
Diagnoza obszaru:

Walaszczyki w Częstochowie 

OBSZARY NATURA 2000

Opracował: Michał Szczepanik



Lokalizacja:

 Powierzchnia: 23,46 ha

 Województwo śląskie 

 Powiat grodzki Częstochowa

 Gmina Częstochowa



Formy ochrony przyrody w gminie:

 Parki narodowe: ----------

 Rezerwaty przyrody: ----------

 Parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy „Orlich gniazd”

 Obszary chronionego krajobrazu: -----------

 Pomniki przyrody: Dąb szypułkowy, klon jawor, tulipanowiec, dąb czerwony, kasztanowiec 

biały, modrzew europejski, klon pospolity, jesion wyniosły, grusza pospolita, klon jawor, wiąz 

holenderski, dąb szypułkowy, dąb szypułkowy, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, lipa 

drobnolistna, aleja brzozowa, klon srebrzysty, klon srebrzysty.



Na obszarze Natura 2000, obowiązuje:

 Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony – (podaj link 

do dokumentu:http://katowice.rdos.gov.pl/walaszczyki-w-czestochowie )

http://katowice.rdos.gov.pl/walaszczyki-w-czestochowie


O obszarze Natura 2000 można się 

dowiedzieć z:

 Strona władz gminy – tak 

http://www.czestochowa.pl/page/369,przyroda-czestochowy---opracowanie.html

 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy – nie dotyczy

 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie gminy/gmin – nie dotyczy

 Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska – tak

http://www.omczestochowa.pttk.pl/

http://www.lopczestochowa.pl/

http://www.czestochowa.pl/page/369,przyroda-czestochowy---opracowanie.html
http://www.omczestochowa.pttk.pl/
http://www.lopczestochowa.pl/


Przedmiot ochrony Natura 2000:

Siedliska

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410), 

 6510. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

Gatunki: 

 kosaciec syberyjski, 

 mieczyk dachówkowaty, 

 goryczka wąskolistna, 

 sierpik barwierski 

 storczyki: kruszczyk błotny, kukułka szerokolistna i podkolan biały.



Cele działań ochronnych:

Założenia podstawowe:

 określenie zadań ochronnych na okres 10 lat (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000);

 zapewnienie, że siedlisko przyrodnicze, dla ochrony którego wyznaczono obszar, 

nie zostanie utracone;

 zapewnienie ciągłości istnienia siedliska przyrodniczego na danym terenie oraz 

identyfikacja niezbędnych działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania;

 ustalenie działań ochronnych o charakterze „celowościowym”, tj. 

skoncentrowanych  na osiągnięciu określonych efektów.



Cele działań ochronnych:

Założenia szczegółowe:

 ustalenie kierunku ochrony na podstawie weryfikacji aktualnego stanu chronionego siedliska 
przyrodniczego oraz tendencji zachodzących zmian (utrzymanie, zmniejszanie lub wzrost 
zajmowanej powierzchni). Dążenie do zapewnienia stanu środowiska, umożliwiającego 
utrzymanie siedliska przyrodniczego;

 ustalenie metod przeciwdziałania i ograniczenia następujących zidentyfikowanych zagrożeń 
dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) (kod: 6410): sukcesja, obecności ekspansywnych gatunków roślin zielnych 
spoza listy gatunków składających się na typową kombinację florystyczną (m.in. trzcinnik 
piaskowy Calamgrostis epigejos), pojazdy zmotoryzowane. 

 określenie ewentualnych innych zagrożeń dla stanu chronionego siedliska przyrodniczego i 
sposobów przeciwdziałania ich skutkom;

 ustalenie działań w zakresie monitoringu;

 określenie wskazań do dokumentów planistycznych;

 określenie przesłanek sporządzania planu ochrony;

 stworzenie ewentualnego projektu weryfikacji Standardowego Formularza Danych obszaru i 
jego granic.



Stan ochrony przedmiotów ochrony 

wyróżnionych na obszarze Natura 2000

 Obszar Natura 2000 został wpisany do obszarów chronionych miasta Częstochowa, 

określono też rodzaj możliwych do podjęcia inwestycji we wskazanym obszarze.

http://www.czestochowa.pl/page/4261,uchwala-nr-34vi2015-rady-miasta-czestochowy-z-

dnia-15-stycznia-2015-r-w-sprawie-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-

zagospodarowania-przestrzennego-miasta-czestochowy.html

http://www.czestochowa.pl/page/4261,uchwala-nr-34vi2015-rady-miasta-czestochowy-z-dnia-15-stycznia-2015-r-w-sprawie-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-czestochowy.html


Warunki dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Natura 2000

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Częstochowy przyjęte uchwałą nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy  z dnia 21 

listopada 2005 r. 

 Ujednolicone studium: Uchwała nr 34.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 

2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Częstochowy

http://www.czestochowa.pl/page/4261,uchwala-nr-34vi2015-rady-miasta-czestochowy-z-

dnia-15-stycznia-2015-r-w-sprawie-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-

zagospodarowania-przestrzennego-miasta-czestochowy.html

http://www.czestochowa.pl/page/4261,uchwala-nr-34vi2015-rady-miasta-czestochowy-z-dnia-15-stycznia-2015-r-w-sprawie-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-czestochowy.html


Warunki realizowania przedsięwzięć, które 

mogą mieć negatywny wpływ na obszar Natura 

2000

 Określono możliwości zabudowy, komunikacji, które mogą negatywnie wpłynąć na 

obiekty chronione 

http://www.czestochowa.pl/page/file.php?id=3326

http://www.czestochowa.pl/page/file.php?id=3326


Inwestycje zagrażające obszarowi 

Natura 2000

a. Ile przedsięwzięć/inwestycji na terenie na terenie gminy/gmin, na którym znajduje się badany obszar Natura 
2000, zostało zaopiniowanych jako mające znaczący negatywny wpływ na obszar Natura 2000, w ciągu 
ostatnich pięciu lat? 

 Nie zaopiniowano.

b. Ile z nich przyjęto do realizacji? 

 ------------

c. Czego dotyczyły te przyjęte do realizacji? 

 ------------

d. Jak uzasadniono konieczność ich przeprowadzenia mimo znacząco negatywnego wpływu na obszar Natura 
2000? 

 -------------



Organizacje pozarządowe/instytucje publiczne/firmy 

podejmujące działania na rzecz ochrony obszaru 

Natura 2000 na terenie gminy

 Liga Ochrony Przyrody – działalność informacyjna w szkołach nt. obszaru Natura 2000.

 PTTK oddział Częstochowa, organizacja wycieczek krajoznawczych w obszarze Natura 

2000.

 Ruch Inicjatyw Społeczno – Ekologicznych Przytulia – organizacja edukacji, konkursów 

dotyczących przyrody Częstochowy i okolic

 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – wydawanie czasopism i opracowań 

dotyczących chronionych obszarów w województwie śląskim.



Natura 2000 w obiektywie:

Walaszczyki w Częstochowie - łaki

Autor: S. Cabała, źródło http://katowice.rdos.gov.pl (CC)


