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Szablon projektu dokumentacji Planu 
 
 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  
Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041w województwie warmińsko-mazurskim 

 
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Murawy na Pojezierzu Ełckim 
Kod obszaru PLH280041 
Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS 
SDF plik PDF stanowiący załącznik nr 1  
Położenie woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki, gm. Ełk. 
Powierzchnia obszaru (w ha) 77,2 ha 
Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, przyjęty przez Komisję Europejską na podstawie decyzji 

wykonawczej 2013/23/UE z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających 
się na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu notyfikacyjnego C(2012) 8135). 
 

Termin przystąpienia do 
sporządzenia Planu 

18-03-2011  

Termin zatwierdzenia Planu dd - mm - rrrr 
Koordynator Planu Witold Szczepański, witold.szczepanski.olsztyn@rdos.gov.pl, +48895372120, +48783924710. 
Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl, +48895372109, +48783924670 
Sprawujący nadzór RDOŚ w Olsztynie, ul. Dworcowa 60,180-437 Olsztyn 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody pokrywaj ącej się z 

obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 
części terenu ze sporządzania 

PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 

planistycznym 
1. Obszar Chronionego Krajobrazu 

Pojezierza Ełckiego* 
 Nie zachodzą przesłanki 

zawarte w art. 28 ust.11 
100%, 77,2 ha 

Obowiązujące akty prawne:  
* Uchwała Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Pojezierza Ełckiego (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 74, poz. 1295) 

 
1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa obszaru Natura 2000 - załącznik nr 2 
 
1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 
który to obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochro-
ny siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). 
Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z np. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220., ze zm.). 
Ogólne podstawy prawne i wytyczne do sporządzenia PZO zawiera dokument instruktażowy – „Opracowanie planu zadań ochronnych dla 
obszaru natura 2000” GDOŚ 2010; „Standard danych GIS w ochronie przyrody” wersja 3.03.01. M. Łochyński, M. Guzik, który powinien 
zostać dostarczony przez zamawiającego, wraz ze strukturą tabel, a także obowiązujące akty prawne, w tym przede wszystkim: 
1. Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; 
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 
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3. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010r. Nr 77, poz. 510); 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 34 poz. 186). 
 
 
1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa 
łacińska 

% pokrycia Pop. 
Osiadł. 

Pop. 
Lęgowa 

Populacja 
Migr. 

Ocena 
Pop. 

Ocena  
St. zach.. 

Ocena 
Izol. 

Ocena 
Ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

S 6210 

Murawy 
kserotermiczn
e  
 

z klasy 
Festuco-
Bromete
a 

10,6%     U2  U2 

Siedlisko 
weryfiko
wane w 
2012 r., 
dane 
zaktualiz
owane 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty 
ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy 
indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwił zainteresowanym osobom i 
podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 
2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu. 
Założono przeprowadzenie dwóch warsztatów:  
• informacyjnego na etapie przystąpienia do opracowania projektu niniejszego dokumentu, które odbyły się 18 lipca 2012 roku, w Hotelu 
„Rydzewski” przy ul. Armii Krajowej 32 w Ełku mające na celu przekazanie informacji o projekcie, przedstawienie najważniejszych problemów 
związanych z przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, wyłonienie spośród uczestników Zespołu Lokalnej Współpracy oraz wypracowanie 
wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz 
lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru; 
• dyskusyjnego – na etapie opracowania dokumentu planu zadań i konsultacji z ZLW. Warsztaty odbyły się 07 grudnia 2012 roku, w Sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ełk przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4. 
Z warsztatów informacyjnego i dyskusyjnego każdorazowo sporządzono relację przedstawiającą przebieg spotkań oraz istotne wypowiedzi 
uczestników warsztatów. 
Koordynator Planu Zadań Ochronnych kontaktował się również z poszczególnymi ekspertami oraz Zespołem Lokalnej Współpracy zarówno 
drogą telefoniczną jak i za pomocą poczty elektronicznej. Rozważono uwagi wnoszone w formie ustnej i pisemnej, a informacja o sposobie ich 
rozpatrzenia jest częścią niniejszej dokumentacji. 
Informacje odnośnie projektu planu zadań zostały umieszczone zostały na tablicy ogłoszeń RDOŚ, stronie internetowej RDOŚ w zakładce 
,,Plany zadań ochronnych Natura 2000”. Informacje na temat warsztatów zostały rozpropagowane poprzez umieszczenie na stronie internetowej 
RDOŚ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natura 2000” oraz poprzez indywidualne zaproszenia wysyłane pocztą tradycyjną i elektroniczną 
wszystkim interesariuszom. 
W załączniku nr 3 i 4 zamieszczono relacje z organizowanych spotkań. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt  

