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Wstęp 

Plan Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo jest jednym z pierwszych 
planów zadań ochronnych realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zrealizowany został w ramach projektu V osi 
Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.  

 
Głównymi założeniami projektu było:  

 Stworzenie narzędzia w celu lepszego zarządzania zasobami przyrody, wskazującego na wartości przyrodnicze danego obszaru oraz 
praktyczne sposoby jego ochrony poprzez wykonywanie wytyczonych działań ochronnych, pozwalających na utrzymanie lub 
odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków;  

 Wykształcenie grupy wykwalifikowanych i doświadczonych „planistów Natury 2000”, wzmacniających zasoby ludzkie  
do realizacji nadzoru nad obszarami Natura 2000 w przyszłości; 

 Zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju gmin położonych na terenie obszarów Natura 2000, zgodnego z zasadami  
ekorozwoju oraz jasne określenie kierunków i zasad tego rozwoju poprzez identyfikację zagrożeń, a także potencjalnych konfliktów 
między celami ochrony obszaru „naturowego”, a rozwojem gospodarczym regionu; 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa, której celem będzie zwiększenie akceptacji dla istnienia obszarów „naturowych” i zasad  
w nich obowiązujących; 

 Określenie priorytetów i działań związanych z osiągnięciem celów ochrony na obszarach Natura 2000 i podział tego procesu  
na etapy; 

 Stworzenie platformy komunikacyjno-informacyjnej, jako narzędzia współpracy wszystkich zainteresowanych oraz komunikacji 
pomiędzy nimi. 
 
Podstawami prawnymi, które posłużyły do realizacji niniejszego projektu były: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru  
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186); 

 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); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 

 Wytyczne „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 

 SDF obszaru Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. 
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Obszar Ostoi ma szczególne znaczenie ze względu na silną populację żółwia błotnego. O wartości tego terenu decydują też dobrze  

zachowane jeziora z właściwie wykształconą roślinnością hydrofitów.  
Niemniej jednak z uwagi na usytuowanie, obszar Ostoi narażony jest na wiele konfliktów, związanych m.in. z planowaną  

rozbudową/modernizacją drogi nr 16, która mogłaby mieć znaczący wpływ na siedliska i gatunki przyrodnicze występujące na tym terenie. 
W związku z tym istnieje potrzeba szczegółowego rozpoznania stanu przedmiotów ochrony, ustalenia działań ochronnych, a także  

stałego monitoringu przyrodniczego oraz wprowadzenia odpowiedniej polityki społecznej. 
Do opracowania niniejszego Planu wykorzystano aktualne dane terenowe ekspertów z zakresu fauny pana mgra Grzegorza Góreckiego, 

pracownika Uniwersytetu Warszawskiego i pani dr Hanny Ciesierskiej eksperta ds. hydromakrofitów, pracownika Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, jak również posłużono się danymi ze Standardowego Formularza Danych i inwentaryzacji leśnej obszarów Natura 2000  
z 2007 roku oraz danymi niepublikowanymi.  

Beneficjentem koordynującym planu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. 
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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

 
Nazwa obszaru Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo  

Kod obszaru PLH280055 
Opis granic obszaru Załącznik nr 1 

SDF Plik PDF, stanowiący załącznik nr 2 

Położenie woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, gm. Mikołajki, gm. Mrągowo 

Powierzchnia obszaru (w ha) 4 305,1  

Status prawny Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako 
dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE). 

Termin przystąpienie do 
sporządzenia Planu 

28.07.2010 r. 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Elwira Bałdyga, elwira.baldyga.olsztyn@rdos.gov.pl +48 89 537 21 19 
Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron@rdos.gov.pl, +48 89 537 21 09 
Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn 
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody pokrywającej  

się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 
części terenu ze sporządzania 

PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

istniejącym 
dokumentem 

planistycznym 

1. Obszar Chronionego Krajobrazu 
Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich (pow. 85 527 ha)* 

brak Nie zachodzą przesłanki do 
wyłączenia ze sporządzenia 

PZO 
0 

2. Użytek ekologiczny „Rozlewisko 
Zawady” (pow. 40,72 ha)** 

brak Nie zachodzą przesłanki do 
wyłączenia ze sporządzenia 

PZO 
0 

Obowiązujące akty prawne: 
* - Rozporządzenie Nr 163 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) oraz uchwały  Nr XXII/403/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 
listopada 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 139), po 
rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Węgorzewa, znak: PL.6730.96.2013C z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu: 14 stycznia 2014 r.) 
** - Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Zawady" 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1670) 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa obszaru Ostoi stanowi załącznik nr 1 do planu zadań ochronnych. 

 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo został wyznaczony w związku z wymogiem wypełnienia  
zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.  
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 ochrony 
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siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).  
Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 ze zm.).  
Teren Ostoi nie pokrywa się z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego. W związku z tym, 
w odniesieniu do tego obszaru nie może mieć zastosowania przepis art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2013 roku, poz. 627 ze zm.), tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego 
części. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000 obowiązkowo sporządza się plan 
zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat.  
Plan zadań ochronnych powinien być skutecznym narzędziem do zarządzania zasobami przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 
2000. Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest zagwarantowanie odpowiedniej ochrony służącej zachowaniu 
głównych przedmiotów ochrony. 
Plan ma określić aktualny stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu, przez co należy 
rozumieć zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne 
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania.  
W świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan zadań ochronnych, 
zobowiązany jest kierować się przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  
Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055 o powierzchni 4 305,1 ha został 
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 
10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny – Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, str. 146-411). 
 
Głównym celem ochrony obszaru jest utrzymanie na właściwym stanie ochrony populacji żółwia błotnego Emys orbicularis kod 1220, 
gatunku kluczowego dla Ostoi oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt. Występuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych, 
w tym 6 typów (9 podtypów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących około 7,8% powierzchni Ostoi: 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 

 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków; 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenathetion elatioris); 

 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 

 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum); 

 91D0-1 Brzezina bagienna (Betuletum pubescentis) 

 91D0-5 Borealna świerczyna bagienna (Sphagno girgensohnii-Piceetum) 

 91D0-6 Sosnowo-brzozowy las bagienny (Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis); 
Jak również gatunki roślin i zwierząt: 

 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus; 
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 1188 kumak nizinny Bombina bombina; 

 1393 sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus; 

 1903 lipiennik Loesela Liparis loeselii. 
 

W ramach prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych uwzględniono: 
a) rozpoznanie rozmieszczenia żółwia błotnego i warunków jego bytowania,  
b) ustalenie zadań ochrony czynnej tego gatunku z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i innych gatunków zwierząt i roślin 

celem utrzymania ich właściwego stanu ochrony. 
 

Zapisy planu zadań ochronnych będą wypracowane w wyniku kompromisu wszystkich zainteresowanych stron. Zasady ochrony obszaru 
będące wynikiem współpracy pozwolą zminimalizować potencjalne konflikty pomiędzy ochroną przyrody, a potrzebami rozwoju 
gospodarczego.  
  
Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na:  
a) organy administracji leśnej;  
b) organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej;  
c) właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000 PLH2800055 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo;  
d) przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000; 
e) przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 PLH2800055. 
Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych powinny być uwzględniane w obowiązujących dokumentach planistycznych, np.: studium 
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany urządzenia 
lasu. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

L.p. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

 pokry 
cia 

Pop. 
osiadł. 

Pop.  
lęgowa 

Pop. 
migrują

ca 

Stopień 
repreze
ntatywn

ości 

Wzglę
dna  

pow. 

Stan 
zacho
wania 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

S1 3150 

Starorzecza 
i naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami  
z Nympheion, 
Potamion; 

 2,63    B C B B 

Siedlisko 
weryfikowane  
w 2008 roku. 
Bardzo ważne 
dla populacji 
żółwia błotnego 

S2 6210 
Murawy 
kserotermiczne 

Festuco-Brometea 0,03    B C B C 

Siedlisko 
weryfikowane 
w ramach SDF - 
wymaga 
weryfikacji. 
Bardzo ważne 
dla populacji 
żółwia błotnego 

S3 6510 

Niżowe  
i górskie świeże 
łąki użytkowane 
ekstensywnie 

Arrhenathetion 
elatioris 

1,13    B C B B 

Siedlisko 
weryfikowane 
w ramach SDF - 
wymaga 
weryfikacji. 
Bardzo ważne 
dla populacji 
żółwia błotnego 

S4 7230 

Górskie i nizinne 
torfowiska 
zasadowe  
o charakterze 
młak, 
turzycowiska 
i mechowisk 

 0,22    B C C C 

Siedlisko 
weryfikowane 
w ramach SDF - 
wymaga 
weryfikacji. 

S5 9170 
Grąd 
subkontynentalny 

Tilio-Carpinetum 3,10    B C C C 
Siedlisko 
weryfikowane 
w ramach SDF - 
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wymaga 
weryfikacji. 

S6 91D0 
Bory i lasy 
bagienne 

Vaccinio 
uliginosi-
Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio 
uliginosi-Pinetum 

0,52    B C C C 

Siedlisko 
weryfikowane 
w ramach SDF - 
wymaga 
weryfikacji. 

S7 91E0 

Lęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe  
i jesionowe 
 

(Salicetum 
albae, Populetum 
albae, Alnenion 
glutinoso-
incanae, olsy 
źródliskowe) 

0,14    D    
Siedlisko nie jest 
przedmiotem 
ochrony obszaru 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

 pokrycia 
Pop. 

osiadł. 
Pop.  

lęgowa 

Pop. 
migrują
ca 

Ocena 
 pop./ 

Ocena  
st. 

zach. 

Ocena 
izol. 

Ocena 
ogólna 

Opina dot. 
wpisu 

Z1 1220 Żółw błotny Emys orbicularis  80-100  tak  B B A A 
Gatunek 
weryfikowany  
w ramach PZO 

Z2 1166 
Traszka 
grzebieniasta 

Triturus cristatus  101-250 tak  C B C C 
Gatunek 
weryfikowany  
w 2008 roku 

Z3 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  251-500 tak  C B C C 
Gatunek 
weryfikowany  
w 2008 roku 

Z4 1060 
Czerwończyk 
nieparek 

Lycaena dispar  R   D    
Gatunek nie jest 
przedmiotem 
ochrony obszaru 

Z5 1084 Pachnica dębowa 
Osmoderma 
eremita 

 R   D    
Gatunek nie jest 
przedmiotem 
ochrony obszaru 

R1 1393 
Sierpowiec 
błyszczący  
 

Drepanocladus 
vernicosus 

 p   C B C B 
Gatunek 
wymaga 
weryfikacji 

R2 1903 
Lipiennik 
Loesela  
 

Liparis loeselii  p   C C C C 
Gatunek 
wymaga 
weryfikacji 
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Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki niewykazane 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 L.p.  
i wpisujemy kursywą. 

 

1.6. Organizacja 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. 
Na każdym etapie opracowania projektu planu zadań ochronnych, przyjęto zasadę otwartości i jawności w stosunku do wszystkich 
zainteresowanych grup społecznych. Takie założenie pozwoliło na zapewnienie skuteczności ochrony poprzez wypracowanie sposobów 
ochrony / zadań ochronnych akceptowanych przez grupy interesu.  
Wszelkie działania w zakresie konsultacji społecznych odbywały się w formie pisemnej. W tej formie przekazywane były wszelkie  
wnioski ze strony zainteresowanych stron oraz informacje, podsumowania, zapytania itp.  
Ponadto założono przeprowadzenie dwóch warsztatów:  

 informacyjnego na etapie przystąpienia do opracowania projektu niniejszego dokumentu, które odbyły się 14 grudnia 2010 roku  
w Hotelu Amax w Mikołajkach, 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, które odbyły się 14 grudnia 2011 roku również  
w hotelu Amax w Mikołajkach. 

 
Informacje odnośnie projektu planu zadań zostały umieszczone w gazecie lokalnej - „Gazeta Olsztyńska”, tablicy ogłoszeń RDOŚ, stronie 
internetowej RDOŚ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natura 2000”. Natomiast nt. warsztatów na stronie internetowej RDOŚ w zakładce 
,,Plany zadań ochronnych Natura 2000” oraz poprzez indywidualne zaproszenia wysyłane pocztą tradycyjną i faksem wszystkim 
interesariuszom.  
Uwagi do Projektu Planu Zadań Ochronnych zgłaszane były na adres: elwira.baldyga.olsztyn@rdos.gov.pl, bądź pocztą tradycyjną. 
 
Kluczowe grupy interesu, tj. o dominującym wpływie na obszar NATURA 2000, wynikającym ze skali lub charakteru prowadzonej 
działalności, były na bieżąco zapraszani do udziału w procesie opracowania projektu, w ramach spotkań roboczych.  
W przypadku wystąpienia zasadniczego konfliktu pomiędzy proponowanymi zadaniami ochronnymi, a oczekiwaniami mieszkańców była 
możliwość zorganizowania spotkania z radą gminy przy udziale mieszkańców – w ramach sesji rady gminy.  

mailto:elwira.baldyga.olsztyn@rdos.gov.pl
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Całość korespondencji wraz z protokołami ze spotkań i listami obecności jest gromadzona w celu udokumentowania przebiegu procesu 
komunikacji.  

 

 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Marszałek Województwa Zadania planistyczne dla województwa  Urząd Marszałkowski  
Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 
ul. Emilii Plater 1 

10-562 Olsztyn 

tel. 89 524 89 45 
faks. 89 521-89-61 

do@warmia.mazury.pl 
 

Starostwo Powiatowe  
w Mrągowie 

Regionalne zadania planistyczne  
i zagadnienia inwestycyjne 

Starostwo Powiatowe  
w Mrągowie 

ul. Królewiecka 60 A 
11-700 Mrągowo 

tel. 089 741 01 50 
fax: 089 741 72 75 

starostwo@powiat.mragowo.pl 

Urząd Miasta i Gminy  
w Mikołajkach 

Lokalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne 
 

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki 
ul. Kolejowa 7 

11-730 Mikołajki 

tel. (87) 421 90 50 
fax. (87) 42 19 099 

mikolajki@mikolajki.pl 

Urząd Gminy Mrągowo 
 

Lokalne zadania planistyczne 
i zagadnienia inwestycyjne 
 

Urząd Gminy Mrągowo 
ul. Królewiecka 60A 

11-700 Mrągowo 

(89) 741-29-24 
poczta@gminamragowo.pl 

 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
Zarząd Zlewni Pojezierza 
Mazurskiego, Biebrzy 
i Czarnej Hańczy  
z siedzibą w Giżycku 

Zarządzanie wodami w obszarze  
 

Zarząd Zlewni Pojezierza 
Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej 

Hańczy z siedzibą  
w Giżycku 

ul. Wodna 4 
11-500 Giżycko  

tel. 87 428-39-92 
      87 428-49-64  
      87 428-22-09 
fax 87 429-36-77 

gizycko@rzgw.waw.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie 
 

Gospodarka leśna i ochrona przyrody Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych 

ul. Kościuszki 46/48  
10-959 Olsztyn 

tel.: (89) 527 21 70 
fax.: (0 89) 521 02 10 

 rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Strzałowo 
 

Gospodarka leśna i ochrona przyrody 
Zachowanie w lasach naturalnych bagien 

Nadleśnictwo Strzałowo 
Strzałowo 2 

tel./fax (89) 742 11 65 
(89) 742 18 41 

mailto:do@warmia.mazury.pl
mailto:mikolajki@mikolajki.pl
mailto:poczta@gminamragowo.pl
mailto:gizycko@rzgw.waw.pl
mailto:rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
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i torfowisk (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach) 11-710 Piecki strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Maskulińskie Gospodarka leśna i ochrona przyrody 
Zachowanie w lasach naturalnych bagien  
i torfowisk (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach) 

Nadleśnictwo Maskulińskie 
ul. Rybacka 1 

12 - 220 Ruciane Nida 

tel. (87) 424 16 00 
maskulinskie@ 

bialystok.lasy.gov.pl 

Regionalny Konserwator 
Przyrody 

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

ul. Dworcowa 60 
10-437 Olsztyn 

89 537 21 00 
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 

 

Mazurski Park 
Krajobrazowy 

Ochrona przyrody, walorów krajobrazowych 
oraz wartości historycznych i kulturowych 
Parku, działalność edukacyjna 

Mazurski Park  Krajobrazowy 
Krutyń 66 

11-710 Piecki 

tel. +48 89 742 14 05 
krutyn@mazurskipark.pl 

Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego 
Mrągowo 

Prowadzenie doradztwa rolniczego, 
upowszechnianie programów 
rolnośrodowiskowych 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego Mrągowo 

Kormoranów 1 
11-700 Mrągowo 

tel. fax 89 7412451 
tel. kom .665 890 158 

pzdr.mragowo@w-modr.pl 

Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego  
 

Prowadzenie doradztwa rolniczego, 
upowszechnianie programów 
rolnośrodowiskowych 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

ul. Jagiellońska 91 
10-356 Olsztyn 

tel. (89) 535 76 84, 
(89) 526 44 39, 
(89) 526 82 29 

sekretariat@w-modr.pl 

Stacja Terenowa Wydziału 
Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego 

działalność naukowa, doradzanie Stacja Terenowa Wydziału 
Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego 
11-730 Mikołajki, 

skr. Poczt. 73, Urwitałt 

tel. (87) 4215245 
(87)4215180 

baza@nomad.pl 
604 696 496 

Klub Przyrodników ochrona przyrody Klub Przyrodników 
ul. 1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 

kp@kp.org.pl 
tel. 68 382 82 36 

mailto:strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:maskulinskie@%0Bbialystok.lasy.gov.pl
mailto:maskulinskie@%0Bbialystok.lasy.gov.pl
mailto:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
mailto:krutyn@mazurskipark.pl
mailto:pzdr.mragowo@w-modr.pl
mailto:sekretariat@w-modr.pl
mailto:baza@nomad.pl
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 
reprezentuje 

