2
1
1
1
2
1
2 3
1
1 7
1

3

1
3
1
1
1

3
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B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych
drzew)
B03 eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B04 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (leśnictwo)
B05 stosowanie nawozów (leśnictwo)
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej
C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru

nadobnica alpejska

Rosalia alpina

przeplatka maturna
przeplatka maturna
rak szlachetny
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
żaba wodna
przeplatka aurinia
kumak górski
nadobnica alpejska
przeplatka maturna
skójka gruboskorupowa
szlaczkoń szafraniec
traszka karpacka
wąż Eskulapa
zalotka większa
niepylak mnemozyna
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa

Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Rana esculenta
Euphydryas aurinia
Bombina variegata
Rosalia alpina
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Unio crassus
Colias myrmidone
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Leucorrhinia pectoralis
Parnassius mnemosyne
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis

5
1

1
1

1
1
1

3
1
1
1
3

1

2

1

1
10
1

1
2

1

2
1
2

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
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C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru
C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru
C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru
C01.03 Wydobywanie torfu
C01.03 Wydobywanie torfu
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D Transport i sieci komunikacyjne
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe

żaba jeziorkowa
żaba wodna
żółw błotny
kumak górski
traszka karpacka
łątka ozdobna
traszka grzebieniasta
żółw błotny
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
nadobnica alpejska
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba wodna
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
niepylak mnemozyna
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
wąż Eskulapa
zalotka większa

Rana lessonae
Rana esculenta
Emys orbicularis
Bombina variegata
Triturus montandoni
Coenagrion ornatum
Triturus cristatus
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Rosalia alpina
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana esculenta
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Leucorrhinia pectoralis

1
1
1
1
1
1
1

4
1

1
1
6
1
1
1
6
1
5

1
2 22
1

8

1

3

6
1
1
1
2
8
7
1

2
3
1

1
3
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D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady

żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
biegacz urozmaicony
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
nadobnica alpejska
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żółw błotny
chomik europejski
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
przeplatka aurinia

Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Carabus variolosus
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Rosalia alpina
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Emys orbicularis
Cricetus cricetus
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Euphydryas aurinia

5

1
1

1
1
5
1
2

4

1
1
1
1
6
1

1

4

3
4
7
6
3
2
3
1

2

1
4
6 6 1
2 10 2
1 6
1

1
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D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.02 drogi, autostrady
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe
D01.05 mosty, wiadukty
D01.05 mosty, wiadukty
D05 Usprawniony dostęp do obszaru
D05 Usprawniony dostęp do obszaru
D05 Usprawniony dostęp do obszaru

przeplatka maturna
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
wąż Eskulapa
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba moczarowa
żaba wodna
żaba zielona
skójka gruboskorupowa
wąż Eskulapa
traszka grzebieniasta
żaba trawna
żaba wodna

Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana arvalis
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Unio crassus
Zamenis longissimus
Triturus cristatus
Rana temporaria
Rana esculenta

1
5 13 1
11 22 5
2 10 2
1 2
1
1 3 2
8 11 2
3
1 9
3 12 2
5 15
1 1 2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

2

1
1
2

1
1
1
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D06 Inne formy transportu i komunikacji
E Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe
E Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.02 nieciągła miejska zabudowa
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona
E01.03 zabudowa rozproszona

niepylak mnemozyna
gniewosz plamisty
traszka grzebieniasta
biegacz Zawadzkiego
kumak górski
traszka karpacka
zalotka większa
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
barczatka kataks
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
niepylak mnemozyna
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny

Parnassius mnemosyne
Coronella austriaca
Triturus cristatus
Carabus zawadzkii
Bombina variegata
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Eriogaster catax
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis

1

1

1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1

1
3
1
1
1
1

2
2
1
3
8
4
3
4
5
1

1

1
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E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E01.04 inne typy zabudowy
E02 Tereny przemysłowe i handlowe
E02 Tereny przemysłowe i handlowe
E02 Tereny przemysłowe i handlowe
E02.02 składowisko przemysłowe
E02.02 składowisko przemysłowe
E02.02 składowisko przemysłowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki

grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba zielona
strzępotek hero
traszka grzebieniasta
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba wodna
żaba zielona
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
przeplatka aurinia
rak szlachetny