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego w 
Olsztynie 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 
promocja regionu województwa warmińsko-
mazurskiego, udostępnianie informacji w tym 
zakresie. Ochrona Obszaru Chronionego 
Krajobrazu 

ul. Emilii Plater 1  
10-562 Olsztyn 

tel. (89) 524 89 45 
fax. (89) 521 89 61 
do@warmia.mazury.pl 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego w 
Olsztynie Biuro Regionalne w Ełku 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, 
promocja regionu województwa warmińsko-
mazurskiego, udostępnianie informacji w tym 
zakresie. Ochrona Obszaru Chronionego 
Krajobrazu 

Kajki 10 
19-300 Ełk 

tel./fax. (87) 621 60 41 

Starostwo Powiatowe w Ełku Zadania z zakresu ochrony środowiska na 
obszarze powiatu, realizacja polityki ochrony 
środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie 
informacji w tym zakresie; wydawanie pozwoleń 
wodno-prawnych, promocja powiatu. Zarząd 
drogi powiatowej przebiegającej w pobliży 
obszaru (przy południowej granicy). 

ul. Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk  

tel. (87) 621 83 00 
fax. (87) 621 83 39 
e-mail: powiat@powiat.elk.pl 

Gmina Ełk Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, 
udostępnianie informacji o planowaniu 
przestrzennym i ochronie środowiska na obszarze 
gminy, stymulowanie rozwoju turystyki, promocja 
gminy, tworzenie i ochrona pomników przyrody, 
użytków przyrodniczych, stanowisk 
dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych. Zarząd drogi gminnej 
przecinającej obszar. 

ul. Armii 
Krajowej 3 
19-300 Ełk 

tel.(87) 610 44 37 
fax. (87) 610 38 70 
e-mail: ug@elk.gmina.pl 
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Urząd Miasta w Ełku Stymulowanie rozwoju turystyk i promocja 
miasta. 

ul. Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk 

tel. (87) 732 62 00 
fax. (87) 732 62 30 
e-mail: um@um.elk.pl 

Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie 
Rejonowy Oddział w Ełku 

Zarządzanie, w imieniu Skarbu Państwa wodami. 
 

ul. Kajki 10 
19-300 Ełk 

tel. (87) 610 03 07 
e-mail: elk@zmiuw.pl 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 

Doradztwo rolnicze obejmujące działania w 
zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych 
oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, 
upowszechnianie programów rolno-
środowiskowych. 

ul. Jagiellońska 
91 
10-356 Olsztyn 

tel. (89) 535 76 84, 526 44 39, 
526 82 29 
sekretariat@w-modr.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Ełku 

Prowadzenie doradztwa rolniczego, 
upowszechnianie programów 
rolnośrodowiskowych. 

ul. Suwalska 84 
19-300 Ełk 

tel./fax. (87) 621 69 67  
e-mail: pzdr.elk@w-modr.pl 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska 
Regionalny Konserwator Przyrody 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 
obszarze województwa, nadzór nad obszarami 
sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie 
informacji w tym zakresie. 

ul. Dworcowa 60 
10-437 Olsztyn 

tel. (89) 537 21 00  
fax. (89) 527 04 23 
e-mail: sekretariat.olsztyn@ 
rdos.gov.pl 