Kontakt 

Iwona Mirowska-Ibron Planista Regionalny RDOŚ w Olsztynie 89 537 21 09 
iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 

Elwira Bałdyga Koordynator Planu RDOŚ w Olsztynie 89 537 21 19 
elwira.baldyga.olsztyn@rdos.gov.pl 

Grzegorz Górecki Ekspert ds. żółwia błotnego Stacja Terenowa Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
 w Urwitałcie 

baza@nomad.pl 
604 696 496 

Hanna Ciecierska Ekspert ds. siedlisk wodnych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie, Katedra Botaniki i Ochrony 
Przyrody 

makrof@uwm.edu.pl 
89 524 51 21 

Ireneusz Wilognicki Przedstawiciel  rolników sołtys wsi Zełwągi  

Kiśluk Tadeusz  Przedstawiciel  rolników sołtys wsi Faszcze 664 594 336 

Bagiński Mariusz  Przedstawiciel  rolników sołtys wsi Lubiewo 505 412 328 

Maria Jankowska Przedstawiciel ośrodków 
doradczych dla rolników 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego  
 

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn 
tel. (089) 535 76 84, 
526 44 39, 526 82 29 

e-mail: sekretariat@w-modr.pl 

Jan Kozubowski Przedstawiciel ośrodków 
doradczych dla rolników 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego Mrągowo 
 

Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo  
(89) 741-00-87 

pzdr.mragowo@w-modr.pl 
665 890 158 

Górski-Kłodziński 
Mariusz 
 

Przedstawiciel PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie 
 

ul. Kościuszki 46/48,  
10-959 Olsztyn 

tel. (89) 521 01 94, 
mariusz.gorski@olsztyn.lasy.gov.pl 

Jarczyk Tomasz Przedstawiciel PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie 
 

89 521 00 25 
zasoby@olsztyn.lasy.gov.pl 

Andrzej Ryś Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Strzałowo Strzałowo 2, 11 - 710 Piecki  

mailto:baza@nomad.pl
mailto:makrof@uwm.edu.pl
mailto:sekretariat@w-modr.pl
mailto:pzdr.mragowo@w-modr.pl
mailto:mariusz.gorski@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:zasoby@olsztyn.lasy.gov.pl
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 tel./fax (89) 742 11 65 
(89) 742 18 41 

strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl 

Jarosław Wawrzyniak 
 

Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Maskulińskie 
 

ul. Rybacka 1, 12 - 220 Ruciane Nida 
tel. (87) 424 16 00 

maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl 
jaroslaw.wawrzyniak@bialystok.lasy.gov.pl 

Krom Mieczysław Przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwo Maskulińskie 
 

maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl 
509 700 843 

Beata Woźniak Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

 Starostwo Powiatowe w Mrągowie 
 

ul. Królewiecka 60 A, 11 - 700 Mrągowo 
tel. 089 741 01 59 

ros@powiat.mragowo.pl 

Janusz Stecka  Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Starostwo Powiatowe w Mrągowie 
 

ul. Królewiecka 60 A, 11 - 700 Mrągowo 
tel. 089 741 01 88 

ros@powiat.mragowo.pl 

Joanna Wróbel Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 
 

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki 
 

ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki 
joannawrobel@mikolajki (87) 421 90 50 

Cezary Walijewski Przedstawiciel jednostki 
samorządu terytorialnego 

Urząd Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo  
(89) 741-29-24, 502 068 261 

czarekcw@wp.pl 

Adam Dziczek Przedstawiciel Parku 
Krajobrazowego 

Mazurski Park Krajobrazowy 
 

Krutyń 66,  11-710 Piecki 
tel. +48 89 742 14 05, 694 748 566 

dziczek@mazurskipark.pl 

Iwona Łaźniewska członek Zespołu Lokalnej 
Współpracy - przyrodnik 

Acer-Ochrona Środowiska. Ochrona 
Przyrody  

ul. Pogodna 3, 11-034 Stawiguda  
tel. 089 512 60 32, 501 783 082 

biuro@acer.mazury.pl 

Jerzy Łaźniewski  członek Zespołu Lokalnej 
Współpracy - przyrodnik 

Acer-Ochrona Środowiska. Ochrona 
Przyrody  

ul. Pogodna 3, 11-034 Stawiguda  
608 897 831 

biuro@acer.mazury.pl 

Rafał Szymczyk członek Zespołu Lokalnej 
Współpracy - przyrodnik 

Acer-Ochrona Środowiska. Ochrona 
Przyrody  

ul. Pogodna 3, 11-034 Stawiguda  
graphis22@pocztaonet.pl 

606 728 406 

Kreńska Alina Przedstawiciel Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
 i Autostrad Oddział w Olsztynie 

ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn  
tel. (089) 521 28 80 

mailto:strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:jaroslaw.wawrzyniak@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:dziczek@mazurskipark.pl
mailto:biuro@acer.mazury.pl
mailto:biuro@acer.mazury.pl
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i Autostrad Oddziału w  
Olsztynie  

 akrenska@gddkia.gov.pl 

Mirosław Wiklewski Przedstawiciel Kół Łowieckich Koło Łowieckie „Śniardwy” 
w Mikołajkach  

ul. Mrągowska 18/6, 11-730 Mikołajki 
501 760 949 

Jan Kałaska Przedstawiciel Kół Łowieckich  ZG PZŁ OHZ Mikołajki 502 088 595 

Marek Bogdaszewski  członek Zespołu Lokalnej 
Współpracy 

PAN Instytut Parazytologii  
 

609 137 540 
 zosia.marek@wp.pl 

Paweł Pawlaczyk  członek Zespołu Lokalnej 
Współpracy - przedstawiciel 
organizacji ekologicznych 

Klub Przyrodników pawpawla@wp.pl 
tel. 68 382 82 36 

Anna Gniewczyńska członek Zespołu Lokalnej 
Współpracy - przedstawiciel 
organizacji ekologicznych 

Klub Przyrodników 
 

babka_lancetowata@o2.pl 
tel. 68 382 82 36 

 
 

mailto:zosia.marek@wp.pl
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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 

Bogdaszewska Z., Bogdaszewski 
M., Majcher K. 2004. 
Występowanie żółwia błotnego 
(Emys orbicularis Linnaeus 1758)  
w północno-wschodniej Polsce. 
VII Ogólnopolska Konferencja 
Herpetologiczna. Kraków. 28-29 
września 2004 r. 

częściowy 
 

Średnia. Poznawcza 
Rozmieszczenie żółwia 
na terenie płn.-wsch. 
Polski  

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Bogdaszewska Z., Bogdaszewski 
M. 2006. Nowe doniesienie na 
temat występowania żółwia 
błotnego Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) w północno-
wschodniej Polsce. VIII 
Ogólnopolska Konferencja 
Herpetologiczna "Biologia 
płazów i gadów i ochrona 
herpetofauny". Kraków. 27-28 
września 2006 r. 

częściowy Średnia. Poznawcza 
Rozmieszczenie żółwia 
na terenie płn.-wsch. 
Polski 

 

 Hołdyński Cz., Krupa M. (red.). 
2009. Obszary Natura 2000 w 
województwie warmińsko-
mazurskim. Wydawnictwo 
Mantis, Olsztyn. 

Kompletny zgodnie z SDF Wysoka. Opis siedlisk  
i gatunków 
przyrodniczych objętych 
Dyrektywą Siedliskową 
zinwentaryzowanych  
w 2008 roku na potrzeby 
WZS. 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Hołdyński Cz. (red.). 2010. 
Siedliska i gatunki Natura 2000. 
Raport z inwentaryzacji 

Kompletny Wysoka. Szczegółowa 
inwentaryzacja siedlisk  
i gatunków Natura 2000 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 
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przyrodniczej przeprowadzonej 
w lasach Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie 
i części Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w 
Białymstoku  
w latach 2006-2008.  

przeprowadzona 
 w latach 2006-2008. 
Zawiera zweryfikowane 
informacje o 
występujących gatunkach  
i siedliskach na danych 
obszarach. 

 Klarowski R. 1981. Żółw błotny 
(Emys orbicularis) w rezerwacie 
przyrody „Orłowo Małe”  
i na innych stanowiskach  
w województwie olsztyńskim. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
37, 4: 14-23 

częściowy Średnia.  
Poznawcza nt 
występowania żółwia 
województwie 
warmińsko-mazurskim 

Czasopismo. Biblioteka RDOŚ 
Olsztyn 

 Mitrus S. 2004. Emys orbicularis L., 
1758 – żółw błotny. W: 
Gromadzki M. (red.). Gatunki 
zwierząt  
(z wyjątkiem ptaków). Poradniki 
ochrony siedlisk i gatunków 
Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa. T. 6. s.: 
309-313. 

kompletny Wysoka. Szczegółowy 
opis gatunków i siedlisk 
Natura 2000 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Mitrus S. 2007. Metody badań  
i ochrony żółwia błotnego. 
Podręcznik metodyczny. Opole, 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego 

metodyka badań żółwia 
błotnego 

Wysoka  

 Młynarski M. 1954. Żółw błotny 
(Emys orbicularis) w 
województwie olsztyńskim. 
Ochrona przyrody. Rocznik 22. 
Kraków. 

Rozmieszczenie żółwia na 
terenie płn.-wsch. Polski 

Średnia. Rozmieszczenie 
żółwia na terenie płn.-
wsch. Polski  

Czasopismo 

 Prusak B., Najbar B., Mitrus S., 
Grzybowski T., Hryniewicz A., 

Kompletna Przedstawia 
która linie ewolucyjną 

Wysoka. Szczegółowa 
charakterystyka 
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Górecki G., Bochen R. 2008. 
Sequence of mitochondrial gene 
12Sr RNA in Emys orbicularis 
orbicularis population from 
Poland. ISAG 31th International 
Conference, 20-24 July 2008. 
Amsterdam, Holand. Book of 
Abstracts. P 2177 

zamieszkuje żółwie na 
omawianym terenie i jak są 
blisko spokrewnione z 
innymi dużymi 
populacjami. 

genetyczna i 
filogenetyczna krajowej 
populacji żółwia błotnego 

Materiały 
niepublikowane 

Dmitryjuk K. 2005. Analiza 
zagrożeń i sposobów ochrony 
żółwia błotnego w Europie. Praca 
licencjacka. Wydział Biologii 
Uniwersytet Warszawski 

częściowy Średnia. Poznawcza. 
Przedstawiona analiza 
zagrożeń i sposoby 
ochrony żółwia w 
Europie 

Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego 

 Dmitryjuk K. 2007. Struktura 
genetyczna mazurskiej populacji 
żólwia błotnego Emys orbicularis. 
Praca magisterska. Wydział 
Biologii Uniwersytet Warszawski 

Kompletna przedstawia 
zmienność genetyczna 
oraz spokrewnienie w 
populacji na terenie 
omawianej ostoi  

Wysoka  Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego 

 Prusak B., Najbar B., Mitrus S., 
Górecki G., Grzybowski T., 

Hryniewicz A., Wróblewski R., 
Grzybowski G., Bochen R., 
Rogala U. 2011 (w druku) 
Mitochondrial DNA haplotype 
distribution (cytb) in Polish 
population of Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758). Biologia. 
Bratislava. 

częściowe Średnia.  w druku 

Plany/programy/st
rategie/projekty 

Górecki G. 2004. Sezonowa 
zmienność preferencji 
siedliskowych żółwia błotnego 
(Emys orbicularis). Projekt 
realizowany na Wydziale Biologii 
UW w ramach badań własnych.  

Kompletny Wysoka  Biblioteka Wydziału Biologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 Górecki G. 2006. Określenie 
warunków termicznych w 

Częściowe Wysoka  Biblioteka Wydziału Biologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego 
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naturalnych miejscach hibernacji 
żółwia błotnego (Emys orbicularis). 
Projekt realizowany na Wydziale 
Biologii UW w ramach badań 
własnych.  

 Górecki G. 2009. Plan zarządzania 
gatunkiem dla Polski północno-
wschodniej. Żółw błotny Emys 
orbicularis (Linnaeus 1758). 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, Olsztyn. 

Kompletny 
 

Wysoka. Plan 
zarządzania gatunkiem 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Górecki G. 2009. Plan zarządzania 
gatunkiem dla obszarów Natura 
2000: „Puszcza Piska” i „Puszcza 
Napiwodzko-Ramucka”. Żółw 
błotny Emys orbicularis (Linnaeus 
1758). Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, Olsztyn  

Kompletny 
 

Wysoka. Plan 
zarządzania gatunkiem 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

 Prusak B., Najbar B., Mitrus S., 
Górecki G., Grzybowski T., 

Hryniewicz A., Grzybowski G., 
Bochen R. Genetyczna i 
filogeograficzna charakterystyka 
krajowej populacji żółwia 
błotnego Emys orbicularis. Projekt 
finansowany przez Ministerstwo 
Nauki. 2008-2010. 

Kompletny Wysoka. Szczegółowa 
charakterystyka 
genetyczna i 
filogenetyczna krajowej 
populacji żółwia błotnego 

Biblioteka Wydziału Biologii, 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 Protection of Emys orbicularis and 
amphibians in the North 
European lowlands. Projekt z 
funduszy EU  
w ramach programu LIFE. 2005-
2009. G. Górecki, Ekspert lokalny, 
gatunek żółw błotny (Emys 
orbicularis). 

Kompletny Wysoka PTOP 

 Monitoring wybranych gatunków Kompletny Wysoka Biblioteka RDOŚ Olsztyn 
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zwierząt w latach 2009-2011. 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. G. Górecki, Ekspert 
lokalny, gatunek żółw błotny 
(Emys orbicularis). 

Raporty Raport o oddziaływaniu na 
środowisko – rozbudowa DK 16 
na odcinku Mrągowo – Orzysz – 
Ełk. 2011. GDDKiA, Olsztyn 

Częściowa Wysoka  RDOS Olsztyn 

Opinie Opinie ekspertów, członków Zespołu 
Doradztwa Merytorycznego 
sformułowane na piśmie w trakcie 
prac nad Planem 

? ? ? 

 



23 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo według regionalizacji fizyczno-geograficznej (Kondracki 1994), 
znajduje się w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w makroregionie Pojezierza Mazurskiego, podprowincji: Pojezierze 
Wschodniobałtyckie. Obszar ostoi o powierzchni 4 305,1 ha, położony jest na północ od drogi nr 16 Mrągowo-Mikołajki. Wchodzi  
w obręb powiatu mrągowskiego oraz dwóch gmin: Mikołajki i Mrągowo.  
Teren ostoi jest pagórkowaty z licznymi zagłębieniami, oczkami śródleśnymi i śródpolnymi, stanowiącymi dogodne siedlisko dla żółwia 
błotnego. Większą część powierzchni ostoi stanowią grunty rolne. Lasy zajmują niedużą powierzchnię z większym kompleksem leśnym 
znajdującym się w pobliżu wsi Cudnochy. 
W granicach ostoi znajdują się także jeziora: Głębokie, Zełwążek, Jorzec, Kociołek, Miałkie. 
Istniejącymi formami ochrony przyrody na przedmiotowym terenie są: Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  
i użytek ekologiczny „Rozlewisko Zawady”. 
Od południa teren ostoi sąsiaduje z OSOP Puszcza Piska PLB280008 i OZW Ostoja Piska PLH280048. Natomiast od wschodu z OSOP Jezioro 
Łuknajno PLB280003.  
Walory przyrodnicze ostoi: 
Występowanie 7 typów (9 podtypów) siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 

 Starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (kod 3150), 
 Murawy kserotermiczne i ciepłolubne murawy (kod 6210), 
 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - łąki rajgrasowe (kod 6510), 
 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (kod 7230), 
 Grąd subkontynentalny (kod 9170-2), 
 Brzezina bagienna (kod 91D0-1), 
 Borealna świerczyna bagienna (kod 91D0-5), 
 Sosnowo-brzozowy las bagienny (kod 91D0-6), 
 Niżowy łęg jesionowo-olszowy (kod 91E0-3). 

Gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 
 Żółw błotny Emys orbicularis (kod 1220) 
 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060) 
 Pachnica dębowa Osmoderma eremita (kod 1084) 
 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166) 
 Kumak nizinny Bomina bombina (kod 1188), 
 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus (1393); 
 Lipiennik Loesela Liparis loeselii. (1903). 

Głównym celem ochrony obszaru jest ochrona populacji żółwia błotnego, w tym: 
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 ochrona miejsc bytowania, żerowania i hibernacji żółwia (rozlewiska, śródleśne i śródpolne zbiorniki wodne), 
 ochrona miejsc lęgowych żółwia błotnego (ciepłolubne murawy). 
 

 
 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006). 