Pelobates fuscus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana esculenta complex
Coenonympha hero
Triturus cristatus
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Euphydryas aurinia
Astacus astacus

1
1
1
2
2

2
1
1
1

1
4
4
5
5
2
4
3
5

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03 odpady, ścieki
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
E03.02 pozbywanie się odpadów przemysłowych
E03.02 pozbywanie się odpadów przemysłowych
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E03.04 Inne odpady
E05 Składowanie materiałów
E05 Składowanie materiałów
E05 Składowanie materiałów
F01 Akwakultura morska i słodkowodna

traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba wodna

Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana esculenta

1

3

kumak górski

Bombina variegata

kumak nizinny

Bombina bombina

1

rzekotka drzewna

Hyla arborea

2

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

2

2

traszka karpacka

Triturus montandoni

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

2

1

żaba wodna

Rana esculenta

2

1

traszka grzebieniasta
żaba wodna
niepylak mnemozyna
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba zielona
kumak górski
nadobnica alpejska
traszka karpacka
traszka grzebieniasta

Triturus cristatus
Rana esculenta
Parnassius mnemosyne
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana esculenta complex
Bombina variegata
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Triturus cristatus

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
2
2
2
1
29

1

1

1

1
2
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F01 Akwakultura morska i słodkowodna
F01 Akwakultura morska i słodkowodna
F01 Akwakultura morska i słodkowodna
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja
F02.01 Rybołówstwo bierne
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03 Wędkarstwo
F02.03.01 wykopywanie / zbieranie przynęty

zalotka większa
żaba trawna
żaba zielona
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rak szlachetny
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
minóg rzeczny

Leucorrhinia pectoralis
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Astacus astacus
Hyla arborea
Unio crassus
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Lampetra fluviatilis

3
1
2
1
4
5
10
6
3
6
4
7
1
1

4
4
5
8
6

1

1
1
1

3

1
3
3
9
1
1
1

1

1
1
3

1
3
2

1
3
2
2

4
1
4

2
3
6
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F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)
F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)
F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt (lądowych)
F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt (lądowych)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.01 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów...)
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo
F03.02.05 przypadkowe schwytanie
F05.04 kłusownictwo
F05.06 zbieranie w celach kolekcjonerskich
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych

gniewosz plamisty
żółw błotny
gniewosz plamisty
wąż Eskulapa
gniewosz plamisty
nadobnica alpejska
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
strzępotek edypus
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec
wąż Eskulapa
zgniotek cynobrowy
chomik europejski
gniewosz plamisty
minóg rzeczny
żółw błotny
gniewosz plamisty
rak szlachetny
niepylak mnemozyna
biegacz urozmaicony
żółw błotny

Coronella austriaca
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Zamenis longissimus
Coronella austriaca
Rosalia alpina
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Coenonympha oedippus
Coenonympha hero
Colias myrmidone
Zamenis longissimus
Cucujus cinnaberinus
Cricetus cricetus
Coronella austriaca
Lampetra fluviatilis
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Astacus astacus
Parnassius mnemosyne
Carabus variolosus
Emys orbicularis

niepylak mnemozyna

Parnassius mnemosyne

1
1
1

1

Coronella austriaca

1
2
1
4

1
1
7
3

2
1

3

1

2
1
1

1
6
2
1

1

1
1
1

1

skójka gruboskorupowa Unio crassus
gniewosz plamisty

1
2
1

5
1

1
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G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03 pojazdy zmotoryzowane
G01.03.01 regularne kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
G01.03.01 regularne kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi
G01.04 turystyka górska, wspinaczka, speleologia
G01.04 turystyka górska, wspinaczka, speleologia
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

kumak górski

Bombina variegata

2

nadobnica alpejska

Rosalia alpina

1

niepylak mnemozyna

Parnassius mnemosyne

1

przeplatka maturna

Hypodryas (Euphydryas) maturna

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

traszka karpacka

Triturus montandoni

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

1

żaba moczarowa

Rana arvalis

1

żaba trawna

Rana temporaria

1

żółw błotny

Emys orbicularis

biegacz urozmaicony
gniewosz plamisty
kumak górski
przeplatka maturna
traszka karpacka
kumak górski
traszka karpacka
gniewosz plamisty
nadobnica alpejska
grzebiuszka ziemna