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, Wydział Spraw 
Terenowych II w Ełku 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 
obszarze województwa, nadzór nad obszarami 
sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie 
informacji w tym zakresie. 

ul. Mickiewicza 
15, 19-300 Ełk 

tel. (87) 621 17 55 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku Zarząd drogi powiatowej przebiegającej w pobliży 
obszaru (przy południowej granicy). 

ul. Kolonia 1 
19-300 Ełk 

tel./fax. (87) 621 08 30, 621 08 
31 
e-mail: pzdelk@post.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

Imi ę i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt  

Iwona Mirowska-
Ibron 

Planista Regionalny RDOŚ w Olsztynie 
tel. (89) 537 21 09; 783 924 670 
e-mail: iwona.mirowska-
ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 

Witold Szczepański Koordynator Planu RDOŚ w Olsztynie 
tel. (89) 537 21 20; 783 924 710 
e-mail: witold.szczepanski. 
olsztyn@rdos.gov.pl 

Barbara Tyszkiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ w Olsztynie 
tel. (87) 621 17 55 
e-mail: barbara.tyszkiewicz. 
olsztyn@rdos.gov.pl 

Tadeusz Korniak 
Ekspert ds. siedlisk przyrodniczych 
i gatunków roślin 

Wykonawca e-mail: tadko@uwm.edu.pl 

Grzegorz Górecki Ekspert ds. herpetofauny Wykonawca e-mail: baza@nomad.pl 

Ewa Kowallik 
Przedstawiciel urzędu 
marszałkowskiego 

Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

e-mail: ekowallik 
@warmia.mazury.pl 

Marta Ruszczyk Przedstawiciel gminy Gmina Ełk tel. (87) 610 44 37 
e-mail: m.ruszczyk@elk.gmina.pl 

Halina Ptaszyńska-
Plak 

Przedstawiciel starostwa Starostwo Powiatowe w Ełku e-mail: halina.ptaszynska 
@powiat.elk.pl 

Leszek Tota Przedstawiciel rolników Gospodarstwo Rolne Chojniak  

Karol Dobrzyń 
Przedstawiciel ośrodków doradczych dla 
rolników 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w 
Ełku 

e-mail: dobrzyn7@vp.pl 

Eugeniusz 
Wiśniewski 

Przedstawiciel ZMiUW Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Ełku 

tel. (87) 610 03 07 
e-mail: elk@zmiuw.pl 

Dorota Tomaszewicz-
Załuska 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy   
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 
Materiały publikowane 

Siedliska i gatunki Natura 2000 
pod redakcją Czesława 
Hołdyńskiego 2009 r. 
 

Raport z inwentaryzacji 
przyrodniczej w lasach 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w 
Olsztynie i części 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w 
Białymstoku w latach 
2006-2008 
 

Szczegółowy opis 
siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej flory i fauny 
objętych  Dyrektywą 
Siedliskową  

Biblioteka 

 

Gatunki roślin.  
Poradniki ochrony siedlisk i 
gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. 
Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa  

Opis gatunków roślin, ich 
rozmieszczenie 
geograficzne, stan 
zachowania. Opis 
czynników zagrażających 
oraz metod ochrony 

Podają proponowane 
sposoby ochrony, co 
ułatwia konstruowanie 
planów ochrony 
poszczególnych obszarów 
naturowych, a także 
realizację planów i 
programów ochrony 

Biblioteka 
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 Monitoring siedlisk 
przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część I. GIOŚ, 
Warszawa 2010 

Szczegółowy opis siedlisk 
przyrodniczych, ich 
rozmieszczenia 
geograficznego, stanu 
zachowania, czynników 
zagrażających oraz metod 
ochrony.  

 

Wykaz sposobów 
ochrony 

Biblioteka 

 
Korniak T., Browarski B. 2009. 
Murawy na Pojezierzu Ełckim. W: 
Cz. Hołdyński, M. Krupa (red.) 
Obszary Natura 2000 w 
województwie warmińsko-
mazurskim. S. 185-187. Wyd. 
Mantys, Olsztyn. 
 