 
Typy użytków gruntowych 

 
Typ własności Powierzchnia użytków w ha % powierzchni w obszarze 

Lasy liściaste  Skarb Państwa 207,75 4,83 

Lasy iglaste Skarb Państwa 429,63 9,98 

Lasy mieszane Skarb Państwa 345,41 8,02 

Grunty orne Własność komunalna/ 
Własność prywatna 

2 727,53 63,36 

Łąki Własność komunalna/ 
Własność prywatna 

151,64 3,51 

Złożone systemy upraw 
 i działek 

Własność komunalna/ 
Własność prywatna 

42,00 0,98 

Tereny głównie zajęte przez rolnictwo 
z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 

Własność komunalna/ 
Własność prywatna 

318,41 7,40 

Zbiorniki wodne Skarb Państwa 82,72 1,92 

 



25 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka (nie dotyczy) 
 

Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy 

doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolno środowiskowego.  

 

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    

 
 

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 

minimalizujących 
lub 

kompensujących 

Strategia rozwoju 
społeczno-
gospodarczego gminy 
Mikołajki 2008-2020 

Urząd Miasta i Gminy 
Mikołajki 

Brak odniesienia brak brak 

Studium 
uwarunkowań  

Uchwała Nr LIV/541/2010 
Rady Miejskiej w Mikołajkach 

Teren ostoi oznaczony na mapie będącej 
Załącznikiem B do uchwały jako: lasy, tereny 

Żółw błotny Brak 
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i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Mikołajki 

z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Mikołajki. 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej o niskiej i wysokiej 
intensywności oraz tereny zabudowy usługowej 
z zielenią towarzyszącą 

Teren ostoi częściowo (w części zachodniej) 
oznaczony na mapie będącej Załącznikiem nr 1 
do uchwały jako obszary na renaturyzacji 
stosunków wodnych 

Żółw błotny Brak 

Projekt inwestycji np. budowy farmy wiatrowej.  
Ze względu na zachowanie walorów 
krajobrazowych studium dopuszcza budowę 
wież elektrowni wiatrowych tylko w obszarze 
IIIB na terenie ograniczonym od północy 
i zachodu granicą administracyjną gminy, od 
wschodu linią przebiegająca w odległości 1 km 
od wsi Jora Wielka, a od południa drogą  
gminną Jora – Użranki 

Brak Brak 

Zmiana Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Mrągowo 

Uchwała Nr XXIX/295/13  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 5 września 2013 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Mrągowo 

W ogólnych opisach studium zawarte są zapisy 
odnośnie zagrożeń dla obszaru o znaczeniu dla 
Wspólnoty Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo 
zgodnie z zapisami obowiązującego SDF. 
Wskazuje się, że największym zagrożeniem dla 
obszaru jest obniżanie się poziomu wód 
gruntowych, wysychanie samoczynne małych 
oczek wodnych oraz niszczenie małych oczek 
wodnych wskutek antropopresji. Ponadto 
wskazuje się, że populacja żółwia błotnego jest 
mocno zagrożona.  
Teren ostoi objęty SUiKZP wyznaczono jako 
obszar oznaczony IIB – turystyczno-rolniczy. 
„obszar obejmuje tereny będące częścią Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko - 
Mrągowskich położone pomiędzy jeziorem Czos  
a jeziorem Juksty oraz tereny na wschodnim brzegu 
jeziora Juksty. Z ochrony krajobrazu wyłączony jest 
fragment terenu w sąsiedztwie wsi Śniadowo. Po 

Żółw błotny Brak 
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wschodniej stronie rynny jez. Juksty znajduje się 
Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 
„Mazurska Ostoja żółwia Baranowo”  zawierający  
w swych granicach użytek ekologiczny „Rozlewisko 
Zawady”.  Głównymi ośrodkami funkcji  
rekreacyjnych i obsługi turystyki są wieś Zawada, 
Śniadowo i w ograniczonym zakresie Czerwonki. 
Rozwój wsi Zawada i Czerwonki w oparciu  
o aktualny plan miejscowy. Pozostały obszar chronić 
przed nową zabudową oraz przystosować do 
penetracji turystycznej – pieszej, konnej, rowerowej. 
Na obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Mazurska 
Ostoja Żółwia Baranowo PLH280048, w projekcie 
zmiany Studium miejscowość Śniadowo 
przewidywana jest pod rozwój funkcji turystycznej  
i rekreacyjnej. Przewidziany pod rozwój teren 
położony jest na północnym skraju ostoi. W 
większości jest on przewidziany pod rozwój również 
w obowiązującym studium (zał. 4) i jest kontynuacją 
przestrzenną terenów zabudowanych i o rozpoczętym 
procesie urbanizacji. Z Inwentaryzacji przyrodniczej 
na terenie nowego korytarza DK nr 16 na odcinku 
Mrągowo-Ełk (J. Łaźniewski i inni 2008) można 
wnioskować, że na terenie ostoi populacja żółwi 
błotnych rozmieszczona jest głównie w rejonie 
miejscowości Zawada (zał. 5). Ponadto na terenie 
przewidywanym pod rozwój nie występują oczka 
wodne - można więc wnioskować, że są tereny 
siedliskowo mniej korzystne do bytowania żółwi. Na 
podstawie powyższych danych prognozuje się, że 
wpływ zabudowy tych terenów obiektami o funkcji 
turystycznej i rekreacyjnej na cele i przedmiot 
ochrony Ostoi Żółwia Baranowo, nie powinien być 
znacząco negatywny. Położenie terenów w pobliżu 
granic ostoi będzie sprzyjało zachowaniu jej 
integralności. Natomiast wieś Zawada i okolice 
posiada obowiązujący plan miejscowy, uchwalony 
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przed utworzeniem ostoi, z wyznaczonymi terenami 
pod zabudowę (uwidocznionymi na rysunku 
studium)”. 
 

Zmiana miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego pod 
nazwą zmiana 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Mrągowo w rejonie 
wsi Zawada, obręb 
Śniadowo 

Uchwała Nr XXXII/236/2001 
Rady Gminy w Mrągowie  
z dnia 24 maja 2001 r. (Dz. Urz. 
Woj. Warm. – Maz. Nr 56 
z dnia 6 lipca 2001 r. poz. 912) 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mrągowo 
w rejonie wsi Zawada, obręb 
Śniadowo”. 

Brak zapisów 
 

Brak 
 

Brak 
 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Kosewo gmina 
Mrągowo dz. Nr 
114/3, 114/4, 114/21, 
114/22, 114/26, 
114/27, 114/28,114/31 
 

Uchwała nr XLV/332/2002 
Rady Gminy w Mrągowie  
z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. 
U. Woj. Warm. – Maz. Nr 102  
z dnia 21 sierpnia 2002 r. poz. 
1543) w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kosewo gmina Mrągowo. 

Brak zapisów Brak 
 

Brak 
 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
zabudowy 
mieszkalno-
pensjonatowej  
w Śniadowie, gmina 
Mrągowo 

Uchwała Nr XII/88/2003 Rady 
Gminy w Mrągowie z dnia 20 
października 2003 r. (Dz. Urz. 
Woj. Warm. – Maz. Nr 178  
z dnia 21 listopada 2003 r,  
poz. 2149) w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkalno-
pensjonatowej w Śniadowie, 

Brak zapisów Brak 
 

Brak 
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gmina Mrągowo. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej w m. 
Śniadowo, gmina 
Mrągowo , działka  
nr 10/62 

Uchwała Nr XXVI/208/2004 
Rady Gminy w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. 
Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 17 
z dnia 17 lutego 2005 r. poz. 
300) w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej 
w m. Śniadowo, gmina Mrągowo 

Brak zapisów  żółw błotny 
1220 

Brak 
 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
zabudowy rekreacyjnej 
w m. Śniadowo gmina 
Mrągowo, obręb 
Śniadowo, działka 
ewid. nr 10/52, 10/53, 
10/56  

Uchwała Nr XXXVII/296/2005 
Rady Gminy Mrągowo z dnia 
30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. 
Woj. Warm. – Maz. Nr 30  
z dnia 24 lutego 2006 r., poz. 
666) w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy rekreacyjnej w 
m. Śniadowo, gmina Mrągowo 

Brak zapisów. Zabudowa rekreacyjna została 
wyznaczona w obecnie obowiązującej strefie 
ochronnej 100 m wokół jeziora. 

Siedlisko 
3150, 
żółw błotny 
1220 

Brak 
 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi 
Zawada, gmina 
Mrągowo, działka  
nr 80/14 

Uchwała Rady Gminy 
Mrągowo Nr XXXVI/312/10  
z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. 
Woj. Warm. – Maz. Nr 102  
z dnia 12 lipca 2010 r. poz. 
1531) w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
we wsi Zawada, gmina Mrągowo 

MPZP nie odnosi się w żaden sposób do 
istniejącego obszaru Natura 2000 Mazurska 
Ostoja Żółwia Baranowo oraz przedmiotów 
ochrony występujących na terenie obszaru 
Natura 2000.   
Tereny przeznaczone pod zabudowę 
zaprojektowano na terenach mających znaczenie 
dla żółwia błotnego w okolicach użytku 
ekologicznego Zawada.  
MPZP może mieć wpływ na przedmioty 
ochrony. 

Siedlisko 
3150, 
Żółw błotny 

Brak  

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
terenów zabudowy 

Uchwała Rady Gminy 
Mrągowo Nr VI/58/11 z dnia 
16 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 
Warm. – Maz. Nr 78 z dnia  

W MPZP wymienia się obszar Natura 2000 
Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Niemniej 
brak jest odniesienia do wpływu MPZP na 
przedmioty ochrony. 

Siedlisko 
3150, 
żółw błotny 
1220 

Brak 
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mieszkalno-
rekreacyjnej w 
miejscowości 
Śniadowo, obręb 
Śniadowo, gmina 
Mrągowo 

20 czerwca 2011 r. poz. 1347)  
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkalno-
rekreacyjnej w miejscowości 
Śniadowo, obręb Śniadowo, 
gmina Mrągowo. 

Tereny przeznaczone pod zabudowę 
zlokalizowane zostały w obowiązującej strefie 
ochronnej 100 m od jeziora, zmiana planu 
dotyczy adaptacji istniejących obiektów 
budowlanych.  

Zmiana miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Kosewo, gmina 
Mrągowo 

Uchwała Nr VI/56/11 Rady 
Gminy Mrągowo z dnia  
16 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 
Warm. – Maz. Nr 85, poz. 1493 
z dnia 01 lipca 2011 r.)  
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kosewo, gmina Mrągowo 

Działka nr 114/39 objęta planem  swoim 
zasięgiem dochodzi do linii brzegowej jeziora. 
W związku z tym, działalność realizowana na 
przedmiotowej działce (zabudowa, rekreacja) 
może mieć wpływ na przedmioty ochrony 
objęte planem zadań ochronnych. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy powinna 
zostać ujęta również od strony zachodniej ze 
względu na obowiązująca 100 m strefę ochronną 
wokół jeziora. Brak jest odniesienia do 
przedmiotów ochrony  występujących na 
terenie Ostoi  

Siedlisko 
3150,  
żółw błotny 
1220 

Brak 
 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko Planu 
Urządzenia Lasu na 
lata 2014 – 2023 
Nadleśnictwo 
Strzałowo RDLP 
w Olsztynie 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie  

Autorzy planu wskazują, że zaplanowane 
zabiegi gospodarcze w siedliskach leśnych nie 
będą miały negatywnego oddziaływania na 
przedmioty ochrony objęte planem PZO  

Wszystkie 
siedliska 
leśne  

Brak 
 

Prognoza 
oddziaływania na 
środowisko Planu 
urządzenia lasu dla 
Nadleśnictwa 
Maskulińskie 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Białymstoku 

Powierzchnia gruntów w zarządzie 
nadleśnictwa Maskulińskie leżących  
w granicach Ostoi wynosi 611,51 ha, co stanowi 
2,2% powierzchni nadleśnictwa. Autorzy planu 
wskazują, że zaplanowane zabiegi gospodarcze 
w siedliskach leśnych nie będą miały 
negatywnego oddziaływania na przedmioty 
ochrony objęte planem PZO 

Wszystkie 
siedliska 
leśne 

Brak 
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UWAGA: Dane te należy także  przekazać w rastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13.. 

 

 

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

Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
Liczba  

stanowisk 
Rozmieszczenie  

w obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 
prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze       

3150 Starorzecza  
i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne  
ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion 

 
B 

 
122,39 ha 

 
12 Mapa z siedliskami 

stanowiąca 
załącznik nr 4 

 
Dobry 

Siedlisko niezweryfikowane  
w ramach PZO. Dane pochodzą 
z SDF.  

6210 Murawy 
kserotermiczne 

 
C 

 
1,45 ha 

 
1 Mapa z siedliskami 

stanowiąca 
załącznik nr 4 

 
Wymaga 

weryfikacji 

Siedlisko niezweryfikowane  
w ramach PZO. Dane pochodzą 
z SDF. Siedlisko wymaga 
weryfikacji pod względem 
zajmowanej powierzchni. 

6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie 

 
B 

 
48,58 ha 

 
6 Mapa z siedliskami 

stanowiąca 
załącznik nr 4 

 
Wymaga 

weryfikacji  

Siedlisko niezweryfikowane  
w ramach PZO. Dane pochodzą 
z SDF. Siedlisko wymaga 
weryfikacji pod względem 
zajmowanej powierzchni. 

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe  
o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk 

 
C 

 
9,26 ha 

 
1 Mapa z siedliskami 

stanowiąca 
załącznik nr 4 

 
Wymaga 

weryfikacji 

Siedlisko niezweryfikowane  
w ramach PZO. Dane pochodzą 
z SDF. Siedlisko wymaga 
weryfikacji pod względem 
zajmowanej powierzchni. 

9170-2 Grąd 
subkontynentalny 

 
C 

 
133,65 ha 

 
5 

Mapa z siedliskami 
stanowiąca 

załącznik nr 4 

 
Wymaga 

weryfikacji 

Siedlisko niezweryfikowane  
w ramach PZO. Dane pochodzą 
z SDF oraz inwentaryzacji leśnej 
z 2007 roku. Siedlisko wymaga 
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weryfikacji pod względem 
zajmowanej powierzchni. 

91D0 Bory i lasy bagienne  
C 

 
22,90 ha 

 
4 

Mapa z siedliskami 
stanowiąca 

załącznik nr 4 

 
Wymaga 

weryfikacji 

Siedlisko niezweryfikowane  
w ramach PZO. Dane pochodzą 
z SDF oraz inwentaryzacji leśnej 
z 2007 roku. Siedlisko wymaga 
weryfikacji pod względem 
występowania i zajmowanej 
powierzchni. 

Gatunki roślin       

  
1393 Sierpowiec 
błyszczący 
Drepanocladus vernicosus  
 

B x x Mapa z siedliskami 
stanowiąca 

załącznik nr 4 

Wymaga 
weryfikacji 

Gatunek nie był weryfikowany 
w ramach PZO. Wymaga 
dodatkowej inwentaryzacji  

1903 Lipiennik Loesela  
Liparis loeselii 

C x x Mapa z siedliskami 
stanowiąca 

załącznik nr 4 

Wymaga 
weryfikacji 

Gatunek nie był weryfikowany 
w ramach PZO. Wymaga 
dodatkowej inwentaryzacji 

Gatunki zwierząt       

1166 Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

B  

 
Co 

najmniej 9 

 
Mapa z poligonami 
gatunków zwierząt 

stanowiąca 
załącznik  

nr 5 

 
Dostateczny 

Ze względu na termin prac nad 
Planem i biologię gatunku 
uzupełnienie danych terenowych 
było niemożliwe Gatunek 
weryfikowany w 2008 roku. 
Dane pochodzą z SDF. Gatunek 
wymaga weryfikacji 

1188 Kumak nizinny 
Bombina bombina 

 
B 

 

 
Co 

najmniej 11 

 
Mapa z poligonami 
gatunków zwierząt 

stanowiąca 
załącznik  

nr 5 

 
Dobry 

Ze względu na termin prac nad 
Planem i biologia gatunku 
uzupełnienie danych terenowych 
było niemożliwe Gatunek 
weryfikowany w 2008 roku. 
Dane pochodzą z SDF. Gatunek 
wymaga weryfikacji 

1220 Żółw błotny Emys 
orbicularis 

 
A 

 

1340 ha 

 

5-7 

 
Mapa z poligonami 
gatunków zwierząt 

Miejsca 
bytowania - 
dobry 

Gatunek dobrze rozpoznany. 
Weryfikowany w ramach PZO 
wymaga dalszych badań  
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stanowiąca 
załącznik  

nr 3 

Lęgowiska - 
dostateczny 

UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w pkt. 13. W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