Carabus variolosus
Coronella austriaca
Bombina variegata
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Triturus montandoni
Bombina variegata
Triturus montandoni
Coronella austriaca
Rosalia alpina
Pelobates fuscus

1
1

3

1
2

2
1
4
3
1
2

5
2
5
1
1

1
3
1

1
1
1
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G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
G02.08 kempingi i karawaningi
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka
G05.04 Wandalizm
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych
G05.06 chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
G05.11 śmierć lub uraz w wyniku kolizji
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H Zanieczyszczenia
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,

kumak nizinny
niepylak mnemozyna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
przeplatka aurinia
biegacz urozmaicony
rak szlachetny
zgniotek cynobrowy
gniewosz plamisty

Bombina bombina
Parnassius mnemosyne
Unio crassus
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Euphydryas aurinia
Carabus variolosus
Astacus astacus
Cucujus cinnaberinus
Coronella austriaca

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

1

żaba moczarowa

Rana arvalis

1

gniewosz plamisty
przeplatka maturna
żółw błotny
kumak górski
ropucha zielona
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
głowacz białopłetwy

Coronella austriaca
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Emys orbicularis
Bombina variegata
Bufo viridis
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Cottus gobio

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych,
morskich i słonawych)
H01.01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów przemysłowych
H01.01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów przemysłowych
H01.01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów przemysłowych

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

2

kumak nizinny

Bombina bombina

3

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

rzekotka drzewna

Hyla arborea

5

skójka gruboskorupowa Unio crassus

4

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

9

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

żaba moczarowa

Rana arvalis

6

żaba śmieszka

Rana ridibunda

3

żaba trawna

Rana temporaria

5

żaba wodna

Rana esculenta

5

żaba zielona

Rana esculenta complex

7

żółw błotny

Emys orbicularis

1

kumak nizinny
rak szlachetny
traszka grzebieniasta

Bombina bombina
Astacus astacus
Triturus cristatus

1
1
1

5

4
1
2
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H01.01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z zakładów przemysłowych
H01.02 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z przelewów burzowych
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem
H01.06 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
transportu i infrastruktury niezwiązanych z kanałami/zamiatarkami
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw domowych

żaba zielona
minóg rzeczny
kumak górski
rak szlachetny
traszka karpacka
żaba zielona

Rana esculenta complex
Lampetra fluviatilis
Bombina variegata
Astacus astacus
Triturus montandoni
Rana esculenta complex

1

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

8

kumak nizinny

Bombina bombina

3

ropucha paskówka

Bufo calamita

1

ropucha zielona

Bufo viridis

2

rzekotka drzewna

Hyla arborea

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

14 2 19

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

1

żaba moczarowa

Rana arvalis

2

żaba trawna

Rana temporaria

żaba zielona

Rana esculenta complex

5

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

1

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

2

1
4

1
3
1

1
2

8
14

10
15

15
1

6
2

2

1
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H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw domowych
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw domowych
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw domowych
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw domowych
H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł
rozproszonych, niewymienionych powyżej
H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł
rozproszonych, niewymienionych powyżej
H04.02 Wnoszenie azotu
H04.02 Wnoszenie azotu
H04.02 Wnoszenie azotu
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)
H05.01 odpadki i odpady stałe
H07 Inne formy zanieczyszczenia
H07 Inne formy zanieczyszczenia
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I01 nierodzime gatunki zaborcze
I02 problematyczne gatunki rodzime
I02 problematyczne gatunki rodzime
I03.01 genetyczne zanieczyszczenie (zwierzęta)
J01.01 wypalanie
J01.01 wypalanie
J01.01 wypalanie

kumak nizinny

Bombina bombina

1

skójka gruboskorupowa Unio crassus

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

3

żaba zielona

Rana esculenta complex

rak szlachetny

Astacus astacus

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

1

traszka grzebieniasta
żaba trawna
żaba zielona
żółw błotny
biegacz urozmaicony
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
rak szlachetny
zgniotek cynobrowy
przeplatka maturna
skójka gruboskorupowa
żółw błotny
barczatka kataks
chomik europejski
łątka ozdobna

