Diagnoza obszaru:
Ostoja Olsztyńsko-Mirowska
OBSZARY NATURA 2000

Opracował: Michał Szczepanik

Lokalizacja:

 Powierzchnia: 2210.88 ha
 Województwo śląskie
 Powiat częstochowski
 Gmina Olsztyn

Formy ochrony przyrody w gminie:
 Parki narodowe: ---- Rezerwaty przyrody: Zielona Góra, Sokole Góry
 Parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”
 Obszary chronionego krajobrazu: --------- Pomniki przyrody: Grupa drzew - 12 szt. lip drobnolistnych i lip szerokolistnych, Grupa drzew
- 2 szt. lipa drobnolistna i lipa szerokolistna, Sosna pospolita, Cis pospolity, Lipa drobnolistna,
Kłokoczka południowa, Grupa drzew - Morwa Biała, Lipa szerokolistna, Grupa drzew - 6
szt. lip drobnolistnych i lip szerokolistnych, Grupa drzew - 4 szt. dębu szypułkowego, Dąb
szypułkowy, Czereśnia.

Na obszarze Natura 2000, obowiązuje:

 Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony – (podaj link
do dokumentu: http://katowice.rdos.gov.pl/ostoja-olsztynsko-mirowska-plh240015 )

O obszarze Natura 2000 można się
dowiedzieć z:

 Strona władz gminy – tak
http://www.olsztyn-jurajski.pl/kategorie/jurajska_fauna_i_flora_1
 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy - nie
 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie gminy/gmin - nie

 Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska - nie

Przedmiot ochrony Natura 2000:
Siedliska


2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi



6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe



6210 Murawy kserotermiczne



6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże



7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak



8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne



8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis.



8310 Jaskinie



9110 - Kwaśne buczyny



9130 – żyzne buczyny



9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe



9170 Grąd subkontynentalny



91I0 Ciepłolubne dąbrowy



91P0 Jodłowy bór świętokrzyski

Przedmiot ochrony Natura 2000:
Gatunki
 modraszek telejus (Maculinea teleius), (kod:1059),
 mopek (Barbastella Barbastellus), (kod: 1308),
 nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), (kod: 1323),
 nocek duży (Myotis myotis), (kod: 1324),

 nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), (kod: 1318),
 nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), (kod: 1321),
 podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), (kod: 1303),
 przytulia krakowska (Galium cracoviense), (kod: 2189)

Cele działań ochronnych:
Założenia szczegółowe:
1.

Ustalenie kierunku ochrony na podstawie weryfikacji aktualnego stanu chronionych gatunków i siedlisk
przyrodniczych oraz tendencji zachodzących zmian (utrzymanie, zmniejszanie lub wzrost zajmowanej
powierzchni, bądź stanowisk występowania). Dążenie do zapewnienia stanu środowiska, umożliwiającego
utrzymanie gatunków i siedlisk przyrodniczych;

2.

ustalenie metod przeciwdziałania i ograniczenia następujących zidentyfikowanych zagrożeń dla
utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami
ochrony w ww. obszarze Natura 2000: zarzucanie pasterstwa, brak wypasu i koszenia, zabudowa
rozproszona, niekontrolowany ruch turystyczny pieszy oraz kwalifikowany (rowerowy, wspinaczkowy,
odwiedzanie jaskiń),jazda po niewyznaczonych trasach pojazdami motorowymi i niemotorowymi,
wandalizm i zaśmiecanie terenu, ograniczenie różnorodności flory i fauny związane z usuwaniem
wiekowych drzewostanów, martwych i umierających drzew, pozyskiwanie roślin i płoszenie zwierząt;

3.

określenie ewentualnych innych zagrożeń dla stanu zachowania gatunków i chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom

4.

ustalenie działań w zakresie monitoringu;

5.

określenie wskazań do dokumentów planistycznych;

6.

określenie przesłanek sporządzania planu ochrony;

7.

stworzenie ewentualnego projektu weryfikacji Standardowego Formularza Danych obszaru i jego granic

Stan ochrony przedmiotów ochrony
wyróżnionych na obszarze Natura 2000
 Przedmiotowy obszar Natura 2000 znajduje się w całości w granicach Parku
Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Park posiada plan ochrony, jednak nie zawiera on
zakresu, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. W obrębie ostoi wyznaczono rezerwaty przyrody: „Zielona Góra” i „Sokole Góry”.
Rezerwaty te nie posiadają planów ochrony. Ponadto obszar Natura 2000 Ostoja
Olsztyńsko-Mirowska pokrywa się z terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok, dla którego projekt plan urządzenia lasu
nie zawiera zakresu, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody.
http://katowice.rdos.gov.pl/files/artykuly/29569/Zalozenia_do_PZO_Ostoja_Olsztynsko_Mirows
ka.pdf

Warunki dotyczące zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Natura 2000

 Tak. Zakaz różnych form zabudowy we wskazanym obszarze, możliwość remontu
istniejących obiektów po uzyskaniu odpowiednich zgód.
http://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/zagospodarowanie_przestrzenne_28

Warunki realizowania przedsięwzięć, które
mogą mieć negatywny wpływ na obszar Natura
2000

 Tak, określenie warunków zbiórki odpadów, rozbudowy dróg i ścieżek rowerowych,
eksploatacji piasku, wydobycia wód głębinowych, organizacji imprez masowych
http://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_arodowiska_115

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

 Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia” – inicjatywy na rzecz utworzenia
Jurajskiego Parku Narodowego
 LOP Częstochowa – edukacja nauczycieli w zakresie terenów chronionych

Natura 2000 w obiektywie:

Przytulia ojcowska rosnąca na obszarze
Natura 2000 w Olsztynie
Autor: Noniusz, źródło wikipedia (CC)

Wzgórza wapienne i zamek w Olsztynie na obszarze
Natura 2000 w Olsztynie
Autor: Łukasz Śmigasiewicz, źródło wikipedia (CC)