Opracowanie przedstawia, 
w sposób skrótowy, główne 
walory przyrodnicze 
obszaru. 

Punkt wyjściowy do 
bardziej szczegółowych 
ustaleń.  

Biblioteka 

 
Zestawione materiały są wystarczające do opracowania projektu zadań ochronnych analizowanego obszaru. 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar znajduje się w północnej części miejscowości Straduny, gmina Ełk. W całości położony jest w mikroregionie Pojezierze Łaśmiadzkie, 
które stanowi środkową część Pojezierza Ełckiego (Kondracki 2001). Występujący tutaj krajobraz młodoglacjalnych pagórkowatych pojezierzy 
został ukształtowany przez mazurski lob lodowcowy fazy poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Samo Pojezierze Łaśmiadzkie 
charakteryzuje się terenami bogatymi w większe jeziora z przewagą pól uprawnych i niewielkim udziałem lasu.  
Analizowany obszar obejmuje cztery pagórki o charakterze kemowym wraz z otaczającymi je pastwiskami i polami uprawnymi. Kemy, 
o wysokości kilkunastu metrów i stromych zboczach, są utworzone, z żwirów i piasków gliniastych, przeważnie poziomo warstwowanych, które 
zostały osadzone w wyniku działalności wód lodowcowych w obrębie szczelin lodowców. Są one zasobne w węglan wapnia. Na całym obszarze 
przeważają gleby brunatne i zbliżone do brunatnych. 
W ocenianym obszarze występuje tylko jeden rodzaj siedliska z Zał. I DS oraz jeden gatunek zwierząt z Zał. II DS. Główną wartością są tutaj 
murawy o charakterze kserotermicznym zaliczone do klasy Festuco-Brometea. To dla ochrony tych zbiorowisk został powołany omawiany 
obszar. Są to uboższe, wtórne murawy o charakterze antropogenicznym, które powstały po usunięciu drzew i krzewów przez człowieka, a nie 
wzięto ich pod uprawę płużną. Te barwne murawy wyróżniają się dużym udziałem gatunków kserotermicznych i wapieniolubnych. Polska 
północno-wschodnia, a szczególnie Pojezierze Mazurskie cechuje się brakiem ciepłolubnych zespołów muraw kserotermicznych. Dlatego też 
pomimo, że obszar uwzględnia uboższe murawy kserotermiczne, to jednak ze względu na swoja rzadkość zasługują w tej części Polski na 
szczególny rodzaj ochrony. Istnienie zbiorowisk murawowych było i jest możliwe tylko przy zachowaniu dotychczasowych tradycyjnych form 
gospodarowania, polegających na ekstensywnym wypasie a także niekiedy wypalaniu. Obszar jest również cenny ze względu na występowanie 
owadów, płazów i gadów, które zamieszkują łąki i murawy kserotermiczne. Stwierdzono tutaj obecność kumaka nizinnego Bombina bombina 
(1188). 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

Typy użytków gruntowych 
 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Tereny mieszkaniowe Własność prywatna 0,33 0,4 
Drogi Gmina Ełk 0,82 1,0 

Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

Własność prywatna 0,1 0,1 

Łąki trwałe Własność prywatna 1,69 2,3 
Nieużytki Własność prywatna 1,3 1,7 

Pastwiska trwałe Własność prywatna 24,83 31,8 
Grunty orne Własność prywatna 44,95 57,7 

Sady Własność prywatna 3,41 4,4 
Rowy Własność prywatna 0,41 0,6 

 
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków  
 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 
w ha 

Rodzaj dopłaty,  
działania/priorytetu/programu, 

     
Lasy Lasy Państwowe wg jednostek wdrażających wg jednostek wdrażających 

Lasy komunalne   
Lasy prywatne   

Sady     
Trwałe użytki zielone     

Wody    

Tereny zadrzewione lub 
zakrzewione 

   