Triturus cristatus
Rana temporaria
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Carabus variolosus
Triturus cristatus
Rana lessonae
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Cucujus cinnaberinus
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Unio crassus
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Cricetus cricetus
Coenagrion ornatum

1
1
1
1

2

1
1

1
1
2
1

1
1
1
1
3
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
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J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie
J02.01.01 budowa polderów
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek

przeplatka aurinia
strzępotek edypus
zalotka większa
żaba wodna
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
łątka ozdobna
przeplatka maturna
rzekotka drzewna
strzępotek hero
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
przeplatka maturna
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa

Euphydryas aurinia
Coenonympha oedippus
Leucorrhinia pectoralis
Rana esculenta
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Coenagrion ornatum
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hyla arborea
Coenonympha hero
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis

1
2
1

2
3
1

1
1
2
1

1
6
2
5

7
1

1
1
2
1
2 16 3
2
2
6
1 6 1
1
1

4
6
2

4
7
1
1
1

1
3
1

1
1
1
1
2
2
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J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek
J02.01.04 rekultywacja obszarów pogórniczych
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
J02.04 Zalewanie - modyfikacje

żaba zielona
zalotka większa
głowacz białopłetwy
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
łątka ozdobna
minóg rzeczny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona

Rana esculenta complex
Leucorrhinia pectoralis
Cottus gobio
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Coenagrion ornatum
Lampetra fluviatilis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex

kumak górski

Bombina variegata

przeplatka maturna

Hypodryas (Euphydryas) maturna

rak szlachetny

Astacus astacus

skójka gruboskorupowa Unio crassus
traszka karpacka

Triturus montandoni

minóg rzeczny
przeplatka maturna
rak szlachetny
skójka gruboskorupowa
przeplatka maturna

Lampetra fluviatilis
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Unio crassus
Hypodryas (Euphydryas) maturna

2
3
1
2
2
6
1
2
2
2
2

1
1

1
1
1
1
1
1
2
1

2

1
1

5
1
1
1
1
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J02.04.01 zalewanie
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących
J02.06.01 pobór wód powierzchniowych na potrzeby rolnictwa
J02.06.05 pobór wód powierzchniowych przez farmy rybne
J02.06.07 pobór wód powierzchniowych przez kamieniołomy / kopalnie
odkrywkowe
J02.09.02 inne działanie
J02.10 gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną na potrzeby
odwodnienia
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału
J02.12 Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska

zalotka większa
zalotka większa
zalotka większa
przeplatka maturna
zgniotek cynobrowy

Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Cucujus cinnaberinus

2

żółw błotny

Emys orbicularis

gniewosz plamisty

Coronella austriaca

1

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

1

gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
traszka grzebieniasta
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
przeplatka maturna
kumak górski
poczwarówka Geyera
strzępotek edypus
traszka karpacka
chomik europejski
kumak nizinny
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
zgniotek cynobrowy
żaba śmieszka

Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Triturus cristatus
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Bombina variegata
Vertigo geyeri
Coenonympha oedippus
Triturus montandoni
Cricetus cricetus
Bombina bombina
Hyla arborea
Triturus cristatus
Cucujus cinnaberinus
Rana ridibunda

1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
2

1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
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J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska
J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk
J03.02.01 zmniejszenie migracji / bariery dla migracji
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof
naturalnych)
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.02 Zamulenie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie

żaba wodna
chomik europejski
suseł perełkowany

Rana esculenta
Cricetus cricetus
Spermophilus suslicus

zgniotek cynobrowy

Cucujus cinnaberinus

kumak górski
traszka karpacka
głowacz białopłetwy
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
biegacz urozmaicony
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
łątka ozdobna
poczwarówka Geyera