2.6.1.1. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (kod 3150) 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion (nimfeidy), Potamion (elodeidy) (3150) na badanym 
obszarze reprezentują jeziora: Głębokie, Zełwążek, Jorzec, Kociołek, Kuchenka i Miałkie oraz liczne małe zbiorniki wodne. Siedlisko zajmuje 
łączną powierzchnię 122,39 ha. 
W jeziorach eutroficznych: Głębokie i Zełwążek roślinność hydrofitów (elodeidy i nimfeidy) wykształciła się właściwie i tworzą ją głównie: 
Ceratophylletum demersi (płaty rogatka sztywnego), Elodeetum canadensis (płaty moczarki kanadyjskiej), Nupharo-Nymphaeetum albae (płaty 
głównie grążela żółtego) czy Potametum perfoliati (płaty rdestnicy przeszytej). Roślinność ta sięga zwartym pasem do głębokości 4,0 m.  
W wymienionych jeziorach stan zachowania siedliska 3150 można określić jako doskonały (A).   
W jeziorach Jorzec, Kociołek i Miałkie roślinność hydrofitów reprezentują głównie płaty Ceratophylletum demersi i występują do głębokości  
2,0-2,5 m, a ich stan zachowania można określić jako dobry (B).  
Jedynie w jeziorze Kuchenka stan zachowania siedliska można określić jako słaby (C) ze względu na silną degradację spływami rolniczymi  
i słabo wykształconą roślinnością typu Potametum natantis i Myriophylletum spicati (płaty wywłócznika kłosowego).   
We wszystkich jeziorach pas szuwarów tworzą płaty Phragmitetum australis (trzciny pospolitej) oraz Acoretum calami (tataraku pospolitego). 
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Jezioro Głębokie z płatami nimfeidów - Nuphar lutea (fot. Irena Matysiuk) 

 
W licznych małych, płytkich zbiornikach wodnych na terenie obszaru rozwinęły się intensywnie fitocenozy Potametum natantis (płaty rdestnicy 
pływającej - elodeidy) oraz Nupharo-Nymphaeetum albae (oprócz płatów grążela żółtego również grzybieni białych Nymphaea alba), Utricularia 
vulgaris (pływacz zwyczajny) i Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny) – w zbiornikach śródpolnych, a nawet płaty ramienic: Charetum 
tomentosae i Ch. contriariae. Roślinność w tych zbiornikach rozwija się pod znacznym wpływem zmineralizowanych wód humotroficznych 
docierających z tworzących się torfowisk, a ich stan zachowania można określić jako bardzo dobry (B).  
Zbiorniki te, śródpolne, płytkie z dobrze nagrzaną wodą oraz brzegami nieporośniętymi roślinnością stanowią dobre miejsce do bytowania 
żółwi.   
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Mały, śródpolny zbiornik z Chara tomentosa, Ch, fragilis, Potamogeton lucens i Nymphea alba (fot. Irena Matysiuk) 

 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania jest dobry i bardzo dobry.  
Ze względu na małe powierzchnie zbiorników nie prowadzono jak dotąd monitoringu wód (brak danych GIOŚ). 
Głównymi zagrożeniami dla zachowania siedliska 3150 na omawianym obszarze jest szeroko pojęta eutrofizacja, rozwój fitoplanktonu, 
zmniejszenie przejrzystości wody oraz obniżanie poziomu wód zbiorników wodnych.  
Ze względu na rolniczy charakter zlewni jezior i małych zbiorników wodnych, są one poddane silnym wpływom gospodarki agrarnej. 
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Oczko wodne w zarastającym śródpolnym zbiorniku wodnym z Nymphaea alba (fot. Irena Matysiuk) 

 
Zalecana jest kompleksowa ochrona obejmująca zarówno zbiornik, jak również obszar zlewni bezpośredniej i pośredniej. 
Metody ochrony siedliska według opinii eksperta hydrobiologa: 

 zapobieganie całkowitym wyrębom drzewostanu ze stref przyległych, 

 zakaz introdukcji zagrażających siedlisku ryb roślinożernych, 

 w jeziorach użytkowanych rybacko zakazanie intensyfikacji gospodarowania w sposób nienaturalny,  

 likwidacja nielegalnej zabudowy w pasie ochronnym, 

 zakaz budowy wielkoprzemysłowych ferm i tuczarni na obszarze zlewni, 

 likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 
 

2.6.1.2. Murawy kserotermiczne (kod 6210) 

Siedlisko muraw kserotermicznych występuje na terenie ostoi w postaci jednego płata o powierzchni 1,45 ha przy jeziorze Jorzec  
w okolicach wsi Faszcze. Inwentaryzacja siedliska została przeprowadzona w 2008 roku. Z tego względu wymaga ponownej weryfikacji. 
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Siedlisko to należy do najcenniejszych i najsilniej zagrożonych elementów środowiska przyrodniczego Europy. Zajmuje najcieplejsze,  
słoneczne, suche i bogate w wapń tereny. Siedlisko jest również ważne dla populacji żółwia błotnego. 
Głównymi przyczynami zanikania siedliska są: 

 zmiana sposobu użytkowania gruntów, 

  zaprzestanie wypasu, 

  zalesianie, 

  zaorywanie, 

 nawożenie i dosiewanie gatunków wysoko-produktywnych na murawach.  
Zmiana sposobu użytkowania gruntów i zaprzestanie wypasu powodują m.in. uruchomienie sukcesji wtórnej, która dość szybko doprowadza 
do przekształcania się zbiorowisk otwartych w ciepłolubne zarośla i lasy. Dlatego do utrzymania tego siedliska niezbędne jest prowadzenie 
ochrony czynnej, polegającej przede wszystkim na kontrolowanym wypasie zwierząt tj. owce, kozy, pojedyncze sztuki bydła i koni, które 
zgryzają otwarte powierzchnie muraw, powodując tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej oraz wzruszają powierzchnię ziemi. 
Poza wypasem wskazane jest koszenie muraw, usuwanie podrostu drzew i krzewów. 
 

2.6.1.3. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod 6510) 

Siedlisko na omawianym terenie występuje w postaci 6 płatów w znacznym rozproszeniu o łącznej powierzchni 48,58 ha. Są to 
antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych, rozwijające się na potencjalnych siedliskach lasów grądowych oraz na najsuchszych 
siedliskach łęgowych. 
Siedlisko wymaga koszenia zazwyczaj dwa razy w roku. 
Zagrożenia 

 intensyfikacja gospodarki łąkarskiej (zwiększenie dawek nawozów, wysiewanie gatunków wysokoplennych, częstsze koszenie, 
przeorywanie, niskie koszenie), 

 zaniechanie użytkowania łąkarskiego, 

 zalesianie, 

 wypas. 
Siedlisko powinno być objęte ochroną czynną polegającą na:   

 koszeniu raz lub dwa razy do roku (w czerwcu i wrześniu), wysokość koszenia – powyżej 10 cm z usuwaniem biomasy,  

 umiarkowanym nawożeniu (uzależnionym od żyzności siedliska). 
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Łąka użytkowana ekstensywnie (fot. T. Szarejko) 
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Łąka użytkowana ekstensywnie (fot. T. Szarejko) 

 

2.6.1.4. Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowiska i mechowisk (kod 7230) 

Siedlisko wykształciło się w południowo-zachodniej części Ostoi w postaci jednego płata o powierzchni 9,26 ha.  
Siedlisko w warunkach naturalnych (wysoki i stabilny poziom wód gruntowych) jest stosunkowo trwałe. Natomiast niezwykle wrażliwe jest 
na zaburzenie naturalnych warunków hydrologicznych. W toku naturalnej sukcesji, przy stale wysokim poziomie wody torfowiska te 
podlegają acydyfikacji i eutrofizacji. 
Obniżenie poziomu i intensywności przepływu wody powoduję zmiany roślinności, przejawiające się wkroczeniem gatunków krzewiastych i 
drzewiastych i zahamowaniem procesów torfotwórczych. 
Zagrożenia: 

 budowa szlaków komunikacyjnych przecinających duże kompleksy torfowisk przepływowych, 

 budowa zbiorników retencyjnych, 

 melioracje, 

 obniżenia poziomu wód, 
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 intensyfikacja gospodarki łąkarskiej. 
Metody ochrony: 

 utrzymanie lub restytucja warunków wodnych przy jednoczesnym utrzymaniu tradycyjnych ekstensywnych metod rolniczych, 

 koszenie na dobrze uwodnionych obiektach z bezwzględnym usuwaniem biomasy, 

 na słabo nachylonych torfowiskach wskazany jest lekki drenaż płytkimi rowkami, 

 na torfowiskach silnie odwodnionych, blokowanie odpływu, 

 promowanie obecności dzikiej zwierzyny w celu wydeptywania gruntów np. poprzez ustawione lizawki solne.  
 

2.6.1.5. Grąd subkontynentalny (kod 9170-2) 
Siedlisko występuje w środkowej części obszaru Ostoi, zajmując powierzchnię 133,65 ha.  
Zagrożenia: 

 degeneracja fitocenozy spowodowana presją człowieka - zintensyfikowana działalność leśna (juwenalizacja, wprowadzanie niektórych 
gatunków drzew np. świerka) 

Metody ochrony: 

 brak ingerencji człowieka prowadzące do unaturalnienia struktury lasu, spontanicznego różnicowania się struktury przestrzennej, 
odtwarzania zasobów rozkładającego się drewna i drzew martwych oraz zamierających, 

 w lasach gospodarczych racjonalny kompromis między ochroną ekosystemów grądowych a potrzebami gospodarczymi, 

 zalecana jest ochrona bierna. 

2.6.1.6. Bory i lasy bagienne (kod 91D0)  
Siedlisko zajmuje na terenie Ostoi powierzchnię 22,90 ha. 
Wykształciło się w postaci trzech podtypów:  

1. Brzezina bagienna – jeden płat o powierzchni 13,54 ha w południowo-zachodniej części Ostoi (91D0-1), 
2. Borealna świerczyna bagienna - jeden płat o powierzchni 6,66 ha w środkowej części Ostoi (91D0-5), 

3. Sosnowo-brzozowy las bagienny (kod 91D0-6) 
Zagrożenia: 

 zmiany stosunków wodnych, 

 zwiększenie trofii gleb, 

 wkraczanie i inwazyjny rozwój obcego siedliskowo i geograficznie świerka.  
Metody ochrony: 

 utrzymanie wysokiego poziomu wód oraz stabilność  warunków wodnych,  

 utrzymanie niskiej trofii gleb, 

 w fitocenozach stabilnych wprowadzenie ochrony biernej, 

 w fitocenozach przesuszonych stosowanie podpiętrzeń, 

 usuwanie podszytu lub drzewostanu świerkowego, sosnowego, 

 objęcie ochroną w formie lasów wodochronnych, 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

2.6.3.1. Żółw błotny Emys orbicularis (kod 1220) 
Żółw błotny jest jedynym naturalnie występującym żółwiem na terenie Polski. Jest zwierzęciem żyjącym zarówno w środowisku wodnym, jak  
i lądowym. Zasiedla zazwyczaj niewielkie, zarośnięte zbiorniki wody stojącej lub wolno płynącej, starorzecza, torfianki, zalane olsy. Czasami 
spotykany jest także w zbiornikach w pobliżu zabudowań, w stawach czy wodopojach dla zwierząt. W wodzie odbywają się gody, a także 
kopulacja. 
Na przełomie maja i czerwca samice rozpoczynają wędrówkę do odpowiednich miejsc, w których mogłyby złożyć jaja. Są to zazwyczaj tereny 
o lekkiej piaszczystej glebie, na stanowiskach ok. 200 m od zbiorników wodnych, chociaż zdarza się, że pokonują większe odległości. Preferują 
nasłonecznione południowe zbocza wzniesień z roślinnością kserotermiczną. W przypadku braku takich terenów, mogą składać jaja na 
nieużytkach, drogach, polach uprawnych czy na granicy lasu.  
W ciepłe lata młode żółwie wykluwają się we wrześniu i przeważnie udają się do najbliższych zbiorników wodnych. Może się jednak zdarzyć, 
że zimują w komorach lęgowych i wydostają się z nich dopiero wiosną.  
Żółwie błotne zimują w zbiornikach wodnych, od października do marca. Najczęściej zagrzebują się w mule na dnie zbiorników wodnych. 
Wiosną najłatwiej jest zaobserwować żółwie jak wygrzewają się na brzegach zbiorników wodnych po wybudzeniu się ze snu zimowego,  
w zależności od pogody od połowy marca do kwietnia. W ciągu sezonu są coraz trudniejsze do obserwacji, ponieważ coraz więcej czasu 
spędzają w wodzie i stają się bardziej płochliwe. 
Dopiero w okolicach maja i czerwca można spotkać samice wędrujące na lęgowiska, jest to drugi dogodny moment do obserwacji żółwi 
błotnych. W ciepłe, słoneczne dni samice wychodzą z wody późnym popołudniem, idą na lęgowisko i tam szukają dogodnego miejsca do 
złożenia jaj. Kopanie komory, składanie jaj i maskowanie gniazda zajmuje samicy ok. 3 godzin, ale w dużym stopniu zależy to od podłoża,  
w którym kopie. Po złożeniu jaj samica wraca do wody.  
Należy zwrócić uwagę na to, żeby nie przeszkadzać samicom w trakcie wędrówki na lęgowisko, ani w trakcie składania jaj i ograniczyć się 
wyłącznie do obserwacji. Spłoszona samica może wrócić do wody, zrzucić jaja i stracić cały lęg. 
Występowanie żółwia błotnego w tym rejonie było znane już pod koniec XIX wieku (Młynarski 1954). W okresie tym obserwowano żółwia 
błotnego w tej okolicy dość regularnie jednak autorzy nie podawali tego rejonu jako ważne miejsce występowania żółwia błotnego. 
Prawdopodobnie jednak żółw błotny występował w tym rejonie o wiele liczniej niż obecnie. Świadczyć o tym mogą przedwojenne doniesienia 
o sprzedaży żółwich jaj na targu w Mrągowie. Gatunek ten jeszcze około 20 lat temu występował w obecnych granicach miasta Mrągowo.  
Informacje z kolejnych lat są bardzo skąpe i niewiele wiadomo o żółwiach w tej części kraju. Dopiero w roku 1981 ukazało się opracowanie 
Rudolfa Klarowskiego, który po prawie 30 latach próbował podsumować wiedzę na temat rozmieszczenia żółwi błotnych na terenie Warmii 
i Mazur. Artykuł ten sugeruje, że żółwie błotne na terenie Warmii i Mazur występowały objęcie ochroną rezerwatową. 
 głównie w rejonie Nidzicy i Olsztynka (Puszcza Napiwodzko Ramucka), ale zauważa także, że kilka obserwacji jest skupionych w pobliżu 
Mrągowa. W latach osiemdziesiątych XX wieku miejscowa ludność spotykała licznie żółwie również w okolicy „Bagien Prawdowskich”, 
nieopodal Mikołajek. W latach 80. XX wieku informacje na temat rozmieszczenia, biologii i ekologii żółwia błotnego na tym terenie zaczął 
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zbierać Krzysztof Majcher, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Wskazałe on, że jednym z głównych miejsc występowania 
żółwia błotnego jest Puszcza Napiwodzko-Ramucka, odkrył również drugą bardzo ważną populację żółwi w okolicach Baranowa w gminie 
Mikołajki (Mazurska Ostoja Żółwia Błotnego) (Bogdaszewska i in. 2004). 
Początek XXI wieku to intensyfikacja obserwacji na terenie omawianej ostoi. W ciągu ostatnich 10 lat na tym terenie udało się oznakować  
27 dorosłych osobników i wykryć kilka lęgowisk. Zaobserwowano także młode osobniki, co świadczy o tym, że populacja ta rozmnaża się. 
Badania genetyczne (Dmitryjuk 2007) potwierdziły dużą zmienność genetyczną tej populacji. Może to wynikać z tego, że populacja tych 
długowiecznych zwierząt była kiedyś dużo liczniejsza niż obecnie. 
W chwili obecnej populację „Mrągowsko-Mikołajską” żółwia błotnego można oszacować na około 70-100 dorosłych osobników. Żółwie na tym 
terenie występują na kilku głównych stanowiskach. Występują one przede wszystkim na terenie ostoi Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia 
Baranowo, jednak niektóre stanowiska znajdują się także w północnej części ostoi Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048. Z przeprowadzonych 
w ostatnich latach badań genetycznych, telemetrycznych i obserwacji własnych (Górecki, materiały niepublikowane) wynika, że żółwie 
zamieszkujące ten teren dość intensywnie przemieszczają się między lokalnymi skupiskami. 

2.6.3.2. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) (kod 1166) 

Traszka grzebieniasta jest gatunkiem ziemno-wodnym. Spośród traszek krajowych jest najsilniej związana ze środowiskiem wodnym, 
chociaż w ciągu swego życia potrzebuje także lądowych miejsc hibernacji, wędrówek i żerowania. Z biotopów lądowych odpowiednie dla niej 
są różnego rodzaju siedliska wilgotne, m.in.: lasy liściaste o gęstym podszycie, tereny pokryte roślinnością trawiastą i zaroślami o podłożu 
wilgotnym lub podmokłym, wilgotne łąki, torfowiska, a także cieniste parki. W okresie godowym spotkać ją można w zbiornikach wodnych 
takich jak: stawy, oczka wodne, rowy melioracyjne, starorzecza, glinianki, rozlewiska o mulistym dnie. Należy jednak zauważyć, że płazy te 
godują jedynie w niezanieczyszczonych wodach stojących, pokrytych przynajmniej częściowo roślinnością wodną. Optymalna wielkość 
zbiornika w przypadku traszki powinna wynosić 150 m² przy głębokości 0,5 m. Bardzo istotna jest także duża powierzchnia z otwartym 
lustrem wody. Na dnie zbiornika muszą znajdować się puste przestrzenie, gdzie odbywają się skomplikowane zaloty. 