Inne    
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 
przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony 
objęte 

wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizuj ących lub 

kompensujących 

Studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Gmina Ełk „Kierunki rozwoju 
przestrzennego: 
mieszkalnictwo typu 
jednorodzinnego 
i letniskowego w kierunku 
zachodnim, głównie przy 
drodze powiatowej nr 310 
Straduny - Połom; oraz przy 
drodze gminnej Straduny - 
droga powiatowa Oracze - 
Płociczno z dostępnością do 
jeziora Haleckiego, oraz ze 
szczególnymi 
predyspozycjami dla 
budownictwa 
letniskowego”. 

 Wszelkiego rodzaju 
inwestycje dotyczące 
zabudowy mieszkalnej 
i rekreacyjnej w obszarze 
i przy granicy wymagają 
przejścia procedury ws. 
oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 
  

Przedmiot ochrony Ocena 
ogólna 

Powierzchnia Liczba stanowisk Rozmieszczenie 
w obszarze 

Stopień 
rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 
uzupełniających/ 
Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 
terenowych 

6210 
Murawy kserotermiczne z 
klasy Festuco-Brometea  
 

C, 
zweryfikowane 

8,19 ha 8 płatów siedliska Siedliska_PZO.s
hp 

100% Ocenę siedliska wykonano 
na podstawie badań 
terenowych (maj 2012 r.), 
w czasie których 
przeprowadzono analizę 
składu gatunkowego 
roślinności występujących 
na całej powierzchni 
obszaru. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea 6210 
 
Omawiane murawy o charakterze kserotermicznym zaliczono do klasy Festuco-Brometea. Są to barwne, często bujne, półnaturalne zbiorowiska 
o charakterze mezofilnym. Wyróżniają się one dużym udziałem gatunków kserotermicznych i wapieniolubnych. Chociaż nie ma tutaj 
najbardziej kserotermicznych gatunków o charakterze pontyjskim, które są charakterystyczne dla niższych jednostek fitosocjologicznych, to 
jednak występuje tu wiele roślin z klasy Festuco-Brometea o szerszej skali ekologicznej. Zanotowano też tutaj kilka rzadkich gatunków w skali 
całego kraju, a bardzo rzadkich dla flory lokalnej, jak na przykład: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, centuria pospolita Centaurium 
erythraea, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, łyszczec baldachogronowy Gipsophila fastigiata, ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa, 
pierwiosnek lekarski Primula veris i koniczyna pagórkowa Trifolium montanum.  
Polska północno-wschodnia, a szczególnie Pojezierze Mazurskie odznacza się brakiem ciepłolubnych zespołów muraw kserotermicznych, 
dlatego też pomimo, że na ustanowionym obszarze są obecne tylko uboższe i gorzej zindywidualizowane zbiorowiska murawowe, powstałe po 
usunięciu drzew i krzewów przez człowieka – to jednak zasługują one w tym krajobrazie na szczególny rodzaj ochrony. Istnienie tych 
zbiorowisk możliwe było przy ekstensywnym wypasie, niekiedy sporadycznym koszeniu, a nawet wypalaniu. Zaniechanie tych tradycyjnych 
form gospodarowania powoduje powstawanie zaroślowych zbiorowisk murawowych i eliminację gatunków światłolubnych. Równocześnie 
nadmierny wypas eliminuje większość gatunków rzadkich. 
 
 
2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

 

 
2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
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Moduł B 
 
3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stanowisko 
Parametr 

stanu 

Wsk
aźni

k 

Ocena stanu ochrony na 
podstawie dostępnych 

danych wg skali FV, UI, 
U2 

Ocena stanu  ochrony po 
weryfikacji terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu 
ochrony 

siedliska/gatunku wg 
skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Murawy 
kserotermic
zne z klasy 
Festuco-
Brometea  
 