Bombina variegata
Triturus montandoni
Cottus gobio
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Carabus variolosus
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Coenagrion ornatum
Vertigo geyeri

1
4
2

2

2

1
2
2
2
2
2
6

4
1
2
5

1
3
1
3
1
1
4
1
2
1

2
1
3

2

2 1
1
1
23 16 5 8
12 20 10
24 7
13
1
2
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K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.03 Wyschnięcie
K01.04 Zatopienie
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja

ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
strzępotek edypus
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
łątka ozdobna
barczatka kataks
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
łątka ozdobna
niepylak mnemozyna
poczwarówka Geyera
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
rzekotka drzewna
strzępotek edypus

Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Coenonympha oedippus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Coenagrion ornatum
Eriogaster catax
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Coenagrion ornatum
Parnassius mnemosyne
Vertigo geyeri
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Hyla arborea
Coenonympha oedippus

1
2
8

1
1
5
1
22
21
8
3
7

9
1 13

40
10 15
12
8
3
6 2
11
3 10
6
9 3
1
4 3 5 2
12 6 2 2
4 4 1 2
1
1
1 2
3 1 1
1 2
4
5
1
1
5
2
4
13 4 2
1 1
1
2 1 1

COPYRIGHT © GIOŚ

Strona 65 z 72

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej

strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
wąż Eskulapa
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
nadobnica alpejska
strzępotek hero
traszka grzebieniasta
zalotka większa
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa

Coenonympha hero
Colias myrmidone
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Rosalia alpina
Coenonympha hero
Triturus cristatus
Leucorrhinia pectoralis
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae

1
2
5
5
5
1
3
1

1
3
3

1

3

5
1
8
1
2

7

2
1
2
1
1
1

1
1
1

1

2
3
2
1
4
3

4
2
2
1
2
1
1
8
1
1

1
2
2
4
4
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K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.02 nagromadzenie materii organicznej
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.03 eutrofizacja (naturalna)
K02.04 zakwaszenie (naturalne)
K02.04 zakwaszenie (naturalne)
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)

żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha paskówka
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
zalotka większa
żółw błotny
kumak górski
minóg rzeczny
traszka karpacka
rak szlachetny

Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana ridibunda
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Leucorrhinia pectoralis
Emys orbicularis
Bombina variegata
Lampetra fluviatilis
Triturus montandoni
Astacus astacus

1
2
1
1
6
6

5

5
1
2
5
1
1
1
4
1
1
1

13 8
1
8 2
7 3
1
4 6
10 9
2 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1

1
3
1
4
3
3

5
8
3
4
6
3
6

2
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K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.04 drapieżnictwo
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi
K03.06 antagonizm ze zwierzętami domowymi
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt

wąż Eskulapa
chomik europejski
głowacz białopłetwy
gniewosz plamisty
kumak górski
minóg rzeczny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
suseł perełkowany
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
wąż Eskulapa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
żółw błotny
grzebiuszka ziemna
rak szlachetny
traszka grzebieniasta
żaba jeziorkowa
żaba wodna
żółw błotny
gniewosz plamisty
kumak górski
kumak nizinny

Zamenis longissimus
Cricetus cricetus
Cottus gobio
Coronella austriaca
Bombina variegata
Lampetra fluviatilis
Bufo viridis
Hyla arborea
Spermophilus suslicus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Zamenis longissimus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Emys orbicularis
Pelobates fuscus
Astacus astacus
Triturus cristatus
Rana lessonae
Rana esculenta
Emys orbicularis
Coronella austriaca
Bombina variegata
Bombina bombina