Traszki rozpoczynają gody bardzo wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza przez dłuższy czas jest dodatnia. W okresie godowym, 
podczas przebywania w wodzie, płazy te wykazują aktywność całodobową. Łączna liczba jaj złożonych przez samicę w czasie jednego sezonu 
waha się od 70 do 600 sztuk. Jaja składane są pojedynczo, a każde z nich zostaje osobno zawinięte w liść rośliny wodnej, przeważnie trawy. 
Znalezienie jaj traszki ułatwia stwierdzenie występowania osobników dorosłych w danym zbiorniku bez konieczności ich odłowu. Forma 
larwalna przypomina wyglądem osobnika dorosłego (jest dużo większa od larw traszki zwyczajnej). Dodatkową cechą niepozwalającą pomylić 
obu traszek są długie palce przednich i tylnych kończyn u traszki grzebieniastej. Sukces rozrodczy traszek świadczy o dobrych warunkach 
środowiskowych panujących w zbiorniku wodnym.  

Po zakończeniu godów część traszek wychodzi na ląd, pozostałe zaś, a szczególnie samce, pozostają jeszcze przez jakiś czas w wodzie, 
czasami nawet do zimy. W sen zimowy traszki zapadają zwykle pod koniec października, zimując w niewielkich grupach na lądzie lub  
w wodzie. 

Osobniki z populacji związanych z poszczególnymi stawami przemieszczają się pomiędzy zbiornikami, chociaż oczywiście dyspersja 
osobników zależy od gęstości stawów oraz zasięgu odpowiedniej dla traszek roślinności pomiędzy nimi. Traszka grzebieniasta jest zdolna do 
pokonania znacznego dystansu w poszukiwaniu nowego stawu (do ok. 1,3 km od stawu, w którym się rozmnaża). Zdecydowana większość 
osobników będzie zajmować przestrzeń w bliskiej odległości od stawów i przemieszczać się pomiędzy stawami, które są w odległości ok. 250 m 
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od siebie. Odpowiednie są więc dla traszek tereny o dużej gęstości położonych w niedalekiej odległości od siebie zbiorników wodnych. 
W zależności od sezonu, w którym prowadzi się badania można wykorzystać różne metody badawcze: 

 terenowe obserwacje traszek w trakcie wiosennych migracji do miejsc rozrodu, 

 odłów osobników dorosłych przy użyciu czerpaka herpetologicznego lub pułapek ze zbiorników wodnych (wiosna, wczesne lato), 

 szukanie jaj w charakterystycznie załamanych listkach roślin wodnych (wiosna, wczesne lato), 

 odłów larw traszek ze zbiorników wodnych (lato, wczesna jesień). 
Do niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań w których zastosowano wszystkie wyżej wymienione metody. 
Traszka grzebieniasta na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo jest prawdopodobnie dość licznym gatunkiem płaza. 

Zajmuje na omawianym obszarze głównie śródleśne oczka wodne, głównie bezrybne. Główne stanowiska to las koło Faszczy, Las Cudnowski, 
Las koło Nadawek. W roku 2008 podczas przeprowadzonej inwentaryzacji odnaleziono 9 stanowisk traszki grzebieniastej.  

W roku 2008 Lasy Państwowe zrealizowały na tym terenie projekt małej retencji. Dzięki tym działaniom powstało wiele nowych 
zbiorników. Dlatego można się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych lat liczba stanowisk traszki grzebieniastej na tym terenie znacznie 
wzrośnie. 
 

2.6.3.3. Kumak nizinny (Bombina bombina) (kod 1188) 

Kumak nizinny jest gatunkiem silnie związanym z wodą przez cały okres swej aktywności. Preferuje głównie zbiorniki żyzne, doświetlone 
i łatwo nagrzewające się (płytkie), z bogatą roślinnością wodną i szuwarem oraz mulistym dnem. Można go spotkać we wszystkich stałych – 
leśnych i nieleśnych zbiornikach wodnych, stawach rybnych, gliniankach, starorzeczach, zbiornikach zaporowych i w rozlewiskach 
nadrzecznych. Najczęściej są to małe i średnie zbiorniki (o głębokości 0,5-1,5 m) z czystą wodą, o pH obojętnym. Unikają wód płynących, ale 
mogą występować w stawach paciorkowych utworzonych na ciekach. Jako kręgowce ciepłolubne nie występują w zbiornikach zacienionych  
o stromych brzegach bez nagrzewających się płycizn. 

Dorosłe osobniki kumaka w zbiornikach wodnych pojawiają się w kwietniu. Okres godowy tych kręgowców jest bardzo rozciągnięty  
w czasie i może trwać do końca lipca. Ostatnie jaja mogą zostać złożone nawet w połowie sierpnia. W dużej mierze zależy to od opadów 
atmosferycznych. Intensywne deszcze są dla nich sygnałem do rozpoczęcia lub wznowienia godów. Skrzek w formie luźnych pakietów 
przyklejany jest do pędów roślin wodnych kilka centymetrów pod powierzchnią wody. Kijanki kumaka nizinnego posiadają otwór oddechowy 
na brzusznej stronie ciała, po czym można je łatwo odróżnić od pozostałych kijanek krajowych płazów bezogonowych. Dodatkową cechą 
charakterystyczną larw kumaka jest duża przeźroczystość powłok ciała, przez które widać narządy wewnętrzne. Świeżo przeobrażone 
osobniki gromadzą się przy brzegu zbiorników, gdzie intensywnie żerują w płytkiej wodzie. Dorosłe osobniki opuszczają zbiorniki pod koniec 
lata, młode zaś dopiero jesienią. Kumaki zimują na lądzie, w kryjówkach ziemnych, nie dalej niż 1000 m od wody. 

Kumaki nizinne najłatwiej możemy zidentyfikować po głosach godowych wydawanych przez samce. W okresie godów są one aktywne 
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Pod koniec lata aktywność dzienna samców jest coraz słabsza. 

Ocena liczebności kumaków godujących w danym zbiorniku wymaga kilkukrotnego odwiedzenia zbiornika, ponieważ kumaki wykazują 
zwiększoną aktywność w godzinach popołudniowych i w nocy. Kontrole najlepiej jest przeprowadzać podczas ciepłej pogody, po opadach 
deszczu, gdyż wtedy kumaki godują najchętniej. 
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Płazy te, wykazują małą ruchliwość, w związku z czym zanik części stanowisk może w krótkim czasie doprowadzić do izolacji 
poszczególnych populacji lokalnych, a przez to do losowego zanikania poszczególnych stanowisk. Duże znaczenie dla kumaków ma również 
otoczenie zbiorników wodnych, w których uzupełniają bazę pokarmową oraz wędrują do miejsc zimowania. 

Chcąc stwierdzić występowanie kumaka nizinnego na danym terenie można, w zależności od sezonu, zastosować następujące metody: 

 obserwacje terenowe wczesnowiosennych migracji do zbiorników wodnych osobników dorosłych, 

 nasłuchiwanie odgłosów godowych (wiosna, wczesne lato), 

 aktywny odłów kijanek ze zbiorników wodnych przy użyciu czerpaka herpetologicznego (lato), 

 penetrowanie brzegów zbiorników wodnych w poszukiwaniu młodych kumaków (późne lato, jesień). 
Do niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań, w których zastosowano wszystkie wyżej wymienione metody. 
Kumak nizinny na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo jest gatunkiem dość nielicznym (załącznik nr 4). Wiąże się to 
prawdopodobnie ze stałym zanikiem ciepłolubnych oczek śródpolnych, które są ulubionym środowiskiem zajmowanym przez kumaki. Nadal 
zachowało się jednak kilka stanowisk, na których kumaki występują dość licznie. Liczebność i rozmieszczenie tego gatunku są jednak 
uzależnione od dogodnych środowisk, które są siedliskami często nietrwałymi. Zimy 2009/10 i 2010/11 były na tyle śnieżne, że można się 
spodziewać, że ilość dogodnych środowisk się powiększy. Ważne jest, aby takie stanowiska inwentaryzować i przy pomocy czynnej ochrony 
(np. mała retencja, pogłębianie oczek bezodpływowych, odkrzaczanie oczek zacienionych) spowodować wzrost stałych stanowisk kumaka 
nizinnego. 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 
przyrodnicze 

Kod 
Natura 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

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/gatun
ku wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Starorzecza  
i naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki 
wodne ze 
zbiorowiskami 
z Nympheion, 
Potamion; 

3150 

Faszcze Powierzchnia siedliska FV XX XX 

XX 

Wg SDF siedlisko 
jest dobrze 
zachowane ale ze 
względu na brak 
aktualnych danych 
należy 
przeprowadzić 
inwentaryzację 
przyrodniczą 

Faszcze 
Struktura 
i funkcje 

FV XX XX 

Faszcze Perspektywy ochrony FV XX XX 

Murawy 
kserotermiczne 

6210 

Faszcze Powierzchnia siedliska U2 XX XX 

XX 

Wg SDF siedlisko 
występuje w 
postaci jedynie 
jednego płata. 
Wymaga 
inwentaryzacji 
i ochrony czynnej. 
Bardzo ważne dla 
populacji żółwia 
błotnego 

Faszcze 
Struktura 
i funkcje 

U2 XX XX 

Faszcze Perspektywy ochrony U2 XX XX 

Niżowe  
i górskie świeże 
łąki 
użytkowane 

6510 

Południowa 
część Ostoi 

Powierzchnia siedliska 
U1 XX XX 

XX 

Wg SDF siedlisko 
wykształcone jest 
fragmentarycznie. 
Wymaga 

Południowa 
część Ostoi 

Struktura 
i funkcje 

U1 XX XX 
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ekstensywnie 
 Południowa 

część Ostoi 

Perspektywy ochrony 

U1 XX XX 

inwentaryzacji  
i odpowiedniego 
gospodarowania 
rolniczego  

Górskie i 
nizinne 
torfowiska 
zasadowe  
o charakterze 
młak, 
turzycowiska 
i mechowisk 

7230 
Płd-zach. 

część Ostoi 
(1 stanow.) 

Powierzchnia siedliska U1 XX XX 

XX 

Siedlisko wymaga 
weryfikacji ze 
względu na brak 
aktualnych danych. 

Struktura 
i funkcje 

U1 XX XX 

Perspektywy ochrony 

U1 XX XX 

Bory i lasy 
bagienne 

91D0 

Środk. część 
ostoi 

Powierzchnia siedliska 
U1 XX XX 

XX 

Siedlisko wymaga 
weryfikacji 

Środk. część 
ostoi 

Struktura i funkcje 
U1 XX XX 

Środk. część 
ostoi 

Perspektywy ochrony 
U1 XX XX 

Gatunki         

Żółw błotny 
(Emys 
orbicularis) 

1220 Cudnochy I 
Parametry populacji U1 U1 U1 

U1 

 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

wodne 
 FV FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

lądowe 
 U1 U2 

Faszcze 
Parametry populacji 

U2 U2 U2 U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

wodne 
 U2 FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

lądowe 
 U2 U2 
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Nowe Sady Parametry populacji  U2 U2 U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

wodne 
 U1 U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

lądowe 
 U2 U2 

Kosewo Parametry populacji  U1 U1 U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

wodne 
 U1 U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

lądowe 
 U2 U2 

Zawady Parametry populacji  U1 U1 U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

wodne 
 U1 FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

lądowe 
 U1 U1 

Traszka 
grzebieniasta 
(Triturus 
cristatus) 

1166 Cały obszar 
Natura 2000 

Parametry populacji  FV FV FV 

Parametry siedliska 
gatunku 

 FV FV 

Kumak nizinny 
(Bombina 
bombina) 

1188 Cały obszar 
Natura 2000 

Parametry populacji  U1 U1 U1 

Parametry siedliska 
gatunku 

 U1 U1 

Sierpowiec 
błyszczący 
Drepanocladus 
vernicosus 

1393 

Siedlisko 
7230 

Powierzchnia populacji 
FV XX XX 

XX 
Gatunek wymaga 

weryfikacji 
Siedlisko 

7230 
Parametry siedliska 
 

FV XX XX 

Siedlisko 
7230 

Szanse zachowania 
gatunku  

FV XX XX 
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Lipiennik 
Loesela  
Liparis loeselii 

1903 

Siedlisko 
7230 

Powierzchnia populacji 
U1 XX XX 

XX 
Gatunek wymaga 

weryfikacji 
Siedlisko 

7230 
Parametry siedliska 

U1 XX XX 

Siedlisko 
7230 

Szanse zachowania 
gatunku  

U1 XX XX 

 
W części opisowej uzasadnić wybór stanowisk w wizji terenowej oraz dokonać analizy uzyskanych wyników. 
UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w pkt. 13. 
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3.1. Część opisowa przedmiotów ochrony objętych Planem 
Poniżej opisano przedmioty ochrony, które podlegały weryfikacji terenowej w ramach opracowania PZO. 

 
3.1.1. Żółw błotny (Emys orbicularis) - 1220 
 
3.1.1.1. Stanowisko Cudnochy I 

Stanowisko to znajduje się na zachód od osady Kolonia Cudnochy. Obejmuje głównie wschodnią część Lasu Cudnowskiego (leśnictwo 
Baranowo, Nadleśnictwo Maskulińskie) oraz otwarte przestrzenie na północ, wschód i południe od Lasu Cudnowskigo. Teren ten jest jedną  
z głównych ostoi żółwia błotnego na terenie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo. Obszar ten obejmuje głównie tereny leśne (odziały 236, 237, 
242, 243) oraz tereny w najbliższej okolicy koloni wsi Cudnochy i na północ od wsi Baranowo. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 350 ha. 
W ciągu ostatnich 10 lat na tym obszarze odłowiono i oznakowano 24 dorosłe osobniki żółwi błotnych. Kilkakrotnie odławiano osobniki 
młodociane. Na obrzeżach lasów znane jest jedno miejsce lęgowe żółwi błotnych oraz kilka potencjalnych lęgowisk. Ze względu na dużą 
liczebność osobników dorosłych stanowisko to jest szczególnie cenne dla ochrony żółwia na tym obszarze.  

W 2008 roku Lasy Państwowe przeprowadziły na tym terenie zabiegi mające na celu podwyższenie i utrzymywanie stałego poziomu wód 
gruntowych i powierzchniowych (program mała retencja). Działania te znacznie poprawiły parametry siedlisk wodnych zajmowanych przez 
żółwie błotne na tym terenie. 

Teren z powodu swojej unikalności powinien zostać objęty ochroną rezerwatową. Na podstawie uzyskanych dotychczas danych, 
populacja na tym stanowisku szacowana jest (na podstawie obserwacji środowisk i obserwacji dorosłych osobników) na około 25-30 dorosłych 
osobników. 
 
3.1.1.2. Stanowisko Faszcze 

Stanowisko to znajduje się na terenie leśnictwa Baranowo (Nadleśnictwo Maskulińskie). Obejmuje głównie tereny Lasów Państwowych 
(oddz. leśne 256, 257, 258) i zajmuje obszar około 130 ha. Rejon ten obfituje w oczka wodne, które są dobrym środowiskiem do bytowania 
żółwia błotnego. W południowo-wschodniej części tego stanowiska znajdują się liczne ciepłolubne murawy kserotermiczne, które  
są prawdopodobnie miejscami lęgowymi żółwi błotnych. W roku 2008 Lasy Państwowe przeprowadziły na tym terenie zabiegi mające na celu 
podwyższenie i utrzymywanie stałego poziomu wody (program małej retencji). Okolica ta jest jednak słabo zbadana i jest bardzo 
prawdopodobne, że dokładne badania oraz działania przeprowadzone przez Lasy Państwowe spowodują wzrost szacunków liczebności tej 
subpopulacji żółwi. Do tej pory, populacja szacowana jest (na podstawie obserwacji środowisk i obserwacji pojedynczych osobników)  
na zaledwie ok. 5 dorosłych osobników. 

 
3.1.1.3. Stanowisko Nowe Sady 

Stanowisko to jest położone w okolicy wsi Nowe Sady i jest częścią tzw. Bagien Prawdowskich. Powierzchnia tego stanowiska to około 85 
ha. Ciągnie się ono na południe i częściowo znajduje się w ostoi Natura 2000 „Ostoja Piska”. Do lat 80-tych XX wieku rejon ten był znany  
z licznego występowania żółwi błotnych. Przeprowadzone na początku lat 90-tych XX wieku osuszenie terenu spowodowało w tym miejscu 
znaczny spadek liczebności żółwi błotnych. W ciągu ostatnich kilku lat odłowiono tutaj 3 dorosłe samice, obserwowano także młodociane 
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osobniki. Wskazuje to na to, że choć liczebność żółwi na tym terenie z całą pewnością znacznie się zmniejszyła to nadal jest to ważne miejsce 
występowania tego gatunku. 

Do tej pory populacja szacowana jest (na podstawie obserwacji środowisk i obserwacji pojedynczych osobników) na około 10-15 
dorosłych osobników (na terenie obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo i obszaru Ostoja Piska). 