6210 
 

280502_2.0048.10 
280502_2.0048.12 
280502_2.0048.13 
280502_2.0048.15 
280502_2.0048.16 
280502_2.0048.17 
280502_2.0048.18 
280502_2.0048.19 
280502_2.0048.2 
280502_2.0048.20/1 
280502_2.0048.3 
280502_2.0048.4 
280502_2.0048.5/1 
280502_2.0048.5/2 
280502_2.0048.7 
280502_2.0048.9/1 

 

Powierzchnia 
siedliska 

FV   U2 Widoczna 
wyraźna 
degradacja 
siedlisk w 
porównaniu 
z badaniami 
prowadzonymi 
na potrzeby 
sporządzania 
SDF. Nie 
stwierdzono 
występowania 
Gentiana 
cruciata 
znalezionej 
podczas 
tworzenia 
dokumentacji 
SDF w 2008 r.. 

U1 U1  
U2  U2 

Struktura i 
funkcje 

FV   
U1   
U2 U2 U2 

Perspektywy 
ochrony 

FV   
U1 U1  
U2  U2 
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4. Analiza  zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska Zagrożenia 
Istniejące Potencjalne Opis zagrożenia 

 6210 
Murawy 
kserotermiczne z 
klasy Festuco-
Brometea  
 

Wszystkie 
stanowiska zostały 
naniesione na 
warstwy 
informacyjne GIS 
(w załącznikach) 

A04.03: Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

A07: Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji 
chemicznych 

A08: Nawożenie /nawozy 
sztuczne/ 

A04.01: Wypas intensywny 
K02: Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja -
zarastanie muraw 
drzewami i krzewami 

 

C01.01: Wydobywanie 
piasku i żwiru 

B01: Zalesianie terenów 
otwartych 

E01: Tereny 
zurbanizowane, tereny 
zamieszkane 

A05.01: Hodowla zwierząt 
E03.01: Pozbywanie się 

odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych 

A01: Uprawa 
 

Przedsięwzięcia związane 
z zagrożeniami: C01.01 i E01 
wymagają przejścia procedury ws. 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 

 
5. Cele działań ochronnych 
 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 

właściwego stanu 
ochrony 

6210 
Murawy kserotermiczne z 
klasy Festuco-Brometea  
 

Siedliska_PZO.shp U2 Utrzymanie prawidłowej struktury 
siedliska i odtworzenie pierwotnej 
postaci miejsc zdegradowanych. 

W ciągu 10 lat 
realizacji PZO 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot 
ochrony 

 
Działania ochronne 

 

Nr i nazwa 
 

Zakres prac 
 

Miejsce  
realizacji 

 

Termin 
wykonania 

 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzial

ny za 
wykonanie 

6210 
Murawy 
kserotermiczne 
z klasy 
Festuco-
Brometea  
 

 1  Usuwanie 
drzew i 
krzewów 

Jednorazowo usunąć drzewa i 
krzewy, pozostawić tylko 
pojedyncze, starsze okazy powyżej 
20 lat. 

wszystkie płaty 
siedliska 

Pierwszy rok 
ochrony 

49140,00 zł RDOŚ 
Olsztyn; 
 
prywatni 
właściciele 
działek 
i organizacje 
ekologiczne, 
po uzyskaniu 
środków 
finansowych 

 2  Wykaszanie i 
usuwanie 
biomasy 

Koszenie od 1 sierpnia do 30 
września. 1 pokos. Wysokość 
koszenia do 10 cm. Usuwanie 
biomasy. Około 15% nie kosić. 

wszystkie płaty 
siedliska 

Każdego 
roku lub co 2 
lata 

 3  Wypas bydła Wypas krów lub koni z 
zachowaniem proporcji 0,8 
JDP/1ha/sezon. 

wszystkie płaty 
siedliska 

Cały okres 
obowiązywa
nia PZO 

136936,80 zł 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Cel  Parametr Wskaźnik Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/ 
częstotliwość 

Miejsce Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
6210 
Murawy 
kserotermiczne z 
klasy Festuco-
Brometea  
 

Powierzch
nia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Szanse 
zachowani 
a siedliska 