1
10 6

1
1

1

1
5
5
1
3
1

3
2
5
1
1
1
1
1
2

1
6
4
1
1
2
3
6
4
1
2
3
2
3

1
1

2
2
1
1
1
1

2

1
2

1
7

1
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K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K03.07 inne formy międzygatunkowej konkurencji wśród zwierząt
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)
K04.05 szkody wyrządzane przez roślinożerców (w tym przez zwierzynę
łowną)
K05.01 zmniejszenie płodności / depresja genetyczna (inbredowa) u zwierząt
K05.01 zmniejszenie płodności / depresja genetyczna (inbredowa) u zwierząt
L08 powódź (procesy naturalne)
L09 pożar (naturalny)
M Zmiana klimatu
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur
skrajnych)
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów

traszka grzebieniasta
traszka karpacka
żaba wodna
żaba zielona
przeplatka maturna

Triturus cristatus
Triturus montandoni
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Hypodryas (Euphydryas) maturna

1

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

barczatka kataks
przeplatka maturna
skójka gruboskorupowa
szlaczkoń szafraniec
suseł perełkowany

Eriogaster catax
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Unio crassus
Colias myrmidone
Spermophilus suslicus

1
2
2
1
7

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

2

kumak nizinny

Bombina bombina

3

suseł perełkowany

Spermophilus suslicus

7

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

4

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

2

żaba wodna

Rana esculenta

2

żaba zielona

Rana esculenta complex

1

biegacz urozmaicony
grzebiuszka ziemna
kumak górski

Carabus variolosus
Pelobates fuscus
Bombina variegata

1

5

8
1
1
4

1
1

1

1
1
1

2

COPYRIGHT © GIOŚ

Strona 69 z 72

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

WYNIKI MONITORINGU W ROKU 2017

M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.02 susze i zmniejszenie opadów
M01.03 powodzie i zwiększenie opadów
M01.03 powodzie i zwiększenie opadów
M02.01 przesunięcie i zmiana siedlisk
M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk

kumak nizinny
przeplatka aurinia
ropucha zielona
rzekotka drzewna
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona
chomik europejski
suseł perełkowany
kumak górski
zgniotek cynobrowy
biegacz urozmaicony
gniewosz plamisty
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
nadobnica alpejska
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
rak szlachetny
ropucha zielona
strzępotek hero
szlaczkoń szafraniec

Bombina bombina
Euphydryas aurinia
Bufo viridis
Hyla arborea
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Cricetus cricetus
Spermophilus suslicus
Bombina variegata
Cucujus cinnaberinus
Carabus variolosus
Coronella austriaca
Pelobates fuscus
Bombina bombina
Rosalia alpina
Euphydryas aurinia
Hypodryas (Euphydryas) maturna
Astacus astacus
Bufo viridis
Coenonympha hero
Colias myrmidone

2

2
1

2
12
1
2
2
2
4
3
2

2 1
11 2
1
2
7
5
10
1
1

1

1
1
1
2

1
1

3
1
1
1
1

1

2
1
11
8
3
2

1
1
2
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U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
U Nieznane zagrożenie lub nacisk
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków
X Brak zagrożeń i nacisków

traszka grzebieniasta
żaba wodna
żaba zielona
barczatka kataks
biegacz urozmaicony
biegacz Zawadzkiego
chomik europejski
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
nadobnica alpejska
niepylak mnemozyna
poczwarówka Geyera
przeplatka aurinia
rak szlachetny
ropucha zielona
rzekotka drzewna
skójka gruboskorupowa
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
zalotka większa
zgniotek cynobrowy
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba trawna
żaba wodna
żaba zielona

Triturus cristatus
Rana esculenta
Rana esculenta complex
Eriogaster catax
Carabus variolosus
Carabus zawadzkii
Cricetus cricetus
Pelobates fuscus
Bombina variegata
Bombina bombina
Rosalia alpina
Parnassius mnemosyne
Vertigo geyeri
Euphydryas aurinia
Astacus astacus
Bufo viridis
Hyla arborea
Unio crassus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Leucorrhinia pectoralis
Cucujus cinnaberinus
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta
Rana esculenta complex

2

10
1

1
1
15
32

18
6
10
20
26

5
1
1
1
10
5
1
18
26
2
3
1
2
2
1
1
7
53
26
4
3
28
29
1
32
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XE Zagrożenia i naciski spoza terytorium UE

traszka karpacka

Triturus montandoni

1
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