 
3.1.1.4. Stanowisko Kosewo 

Stanowisko to jest położone na wschód od wsi Kosewo. Jego północna część znajduje się na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja 
Żółwia Baranowo i zajmuje około 100 ha. Na południu stanowisko to częściowo jest położone na terenie Ostoi Natura 2000 Ostoja Piska. 
Centralnym miejscem tego stanowiska jest duże zabagnienie, w którego okolicy stwierdzono obecność kilku dorosłych żółwi błotnych. Okolica 
jest jednak słabo zbadana i jest bardzo prawdopodobne, że dokładne badania wykażą występowanie dość licznej populacji żółwi (dużo 
dogodnych siedlisk dla występowania żółwi błotnych). Do tej pory, populacja szacowana jest (na podstawie obserwacji środowisk oraz 
obserwacji pojedynczych osobników) na około 10-20 dorosłych osobników (na terenie obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo 
i obszaru Ostoja Piska). 
 
3.1.1.5. Stanowisko Zawady 

Stanowisko to jest położone w okolicy wsi Zawady i obejmuje około 115 ha. Znajduje się tutaj kilka dużych rozlewisk. Teren jest bardzo 
trudno dostępny, co powoduje większą jego atrakcyjność dla żółwi błotnych. Część terenu jest obecnie chroniona jako użytek ekologiczny 
„Rozlewisko Zawady”. W ostatnich latach stwierdzono w tym miejscu kilka dorosłych żółwi błotnych oraz zlokalizowano jedno czynne 
lęgowisko. W latach 90. XX wieku w ciągu kilku dni odłowiono kilka dorosłych żółwi błotnych. Sugerowało to, że populacja ta jest dość liczna. 
Środowiska wodne od tamtego czasu nie zmieniły się, można więc przypuszczać, że liczebność osobników także nie zmniejszyła się. Do tej 
pory, populacja szacowana jest (na podstawie obserwacji środowisk i obserwacji pojedynczych osobników) na około 20-30 dorosłych 
osobników. 

Wyróżniono dwa potencjalne stanowiska żółwi błotnych. Obserwacje prowadzone w ciągu ostatnich lat nie pozwoliły w pełni 
udokumentować stałego występowania żółwi błotnych w tych miejscach, jednak z powodu licznych dogodnych siedlisk do bytowania żółwi 
błotnych i bliskości innych stałych populacji można przypuszczać, że mogą to być stałe miejsca występowania tego gatunku. 
 
3.1.1.6. Stanowisko Cudnochy II (potencjalne stanowisko) 

Stanowisko to jest położone w zachodniej części Lasu Cudnowskiego (leśnictwo Baranowo, Nadleśnictwo Maskulińskie). Teren ten 
obejmuje około 330 ha i obfituje w dobre miejsca do bytowania żółwi błotnych. Dodatkowo na obrzeżach lasu znajduje się kilkanaście siedlisk, 
które mogą być potencjalnymi lęgowiskami, a na których kilkakrotnie były spotykane żółwie błotne. Świadczyć to może o tym, że albo 
populacja na tym terenie jest nadal nierozpoznana albo teren ten jest wykorzystywany podczas migracji. Z całą pewnością jednak jest to jeden  
z ważniejszych obszarów, który jest naturalnym miejscem dyspersji osobników ze stanowiska Cudnochy I. 
 
3.1.1.7. Stanowisko Nadawki (potencjalne stanowisko) 

Stanowisko to jest położone na wschód od stanowiska Kosewo. Zajmuje ono około 230 ha. Na terenie tym znajdują się liczne zabagnienia 
oraz murawy ciepłolubne, które mogą być potencjalnymi lęgowiskami. Rejon ten jest z całą pewnością wykorzystywany przez żółwie błotne 
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podczas migracji, a z powodu słabego rozpoznania terenu nie można wykluczyć, że żyje tutaj stała populacja żółwi błotnych. Teren ten jest 
jednocześnie łącznikiem między terenami zajmowanymi przez populacje z Cudnoch I i Kosewa, a także naturalnym miejscem dyspersji  
z populacji Kosewo. 
 
3.1.2. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – kod 1166 

Płaz ten zajmuje na tym obszarze głównie bezodpływowe oczka na terenach leśnych. W ostatnich latach Lasy Państwowe przeprowadziły 
cały szereg prac mających na celu podwyższenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych (mała retencja). Działania te z całą pewnością 
mogą spowodować powiększenie populacji traszki grzebieniastej na tym terenie. W latach 2008-2009 stwierdzono 9 stanowisk traszki 
grzebieniastej. Liczebność szacowana była na około 200 dorosłych osobników. Należy wziąć pod uwagę to, że w ostatnich latach bardzo 
zwiększyła się ilość dogodnych siedlisk, co prawdopodobnie wpłynęło na wzrost liczebności traszki grzebieniastej. 
 
3.1.3. Kumak nizinny (Bombina bombina) – kod 1188 

Płaz ten zajmuje na tym obszarze Natura 2000 głównie nasłonecznione bezodpływowe oczka na terenach otwartych. W związku 
z obniżaniem się poziomu wód gruntowych oraz tzw. melioracją szczegółową, ilość takich miejsc cały czas się zmniejsza. Obecnie kumak 
nizinny na tym terenie nie jest jednak gatunkiem zagrożonym wyginięciem, a jego liczebność można szacować na około 300 dorosłych 
osobników. 
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4. Analiza zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony  Stanowisko Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1 3150 Starorzecza  
i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne  
ze zbiorowiskami  
z Nympheion, Potamion 

Wszystkie 
stanowiska 

1. H01.05: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z rolnictwem  
i leśnictwem - spływy powierzchniowe 
zanieczyszczeń rolniczych; 

2. H01.08: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw domowych; 

3. K02.03: Eutrofizacja (naturalne) - wzrost 
żyzności siedliska w wyniku dopływu 
pierwiastków biogennych tj. azot i fosfor 
powodująca wzrost produkcji pierwotnej 
oraz odkładanie się osadów. Zarastanie  
i lądowienie drobnych zbiorników 
wodnych. 
 

1. E03.01: Pozbywanie się odpadów z gospodarstw 
domowych/obiektów rekreacyjnych - topienie 
śmieci, dzikie wysypiska śmieci; 

2. F01.01: Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja - 
introdukcja zagrażających siedlisku ryb 
roślinożernych i  transgenicznych, intensyfikacja 
gospodarowania rybackiego; 

3. J02: Spowodowane przez człowieka zmiany 
stosunków wodnych – melioracje; niewłaściwy 
stan poziomu wód. 

2 6210 Murawy 
kserotermiczne 
 

Wszystkie 
stanowiska 

1. A03.03: Zaprzestanie ekstensywnego 
użytkowania łąkarskiego; 

2. A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu; 

3. J02: Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych - zmiana 
stosunków wilgotnościowych (wzrost 
wilgotności gleby, przesuszenie); 

4. K02.03: Eutrofizacja (naturalna) - 
eutrofizacja siedlisk. 

1. A02.03: Usuwanie trawy pod grunty orne – 
zaorywanie; 

2. A08: Nawożenie/nawozy sztuczne - nawożenie 
i dosiewanie gatunków wysoko-produktywnych 
na murawach; 

3. B01: Zalesianie terenów otwartych; 
4. E01: Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane 

-  inne typy – zabudowa. 
 

3 6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 

Wszystkie 
stanowiska 

1. A03.03: Zaprzestanie ekstensywnego 
użytkowania łąkarskiego - brak 
ekstensywnego użytkowania gruntów; 

2. K02.01. Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) – zarastanie gatunkami 

1. A02.01: Intensyfikacja rolnictwa - intensyfikacja 
gospodarki łąkarskiej – zwiększenie dawek 
nawozów, wysiewanie gatunków 
wysokoplennych, częstsze koszenie, 
przeorywanie, niskie koszenie; podsiewanie 
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drzewiastymi i krzewami. 
 

gatunkami obcych gatunków traw;  
2. A04.01: Wypas intensywny – wypas; 
3. B01: Zalesianie terenów otwartych; 
4. J02: Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych - zmiana stosunków 
wilgotnościowych/zbyt mocne przesuszenie. 
 

4 

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, 
turzycowiska i 
mechowisk 

Wszystkie 
stanowiska 

1. J02.01: Zasypywanie terenu, melioracje  
i osuszanie – ogólnie - melioracje 
powodujące obniżenia poziomu 
wód/zbyt mocne przesuszenie. 
 

1. A02.01: Intensyfikacja rolnictwa - intensyfikacja 
gospodarki łąkarskiej; 

2. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe - budowa 
szlaków komunikacyjnych przecinających 
kompleksy torfowisk; 

3. J02.05.04: Zbiorniki wodne - budowa zbiorników 
retencyjnych; 

4. K02.04: Zakwaszenie (naturalne) - zmiany 
chemizmu wody, zwłaszcza zakwaszenie. 

 

5 

9170-2 Grąd 
subkontynentalny 

Wszystkie 
stanowiska 

1. X: Brak zagrożeń – brak pełnej 
inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych na 
podstawie, której można stwierdzić 
istniejące zagrożenia.  

1. B07: Inne rodzaje praktyk leśnych - sztuczne 
wprowadzanie drzewostanów sosnowych, 
preferowanie w składzie gatunkowym 
świerka/wprowadzanie zupełnie obcych 
siedliskowo drzewostanów; 

2. 2: Spowodowane przez człowieka zmiany 
stosunków wodnych - zmiana stosunków 
wilgotnościowych/zbyt mocne przesuszenie. 

 

6 

91D0 Bory i lasy 
bagienne 

Wszystkie 
stanowiska 

1. X: Brak zagrożeń. 1. B02.02: Wycinka lasu - sposób prowadzenia 
gospodarki leśnej poprzez rębnię częściową lub 
zupełną; 

2. J02.01: Zasypywanie terenu, melioracje  
i osuszanie – ogólnie - melioracje powodujące 
obniżenia poziomu wód/zbyt mocne 
przesuszenie w wyniku czyszczenia rowów. 
 

7 1220 Żółw błotny  Cudnochy I 1. A02.03: Usuwanie trawy pod grunty orne 1. A08: Nawożenie/nawozy sztuczne -chemizacja 



55 

 

Emys orbicularis 
 

- gospodarka orna na lęgowiskach żółwi 
błotnych; 

2. B07: Inne rodzaje praktyk leśnych - 
używanie ciężkiego sprzętu podczas prac 
leśnych; 

3. J02: Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych - obniżanie 
się poziomu wody (poza terenami Lasów 
Państwowych); 

4. K02.01: Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) - zacienianie lęgowisk. 

 

rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie); 
2. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe -budowa 

drogi ekspresowej nr 16; 
3. E01: Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane 

-  inne typy – zabudowa ważnych miejsc dla 
bytowania żółwi błotnych; 

4. G01: Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku rekreacji, uprawiane  
w plenerze - niekontrolowany rozwój turystyki. 
 

Faszcze 

1. B07: Inne rodzaje praktyk leśnych - 
używanie ciężkiego sprzętu podczas prac 
leśnych; 

2. K02.01: Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) - zacienianie lęgowisk. 

1. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe -budowa 
drogi ekspresowej nr 16; 

2. D01.02: Drogi, autostrady - modernizacja drogi 
lokalnej Faszcze – Cudnochy; 

3. E01: Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane 
-  inne typy – zabudowa ważnych miejsc dla 
bytowania żółwi błotnych; 

4. G01: Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze - 
niekontrolowany rozwój turystyki. 

5. J02: Spowodowane przez człowieka zmiany 
stosunków wodnych - obniżanie się poziomu 
wód gruntowych i powierzchniowych. 

 

Nowe Sady 

1. E01: Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane -  inne typy – 
niekontrolowana zabudowa; 

2. J02: Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych - obniżanie 
się poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych; 

3. U: Nieznane zagrożenie - Brak 
rozpoznania potencjalnych lęgowisk. 

1. A08: Nawożenie/nawozy sztuczne -chemizacja 
rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie); 

2. E01: Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane 
-  inne typy – zabudowa ważnych miejsc dla 
bytowania żółwi błotnych; 

3. J02: Spowodowane przez człowieka zmiany 
stosunków wodnych - obniżanie się poziomu 
wód gruntowych i powierzchniowych; 

4. G01: Sporty i różne formy czynnego 
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wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze - 
niekontrolowany rozwój turystyki. 

 

Kosewo 

1. A02.01: Intensyfikacja rolnictwa – 
mechanizacja rolnictwa; 

2. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe –
droga krajowa nr 16; 

3. J02: Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych - obniżanie 
się poziomu wód gruntowych 
i powierzchniowych; 

4. K02.01: Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) - zadarnienie potencjalnych 
lęgowisk; 

5. U: Nieznane zagrożenie - Brak 
rozpoznania potencjalnych lęgowiska. 

 

1. A08: Nawożenie/nawozy sztuczne -chemizacja 
rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie); 

2. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe -budowa 
drogi ekspresowej nr 16; 

3. E01: Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane 
-  inne typy – zabudowa ważnych miejsc dla 
bytowania żółwi błotnych; 

4. G01: Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze - 
niekontrolowany rozwój turystyki. 

 

Zawady 

1. E01: Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane -  inne typy – zabudowa 
ważnych miejsc dla bytowania żółwi 
błotnych; 

2. K02.01: Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) - zadarnienie i zacienianie 
potencjalnych lęgowisk; 

3. U: Nieznane zagrożenie - Brak 
rozpoznania potencjalnych legowisk. 

 

1. A08: Nawożenie/nawozy sztuczne -chemizacja 
rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie); 

2. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe –
modernizacja drogi Kosewo – Użranki; 

3. J02: Spowodowane przez człowieka zmiany 
stosunków wodnych - obniżanie się poziomu 
wód gruntowych i powierzchniowych; 

4. G01: Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze - 
niekontrolowany rozwój turystyki. 
 

2 1166 Traszka 
grzebieniasta Triturus 
cristatus  

Cały obszar 
Natura 2000 

1. J02: Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych - obniżanie 
się poziomu wód gruntowych 
i powierzchniowych 

 

1. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe -budowa 
drogi ekspresowej nr 16; 

2. F01.01:  Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja 
- zarybianie bezodpływowych oczek. 

 

3 1188 Kumak nizinny 
Bombina bombina 

Cały obszar 
Natura 2000 

1. J02: Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych - obniżanie 

1. A08: Nawożenie/nawozy sztuczne -chemizacja 
rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie); 
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się poziomu wód gruntowych 
i powierzchniowych 

 

2. D01: Drogi, ścieżki i drogi kolejowe -budowa 
drogi ekspresowej nr 16. 

 

4 1393 sierpowiec 
błyszczący  
Drepanocladus 
vernicosus 

Siedlisko 7230  1. J02. Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych  - obniżanie 
się poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych. 

 

1. A02.01 Intensyfikacja rolnictwa  - chemizacja 
rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie). 

5 1903 lipiennik Loesela 
Liparis loeselii 

Siedlisko 7230 1. J02. Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych  - obniżanie 
się poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych. 

 

1. A02.01 Intensyfikacja rolnictwa  - chemizacja 
rolnictwa (środki ochrony roślin i nawożenie). 
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4.1. Zagrożenia 

4.1.1. Wspólne zagrożenia dla całego obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo 
Istniejące 

1. Obniżanie się poziomu wody gruntowej i powierzchniowej 

W ostatnich latach zauważa się globalne obniżanie się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. Powoduje to zanik lokalnych 

zabagnień i oczek wodnych. Środowiska takie są miejscami bytowania żółwi błotnych, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego 

i innych płazów. Dzięki działaniom prowadzonym przez Lasy Państwowe (program małej retencji) na tych terenach, udało się 

częściowo zahamować ten negatywny proces. W niektórych miejscach nawet podwyższono poziom wody poprawiając miejsca 

bytowania żółwi błotnych i płazów (Cudnochy I i Faszcze). Pomimo tych działań na wielu terenach w dalszym ciągu obniżanie 

poziomu wody jest największym zagrożeniem. 

2. Brak rozpoznania potencjalnych lęgowisk. 

Duży obszar i duża ilość potencjalnych lęgowisk powoduje, że tylko w części takich miejsc obecność żółwi została potwierdzona. 

Powoduje to, że nie wszystkie istniejące miejsca lęgowe są skutecznie chronione. 

3. Gospodarka rolna na lęgowiskach i potencjalnych legowiskach żółwi błotnych. 

Żółw błotny wybiera na lęgowiska specyficzne środowiska. Są to ciepłolubne murawy i siedliska kserotermiczne. Na omawianym 

obszarze występują one w dość dużej liczbie i zajmują często bardzo małe obszary (skraje lasu, najbardziej pochylone fragmenty stoków 

itp.). Dlatego choć nie stanowią cennego terenu rolniczego są wykorzystywane jako tereny orne (przy okazji uprawy większego 

fragmentu gruntu o innym charakterze). Ten typ zagospodarowania powoduje całkowity zniszczenie lęgowiska. 

4. Zacienienie i zadarnienie lęgowisk. 

Obszar ten w przeszłości był w wielu miejscach wykorzystywany do hodowli owiec. Spowodowało to utrzymywanie się dużych 

otwartych przestrzeni (pastwisk), korzystnych dla żółwi. Prawdopodobnie dzięki temu w okolicy zachowała się tak liczna populacja 

żółwia błotnego. W latach 90 zaniechano hodowli owiec. Spowodowało to zanikanie lęgowisk i potencjalnych lęgowisk żółwi błotnych. 