 Ocena zgodnie z 
metodyką PMŚ na 
podstawie zdjęcia 
fitosocjologicznego i 
oszacowania 
warunków 
siedliskowych 

Jeden raz, co 3 
lata w pełni 
sezonu 
wegetacyjnego 

wszystkie płaty 
siedliska 

RDOŚ Olsztyn 8000,00 zł 

 
8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 
ustawy o ochronie przyrody) 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ełk 

Wszelkiego rodzaju inwestycje dotyczące zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej w obszarze i przy 
granicy wymagają przejścia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 
2000 (art. 96 i 97 ustawy OOŚ) 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie zachodzą. 
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10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Nie dotyczy 

 

L.p. Zapis 
SDF 

Proponowany 
zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

    
 

L.p. Proponowany przebieg 
granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

   

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

1. Moduł A   
1. Uwaga: Podane w projekcie PZO Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk jest 
aktualnie obowiązującym. 
2. Uwaga: Brak jest obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenie obszaru Natura 2000 
Murawy na Pojezierzu Ełckim. 
3. Wniosek o zweryfikowanie ustaleń zawartych w tabeli 
„Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego” 2.5. dotyczących działań 
minimalizujących lub kompensujących – dopisanie zabudowy 
mieszkalnej. 

Gmina Ełk Ad. 1. Przyjęto do wiadomości. 
Ad. 2. Przyjęto do wiadomości. 
Ad. 3. Uwzględniono zapis dotyczący uwzględnienia 
zabudowy mieszkalnej w kolumnie „Ustalenia dot. 
działań minimalizujących lub kompensujących” 
w tabeli 2.5 

2. Informacja nt. urządzeń melioracji szczegółowej występujących 
na obszarze Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim wraz ze 
wzmianką nt. konieczności ich konserwacji w celu zapewnienia 
odpływu dla wyżej położonych zmeliorowanych działek. 

Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 
w Olsztynie, Rejonowy 
Oddział w Ełku 

Przyjęto do wiadomości. Planowane działania nie są 
związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami dla 
przedmiotowego obszaru Natura 2000. 
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13. Minimalne wymagania techniczne przekazywanych materiałów przestrzennych 
 
1. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące wynikiem prac nad Planem Zadań 

Ochrony dla obszaru Natura 2000 wykonawca przekazuje w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji 
przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 
a. Sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem dokumentu pn. „Adaptacja Standardu Da-

nych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowa-
nie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w roku 2011” – dostępny u zamawiającego 

b. Układ współrzędnych "PUWG 1992" (EPSG: 2180) 
c. Format pliku w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp), ewentualnie dodatkowo for-

maty danych na których pracuje dany RDOŚ. 
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3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE. Do metadanych należą informacje m.in. o źródle da-
nych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp. – AGREGACJA DO STANU JEDEN PLAN, JEDNE METADANE? 

4. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego (SPRAWDZIĆ BEZPŁATNOŚĆ GEOPORTALU). Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 
b. Kolor (RGB 24bit) 
c. Skalibrowany do układu współrzędnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF 

5. Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania: 
a. Format co najmniej A3 
b. Opatrzone znakami graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIŚ 
c. Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi 

6. Skany map, o których mowa miedzy innymi w punkcie 2.5. należy wykonać w rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi. 

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 
 
Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego 

(http://www.gdos.gov.pl/files/n2000/Instrukcja-wypelniania_SDF_final.pdf).  

15. Spis treści  
 
Dla dokumentów w formacie PDF, w których tworzony będzie spis treści zaleca się wykonanie tzw. aktywnego spisu treści - odnośników do 

poszczególnych sekcji dokumentów pozwalające na przyśpieszenie i optymalizację pracy na obszernych dokumentach. Aktywny spis treści 

można wykonać w popularnych edytorach tekstu, takich jak Microsoft Word 2007 czy edytor tekstu Writer darmowego pakietu oprogramowanie 

biurowego OpenOffice. 

 