Cześć tych terenów dzięki postępowi mechanizacji zamieniono w pola orne (zagrożenie nr 3), a część zaczęto ugorować co powoduje 

ich zadarnienie i zarastanie. 

5. Niekontrolowana zabudowa i grodzenia. 

Teren obszaru Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo jest stosunkowo mało zaludniony. Przeważa na tym terenie zabudowa rozproszona 

(kolonijna), co sprzyja występowaniu żółwi błotnych. Gatunek ten jako wrażliwy na obecność człowieka szczególnie jest narażony na 

antropopresję. Dlatego też, niekontrolowana zabudowa oraz grodzenia może spowodować stworzenie barier dla migrujących żółwi 

oraz spowoduje zniszczenia ważnych miejsc do ich bytowania. 

Potencjalne 
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1. Budowa drogi ekspresowej numer 16. 

Planowana inwestycja może stać się głównym zagrożeniem dla omawianego obszaru. Tak duża inwestycja z całą pewnością będzie 

miała negatywny wpływ na obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. 

2. Wzrost drapieżnictwa. 

Obecnie na żadnym ze stanowisk nie stwierdzono dużego wpływu drapieżników. Jednak znany jest negatywny wpływ takich 

drapieżników jak lis czy jenot na populację żółwia błotnego poprzez niszczenie złóż jaj. Oba te drapieżniki występują na tym terenie, 

dlatego nie można w przyszłości wykluczyć ich negatywnego wpływu na ta populację. 

 

4.1.2. Zagrożenia dla żółwia błotnego (Emys orbicularis) - 1220 

 

4.1.2.1. Stanowisko Cudnochy I 

W ostatnich latach na terenie stanowiska Cudnochy I Lasy Państwowe przeprowadziły cały szereg prac w celu podwyższenia  

i ustabilizowania poziomu wód gruntowych i powierzchniowych (program mała retencja). Poprawiło to znacznie stosunki wodne na tym 

terenie. Jednak działania te zostały ograniczone do terenów Lasów Państwowych. Obecnie wydaje się, że jednym z pilniejszych działań jest 

pogłębienie oczek wodnych znajdujących się na południowym skraju stanowiska. Teren ten jest obecnie polem uprawnym na którym znajdują 

się dwa oczka wodne. W latach wcześniejszych stwierdzano obecność żółwi w tych oczkach, jednak w okresach suchszych (początek lata i lato) 

oczka te całkowicie wysychają i żółwie opuszczają ten teren. Miejsca bytowania żółwi znajdują się głównie na terenach Lasów Państwowych, 

jednak są one otoczone terenami rolnymi. W czerwcu samice wykorzystują fragmenty tych terenów na lęgowiska. Lęgowisko na północy 

stanowiska jest dokładnie rozpoznane. Obecnie jest ono dość znacznie zagrożone ponieważ kilka lat temu zostało częściowo zalesione 

(zagrożenie 1.3) a pozostały fragment jest wykorzystywany rolniczo i kilka razy w roku jest orany. Jedynym sposobem poprawy warunków na 

tym lęgowisku jest zamiana gospodarki rolnej (ornej) na łąkową lub najlepiej pastwiskową. Drugim potencjalnym lęgowiskiem są małe obszary 

znajdujące się na południe od stanowiska. Obecnie są one uprawiane rolniczo. Dlatego też, zaleca się zmianę gospodarki na małych 

fragmentach z ornej na łąkową lub na większym obszarze na pastwiskową. 

W północnej części stanowiska znajduje się czynne lęgowisko żółwia błotnego. Kilka lat temu właściciel tego terenu zalesił je. Obecnie 

w związku z tym jest ono prawie całkowicie zacienione i zadarnione, jest w fazie zaniku. Stanowisko Cudnochy I znajduje się głównie na 

terenie Lasów Państwowych. Na tym terenie jednym z zagrożeń może być ginięcie dorosłych i młodocianych osobników podczas prac leśnych. 

Dlatego zaleca się ograniczyć prace przy użyciu ciężkiego sprzętu (ciągników rolniczych i ciągników zrywkowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie stanowisk w okresie od kwietnia do września. W najbliższym czasie należy się spodziewać, że okolica będzie coraz częściej 

odwiedzana przez turystów. Dlatego powinno się stworzyć na tym terenie rezerwat przyrody i ewentualnie wyznaczyć szlak turystyczny, 

który „skanalizuje” ruch turystyczny. Miejsca lęgowe oraz potencjalne lęgowiska często są atrakcyjnymi miejscami pod zabudowę. Dlatego 

każde wydanie zezwolenia w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska powinno być poprzedzone dokładną analizą (raport oddziaływania na 
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środowisko). W pobliżu stanowiska zaprojektowano potencjalny przebieg drogi ekspresowej numer 16. Tak duża inwestycja z całą pewnością 

negatywnie wpłynie na to stanowisko żółwia błotnego. Tereny wykorzystywane przez żółwia błotnego na lęgowiska są tutaj otoczone 

gruntami rolniczymi. Chemizacja rolnictwa może powodować zaburzenie rozwoju embrionalnego żółwi. Spływ wody z nawozami z pól może 

zanieczyścić bezodpływowe oczka, w których samice przebywają bezpośrednio przed składaniem jaj. 

 

4.1.2.2. Stanowisko Faszcze 

W części południowej stanowiska znajduje się cały szereg suchych ciepłolubnych terenów otwartych. Obecnie, w dużej części nie są one 

wykorzystywane rolniczo (są ugorowane). Powoduje to wkraczanie zakrzaczeń i zadrzewień co skutkuje zacienieniem tych miejsc  

i zanikiem potencjalnych lęgowisk. Stanowisko Faszcze znajduje się głównie na terenie Lasów Państwowych. Na tym terenie jednym z 

zagrożeń może być ginięcie dorosłych i młodocianych osobników podczas prac leśnych. Dlatego zaleca się ograniczyć prace przy użyciu 

ciężkiego sprzętu (ciągników rolniczych i ciągników zrywkowych) w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk w okresie od kwietnia do września. 

W roku 2008 Lasy Państwowe przeprowadziły działania na tym stanowisku, które miały na celu zatrzymać obniżanie się poziomu wód 

powierzchniowych i gruntowych. Jednak jako że teren ten jest dość mały nie można wykluczyć, że różnego rodzaju prace melioracyjne w 

dalszej okolicy spowodują ponowny spadek poziomu wód gruntowych. Miejsca bytowania żółwi (szczególnie lęgowiska oraz potencjalne 

lęgowiska) często są atrakcyjnymi miejscami pod zabudowę. Dlatego każde wydanie zezwolenia w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska 

powinno być poprzedzone dokładną analizą (raport oddziaływania na środowisko). W pobliżu stanowiska zaprojektowano potencjalny 

przebieg drogi ekspresowej numer 16. Tak duża inwestycja z całą pewnością negatywnie wpłynie na to stanowisko żółwia błotnego. 

Stanowisko Faszcze przecina lokalna droga Faszcze - Cudnochy. Obecnie droga ta jest drogą gruntową, z małym ruchem lokalnym i nie 

zagraża temu stanowisku żółwia błotnego. Remont i zmiana parametrów drogi spowodowałby zwiększenie ruchu i duże zagrożenie dla tej 

subpopulacji. W najbliższym czasie należy się spodziewać, że okolica będzie coraz częściej odwiedzana przez turystów. Dlatego powinno się 

stworzyć na tym terenie obszary niedostępne dla turystów i ewentualnie wyznaczyć szlak turystyczny który „skanalizuje” ruch turystyczny. 

 

4.1.2.3. Stanowisko Nowe Sady 

Stanowisko to jest położone na terenie tzw. Bagien Prawdowskich. Na początku lat 90 XX wieku intensywne osuszanie tego terenu 

spowodowało znaczne obniżenie się wód gruntowych i powierzchniowych w całej okolicy. Dlatego prawdopodobnie jest to główny czynnik 

powodujący zanik tego stanowiska. Stanowisko to zajmuje duży obszar. Położone jest na terenie dwóch obszarów Natura 2000. W ostatnich 

latach obserwowano młodociane osobniki na tym terenie. Jednak do tej pory nie udało się odnaleźć czynnych lęgowisk. Można przypuszczać, 

że bez wykrycia tych lęgowisk będzie bardzo trudno ochronić to stanowisko. W bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska znajdują się dwie wsie: 

Nowe Sady i Lubiewo. W ostatnich latach zauważono, że część właścicieli rozszerza swoje działki zasypując niżej położony teren, który jest 

miejscem bytowania żółwi błotnych. Melioracje wykonane w latach 90 XX wieku spowodowały znaczne obniżenie się poziomu wody. Dalsze 
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jego obniżenie spowoduje całkowity zanik tego stanowiska. Tereny prawdopodobnie wykorzystywane przez żółwia błotnego na lęgowiska  

są tutaj otoczone gruntami rolniczymi. Chemizacja rolnictwa może powodować zaburzenie rozwoju embrionalnego żółwi. Spływ wody  

z nawozami z pól może zanieczyścić miejsca bytowania żółwi błotnych. Miejsca bytowania żółwi (szczególnie lęgowiska oraz potencjalne 

lęgowiska) są często atrakcyjnymi miejscami pod zabudowę. Dlatego każde wydanie zezwolenia w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska 

powinno być poprzedzone dokładną analizą (raport oddziaływania na środowisko). W najbliższym czasie należy się spodziewać, że okolica 

będzie coraz częściej odwiedzana przez turystów. Dlatego powinno się stworzyć na tym terenie obszary niedostępne dla turystów 

i ewentualnie wyznaczyć szlaki turystyczne które „skanalizują” ruch turystyczny. Wydaje się, że stanowisko to najlepiej nadaje się do 

udostępnienia dla turystów. Budowa kładki przez fragment Bagien Prawdowskich oraz wieży obserwacyjnej nie będzie stwarzać zagrożenia 

dla żółwi, a jednocześnie będzie bardzo atrakcyjna dla turystów. Miejsce to znajduje się najbliżej Mikołajek, ważnego ośrodka turystycznego. 

 

4.1.2.4. Stanowisko Kosewo 

Stanowisko to w ostatnich latach zostało częściowo odwodnione. Został udrożniony i pogłębiony odpływ z głównego zabagnienia 

i równocześnie miejsca występowania żółwi błotnych. Działania te na pewno miały negatywny wpływ na populację żółwi błotnych. 

Prawdopodobnie działania te spowodowały zwiększona migrację osobników (obserwacje własne). Do tej pory nie udało się zlokalizować 

legowisk na tym stanowisku. W roku 2008 znaleziono na tym terenie zabitą samicę z w pełni rozwiniętymi jajkami. Sugeruje to, że samica 

podążała na lęgowisko. Można przypuszczać, że bez wykrycia lęgowisk w tym rejonie będzie bardzo trudno ochronić to stanowisko. 

W zachodniej części stanowiska znajdują się miejsca z ciepłolubną roślinnością. Mogą to być potencjalne lęgowiska. Te niewielkie obszary nie 

są jednak uprawiane i obecnie intensywnie zarastają trawami i bylinami. Stanowisko to na południu jest przecięte drogą krajową numer 16. 

Wciągu kilku lat obserwowano przechodzenie dorosłych osobników przez tą drogę, jest więc bardzo prawdopodobne, że migrujące osobniki są 

co jakiś czas zabijane przez samochody. Część prawdopodobnych lęgowisk jest uprawiana jako użytki zielone. Ten sposób uprawy jest 

korzystny dla żółwi błotnych, jednak wykaszanie tych terenów w okresie gdy samice składają jajka może być dla nich bardzo niebezpieczne.  

W roku 2008 znaleziono martwą samicę zabitą prawdopodobnie przez maszynę rolniczą w pobliżu potencjalnego lęgowiska. Stanowisko to 

kilka lat temu zostało częściowo odwodnione. Dalsze obniżenie poziomu wody spowoduje całkowity zanik tego stanowiska. Tereny 

prawdopodobnie wykorzystywane przez żółwia błotnego na lęgowiska są tutaj otoczone gruntami rolniczymi. Chemizacja rolnictwa może 

powodować zaburzenie rozwoju embrionalnego żółwi. Spływ wody z nawozami z pól może zanieczyścić miejsca bytowania żółwi błotnych. 

Miejsca bytowania żółwi (szczególnie lęgowiska oraz potencjalne lęgowiska) często są atrakcyjnymi miejscami pod zabudowę. Dlatego każde 

wydanie zezwolenia w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska powinno być poprzedzone dokładną analizą (raport oddziaływania na 

środowisko). W najbliższym czasie należy spodziewać się, że okolica będzie coraz częściej odwiedzana przez turystów. Dlatego powinno się 

stworzyć na tym terenie obszary niedostępne dla turystów i ewentualnie wyznaczyć szlak turystyczny który „skanalizuje” ruch turystyczny. 

Dzięki temu bez szkody dla lokalnej populacji żółw błotny może się stać atrakcją turystyczną, którą mogą wykorzystać miejscowe 

gospodarstwa agroturystyczne. W pobliżu stanowiska zaprojektowano potencjalny przebieg drogi ekspresowej numer 16. Tak duża inwestycja 
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z całą pewnością może wpłynąć negatywnie na to stanowisko żółwia błotnego. 

 

4.1.2.5. Stanowisko Zawady 

W północno zachodniej części stanowiska znajduje się duże ciepłolubne zbocze. Jest to lęgowisko żółwia błotnego. Teren ten kiedyś był 

miejscem wypasu owiec. Obecnie nie jest użytkowany i intensywnie zarasta. Miejsce to wydaje się jednym z najlepszych lęgowisk na całym 

obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo jednak przez zakrzaczenie i zadarnienie jest coraz mniej atrakcyjnym miejscem do 

składania jaj. Stanowisko to obfituje w miejsca z ciepłolubną roślinnością, które mogą być potencjalnymi lęgowiskami. Można przypuszczać, że 

bez wykrycia innych lęgowisk będzie bardzo trudno ochronić to stanowisko. W ostatnim czasie dopuszczono do zabudowy co i zniszczenia 

potencjalnego lęgowiska na wschodzie stanowiska. Dalsza rozbudowa tego obiektu będzie powodowała rozszerzanie negatywnych skutków 

tej decyzji. W przyszłości obniżenie poziomu wody może stać się głównym zagrożeniem dla tego stanowiska. Jest to związane z tym, że 

obecnie poziom wody na tym terenie jest regulowany głównie przez jeden rów melioracyjny. Tereny wykorzystywane przez żółwia błotnego 

na lęgowiska są tutaj otoczone gruntami rolnymi. Chemizacja rolnictwa może powodować zaburzenie rozwoju embrionalnego żółwi. Spływ 

wody z nawozami z pól może zanieczyścić miejsca bytowania żółwi błotnych. Miejsca bytowania żółwi (szczególnie lęgowiska oraz potencjalne 

lęgowiska) często są atrakcyjnymi miejscami pod zabudowę. Dlatego każde wydanie zezwolenia w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska 

powinno być poprzedzone dokładną analizą (raport oddziaływania na środowisko). W najbliższym czasie należy spodziewać się, że okolica 

będzie coraz częściej odwiedzana przez turystów. Dlatego powinno się stworzyć na tym terenie obszary niedostępne dla turystów  

i ewentualnie wyznaczyć szlak turystyczny który „skanalizuje” ruch turystyczny. Żółw błotny bez szkody dla występującej tu populacji może 

stać się atrakcją turystyczną, co mogą wykorzystać miejscowe gospodarstwa agroturystyczne. Stanowisko Zawady przecina lokalna droga 

Kosewo - Użranki. Obecnie droga ta jest drogą gruntową z małym ruchem lokalnym i nie zagraża temu stanowisku. Remont i zmiana 

parametrów tej drogi spowodowałby zwiększenie ruchu i duże zagrożenie dla tej subpopulacji. 

 

4.1.3. Zagrożenia dla traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) – kod 1166 
W ostatnich latach na części obszaru Natura 2000 „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” Lasy Państwowe podniosły poziom wód 

gruntowych i powierzchniowych (program mała retencja). Jednak nadal jest kilka obszarów na których brak takich działań powoduje okresowe 

wysychanie oczek zasiedlanych przez traszki grzebieniaste – okolica Nadawek. Traszki grzebieniaste zajmują na tym terenie małe zbiorniki 

wodne, które są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu wód gruntowych i dlatego każde obniżenie się poziomu wód gruntowych na tym 

terenie, może stać się bardzo dużym zagrożeniem dla wielu stanowisk. Traszka grzebieniasta preferuje zbiorniki bezrybne. Dlatego też, 

zarybianie małych zbiorników może powodować giniecie tego płaza. Przez obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo 

zaprojektowano przebieg drogi ekspresowej numer 16. Tak duża inwestycja z całą pewnością negatywnie wpłynie na część stanowisk traszki 

grzebieniastej. 



63 

 

 

4.1.4. Zagrożenia dla kumaka nizinnego (Bombina bombina) – kod 1188 
Kumak nizinny zajmuje głównie małe, ciepłe zbiorniki znajdujące się na terenach otwartych. Melioracja szczegółowa oraz cały szereg 

suchych lat spowodował wyschnięcie wielu takich zbiorników i zanik wielu stanowisk kumaka nizinnego. Kumak nizinny zajmuje na tym 

terenie małe zbiorniki wodne, które są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu wód gruntowych i dlatego każde obniżenie się poziomu wód 

gruntowych na tym terenie, może stać się bardzo dużym zagrożeniem dla wielu stanowisk kumaka nizinnego. Stanowiska kumaka nizinnego 

znajdują się często w bezoodpływowych oczkach otoczonych polami uprawnymi i użytkami zielonymi. Nawozy i środki ochrony roślin 

spływające z pól mogą zanieczyszczać takie zbiorniki co może skutkować zanikiem stanowisk kumaka nizinnego. Przez obszar Natura 2000 

Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo zaprojektowano przebieg drogi ekspresowej numer 16. Tak duża inwestycja z całą pewnością może 

wpłynąć negatywnie na część stanowisk kumaka nizinnego. 
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5. Cele działań ochronnych 

Przedmiot ochrony Stanowiska Stan 
ochrony 

Cele działań ochronnych Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 

stanu ochrony 

3150 Starorzecza  
i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami  
z Nympheion, Potamion 

wszystkie 
stanowiska 

FV 1. Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie,  
w co najmniej niepogorszonym stanie; 

2. Dążenie do uzyskania właściwego stanu ochrony 
siedliska. 

Do 2015 roku  

6210 Murawy kserotermiczne wszystkie 
stanowiska 

XX 1. Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie,  
w co najmniej niepogorszonym stanie; 

2. Dążenie do uzyskania właściwego stanu ochrony 
siedliska. 

 

Do określenia  
po wykonaniu 
inwentaryzacji  

6510 Niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane ekstensywnie 

wszystkie 
stanowiska 

XX 1. Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie  
w co najmniej niepogorszonym stanie; 

2. Utrzymanie stałego poziomu wód; 
3. Dążenie do uzyskania właściwego stanu ochrony 

siedliska. 

Do określenia  
po wykonaniu 
inwentaryzacji 

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, 
turzycowiska i mechowisk 

wszystkie 
stanowiska 

XX 1. Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie  
w co najmniej niepogorszonym stanie; 

2. Pozostawienie siedliska w stanie naturalnym;  
3. Utrzymanie stałego wysokiego poziomu wód. 

 

Do określenia  
po wykonaniu 
inwentaryzacji 

9170-2 Grąd subkontynentalny wszystkie 
stanowiska 

XX 1. Zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie,  
w co najmniej niepogorszonym stanie; 

2. Zapewnienie zróżnicowanej struktury wiekowej 
drzewostanów; 

3. Dążenie do uzyskania właściwego stanu ochrony 
siedliska. 

 

Do określenia  
po wykonaniu 
inwentaryzacji 
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91D0 Bory i lasy bagienne  wszystkie 
stanowiska 

XX 1. Pozostawienie siedliska w stanie naturalnym; 
2. Utrzymanie właściwego stanu ochrony w wyniku 

naturalnych procesów przyrodniczych. 
 

Do określenia  
po wykonaniu 
inwentaryzacji 

Żółw błotny (Emys orbicularis) – 
kod 1220 

 

Cudnochy I U1 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

Do 5 lat 

Faszcze U1 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

Do 3 lat 

Nowe Sady U2 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

Do 5 lat 

Kosewo U2 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

Do 5 lat 

Zawady U1 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

 

5-10 lat 
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Cudnochy II U1 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

 

5 lat 

Nadawki U2 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

 

5-10 lat 

Traszka grzebieniasta 
(Triturus cristatus) 1166 

Cały obszar  
Natura 2000 

FV 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

10 lat 

Kumak nizinny  
(Bombina bombina) 1188 

Cały obszar  
Natura 2000 

U1 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 

 

10 lat 

1393 sierpowiec błyszczący 
Drepanocladus vernicosus 

Siedlisko 7230   1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 
 

10 lat 

1903 lipiennik Loesela  
Liparis loeselii 

Siedlisko 7230 
 

 1. Utrzymanie we właściwym stanie ochrony stanowiska 
gatunku; 

2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych  
i powierzchniowych do poziomu zapewniającego 
utrzymanie we właściwym stanie ochrony gatunku. 
 

10 lat 
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5.1. Ogólne cele ochronne dla całego obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo 
 Inwentaryzacja potencjalnych lęgowisk żółwia błotnego i stanowisk traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego 

 Wprowadzenie monitoringu stanowisk żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego 

 Utrzymywanie wysokich stanów wody w lokalnych zabagnieniach 

 Trwałe zapewnienie takich form użytkowania rolnego, które sprzyjają zachowaniu właściwego stanu na lęgowiskach i potencjalnych 

lęgowiskach żółwi błotnych np. hodowla owiec 

 Minimalizacja lub wyeliminowanie wszystkich czynników pogarszających stan siedlisk ważnych dla bytowania żółwi błotnych, traszki 

grzebieniastej i kumaka nizinnego 

 Ograniczenie zabudowy głównie do istniejących gospodarstw i starych siedlisk 

 Ograniczenie grodzeń na dużych powierzchniach (w lasach i na terenach otwartych) 

 Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat ochrony obszaru Natura 2000 „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” 

 Wyznaczenie i opisanie szlaków turystycznych, które skanalizują ruch turystyczny 

 Objęcie najcenniejszych stanowisk ochroną rezerwatową (Cudnochy I, Zawady, Nowe Sady) 

 

W efekcie realizacji wyznaczonych celów w ciągu 10 lat powinien zostać zahamowany spadek liczebności żółwi błotnych na tym terenie,  

a w ciągu 30 lat powinna zwiększyć się liczebność dorosłych osobników żółwi błotnych do około 200 sztuk. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 
Działania ochronne należy przygotować dla poszczególnych przedmiotów ochrony w odniesieniu do wskaźników przyjętych w monitoringu ogólnopolskim 
gatunku / typu siedliska i zagrożeń, formułowania celów ochrony. 
 

Przedmiot 
ochrony 

Działania ochronne 
Miejsce 

realizacji 
działania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
Odpowiedzial

ny za 
wykonanie 

Opis działania 
Terminy 

częstotliwość 
realizacji  

Techniczne 
uwarunkowania 

realizacji 
działania  

Inne (np. 
intensywność, 

rozmiar…) 

1.  2. I Działania związane z ochroną czynną 

1. 3150 
Starorzecza  
i naturalne 
eutroficzne 
zbiorniki 
wodne  
ze 
zbiorowiskami  
z Nympheion, 
Potamion 

2. 1. Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej siedliska; 
Zinwentaryzowanie 
zanieczyszczeń i odcięcie ich 
dopływu; 
Całkowite pozostawienie 
drzewostanu przy strefach 
przyległych; 
Niewprowadzanie ryb 
roślinożernych; 
Nieprowadzenie intensyfikacji 
gospodarowania w sposób 
nienaturalny w jeziorach 
użytkowanych rybacko; 
Zakaz budowy 
wielkoprzemysłowych ferm  
i tuczarni na obszarze zlewni; 
Likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci. 

 

Określone 
zostaną na 
podstawie 
wyników 
inwentaryzacji  

Wyniki 
inwentaryzacji 
określą zakres 
prac, techniczne 
uwarunkowania  

Rozmiar prac 
do określenia 
na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

 

Całe siedlisko 
– mapa  
z siedliskami  

Na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 
będzie możliwe 
określenie 
kosztów 

RDOŚ  
w Olsztynie 
(inwentaryz
acja) 
właściciele 
/zarządcy 
gruntów  

3. 6210 Murawy 
kserotermiczne 

4. 2. Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej siedliska; 
Wykaszanie, usuwanie 
pojedynczych drzew wraz z 

Określone 
zostaną na 
podstawie 
wyników 

Wyniki 
inwentaryzacji 
określą zakres 
prac, techniczne 

Rozmiar prac 
do określenia 
na podstawie 
wyników 

Całe siedlisko 
– mapa  
z siedliskami 
załącznik nr 4 

Na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 
będzie możliwe 

RDOŚ w 
Olsztynie 
(inwentaryz
acja) 



69 

 

usuwaniem biomasy lub 
przywrócenie i utrzymywanie 
wypasu – działanie 
fakultatywne 
 

inwentaryzacji uwarunkowania inwentaryzacji 
 

określenie 
kosztów/ 
według 
pakietów 
rolnośrodowisko
wych 

właściciele 
/zarządcy 
gruntów 

1. 6510 Niżowe 
i górskie świeże 
łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 

2. 3. Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej siedliska; 
Koszenie raz lub dwa razy do 
roku (wysokość koszenia 
powyżej 10 cm z usuwaniem 
biomasy) – działanie 
fakultatywne; 
Umiarkowane nawożenia 
uzależnione od żyzności 
siedliska – działanie 
obligatoryjne. 
 

Raz lub dwa 
razy do roku  

Wyniki 
inwentaryzacji 
określą zakres 
prac, techniczne 
uwarunkowania 

Rozmiar prac 
do określenia 
na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

 

Całe siedlisko 
– mapa  
z siedliskami  

Na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 
będzie możliwe 
określenie 
kosztów/ 
według 
pakietów 
rolnośrodowisko
wych 

RDOŚ w 
Olsztynie 
(inwentaryz
acja) 
właściciele 
/zarządcy 
gruntów 

1. 7230 Górskie  
i nizinne 
torfowiska 
zasadowe 
o charakterze 
młak, 
turzycowiska i 
mechowisk 

2. 4. Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej siedliska; 
Utrzymanie stałych stosunków 
wodnych; 
Koszenie na dobrze 
uwodnionych obiektach  
z usuwaniem biomasy; 
W miejscach odwodnionych - 
blokowanie odpływu. 

 

Określone 
zostaną na 
podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

Wyniki 
inwentaryzacji 
określą zakres 
prac, techniczne 
uwarunkowania 

Rozmiar prac 
do określenia 
na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

 

Całe siedlisko 
– mapa  
z siedliskami  

Na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 
będzie możliwe 
określenie 
kosztów 

RDOŚ w 
Olsztynie 
(inwentaryz
acja) 
właściciele 
/zarządcy 
gruntów 

1. 9170-2 Grąd 
subkontynenta 
lny 

2. 5. Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej siedliska; 
Utrzymanie stałych stosunków 
wodnych; 
Ochrona bierna. 

 

Określone 
zostaną na 
podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

Wyniki 
inwentaryzacji 
określą zakres 
prac, techniczne 
uwarunkowania 

Rozmiar prac 
do określenia 
na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

 

Całe siedlisko 
– mapa  
z siedliskami  

Na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 
będzie możliwe 
określenie 
kosztów 

RDOŚ w 
Olsztynie 
(inwentaryz
acja) 
właściciele 
/zarządcy 
gruntów 
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1. 91D0 Bory i 
lasy bagienne 

2. 6. Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej siedliska; 
Utrzymanie stałych stosunków 
wodnych; 
Ochrona bierna. 

 

Określone 
zostaną na 
podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

Wyniki 
inwentaryzacji 
określą zakres 
prac, techniczne 
uwarunkowania 

Rozmiar prac 
do określenia 
na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 

 

Całe siedlisko 
– mapa  
z siedliskami  

Na podstawie 
wyników 
inwentaryzacji 
będzie możliwe 
określenie 
kosztów 

RDOŚ w 
Olsztynie 
(inwentaryz
acja) 
właściciele 
/zarządcy 
gruntów 

1220 Żółw 
błotny 
 

1. 7. 2. Pogłębienie istniejących dwóch 
oczek wodnych w południowej 
części stanowiska żółwia 
błotnego Emys orbicularis  
(w ramach projektu CKPŚ) 

3.  

Jednorazowo  Projekt CKPŚ 
Realizacja  
w 2012 roku 
mapa 
 

Według 
założeń 
projektu 

Stanowisko 
Cudnochy I 
działka nr 266 
okolice 
miejscowości 
Baranowo 

Wg projektu PTOP 
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4. 8. 5. Hamowanie sukcesji na 
terenach otwartych 
stanowiących lęgowiska i 
potencjalne lęgowiska żółwia 
błotnego Emys orbicularis  
poprzez wykaszanie i 
odkrzaczanie fragmentu 
działki nr 266  

Częstotliwość 
prac co 2-3 lata 
w zależności  
od stopnia 
zarastania.  

Monitoring co 2 
lata/do ustalenia 

Rozmiar prac 
określi 
monitoring 

Stanowisko 
Cudnochy I 
działka nr 
266, okolice 
miejscowości 
Baranowo 
oraz 
fragmenty 
działek nr 
18/2 i 19/2 i 
21 okolice 
miejscowości 
Cudnochy. 
Stanowisko 
Zawady -
działki nr 
79/14, 79/13 
(fragment) 
okolice osady 
Zawada.  
Stanowisko 
Faszcze 
działki nr 103 
i 104/5 
okolice 
miejscowości 
Faszcze. 

 RDOŚ 
Olsztyn 

6. 9. 7. Budowa urządzenia 
hydrotechnicznego 
uniemożliwiającego 
odwodnienie terenu 
stanowiącego siedlisko żółwia 
błotnego Emys orbicularis 

8. jednorazowo  Projekt CKPŚ 
realizacja  
w 2012 roku 

Według 
założeń 
projektu 

Stanowisko 
Nowe Sady 
Działka  
nr 14/1  
w okolicy 
miejscowości 
Nowe Sady 

Wg projektu PTOP 

9. 10. 10. Budowa urządzenia 11. jednorazowo  Do ustalenia po  Stanowisko Po uzyskaniu RDOŚ/ 
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hydrotechnicznego 
uniemożliwiającego 
odwodnienie terenu 

uzyskaniu 
dofinansowania 

Kosewo 
Działka nr 61 
okolice 
Kolonii 
Kosewo 

dofinansowania PTOP 

 II Działania związane z utrzymaniem lub  modyfikacją metod gospodarowania 

12. Żółw błotny 13. 11. 14. Ugorowanie fragmentów pola  
o wystawie południowej 
Rezygnacja z dotychczasowej 
gospodarki rolnej na 
fragmentach terenu 
o nachyleniu południowym 

jednorazowo Do ustalenia  
Mapa shp 

 Stanowisko 
żółwia 
błotnego  
Cudnochy I 
na działce 
nr 266 obręb 
Baranowo. 
Działka nr 
57/8 i 57/9, 
obręb Kosewo 

wg płatności za 
obszary N2000 

PAN 

15. 12. 16. Zmiana użytkowania z rolnego 
na użytkowanie w formie łąki 
kośnej lub pastwiska 

jednorazowo  Do ustalenia   Stanowisko 
Cudnochy I 
fragmenty 
działek nr: 17, 
18/1 i 19/1  
w okolicach 
miejscowości 
Cudnochy 

wg płatności za 
obszary N2000 

Właściciele 
gruntów 

17. 13. 18. Ograniczenie prac leśnych przy 
użyciu ciężkiego sprzętu 
podczas wycinki i zrywki 

Wg PUL  Dotyczy terenu 
stanowiska 
żółwia błotnego 
oraz  w  
promieniu 100m 
od stanowiska 

Wg PUL Stanowiska: 
Cudnochy I  
i Faszcze 

Środki własne 
LP 

Lasy 
Państwowe  
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19. 14. 20. Ograniczenie prac 
obniżających poziom wody 

 Dotyczy terenu 
stanowiska 
żółwia błotnego 
oraz w 
promieniu 500m 
od stanowiska 

 

Stanowiska: 
Cudnochy I, 
Faszcze, 
Kosewo, 
Zawady 
 

 Właściciele 
gruntów 

21. 15. 22. Ograniczenie nowej zabudowy 
poza istniejącymi siedliskami 
mieszkalnych 

 
Wg potrzeb 

Dotyczy terenu 
w promieniu 
500m od miejsc 
bytowania 
żółwia błotnego 
(mapa) 

 

Stanowiska: 
Cudnochy I, 
Faszcze, 
Nowe Sady, 
Kosewo, 
Zawady  
 

 Urzędy 
Gmin/staros
twa 
powiatowe  

23. 16. 24. Odlesienie - Zamiana 
gospodarki leśnej na użytki 
zielone 

jednorazowo Do ustalenia  

 

Stanowisko 
żółwia 
błotnego 
Cudnochy I 
część działek: 
18/2 
i 19/2, 21  
w okolicy 
Cudnoch 

 Właściciele 
gruntów 

Żółw błotny 25. 17.  26. Zmiana użytkowania z rolnego 
na użytkowanie jako łąka 
kośna lub pastwisko 

jednorazowo Do ustalenia 

 

Stanowisko 
żółwia 
błotnego 
Faszcze na 
działce  
nr 97/11  
i fragmencie 
działki 97/13 
okolice 
miejscowości 
Faszcze; 
Fragmenty 
działek nr: 17, 

Wg płatności za 
obszary N2000 

Właściciele 
gruntów 
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18/1 i 19/1  
w okolicach 
miejscowości 
Cudnochy;  
Fragmenty 
działek nr: 
79/13, 79/14, 
79/15 w 
okolicach 
osady 
Zawada  

Żółw błotny 27. 18. 28. Utrzymanie dotychczasowej 
gospodarki w formie użytków 
zielonych 

Gospodarka w 
formie użytków 
zielonych  

 

 

Stanowisko 
Nowe Sady 
fragmenty 
działek 
nr:120/3 i 3  
oraz na 
działkach: 
1/6, 4/1, 
42/4, 42/6, 
42/7, 42/8 
okolice 
kolonii 
Kosewo 

Według 
płatności 
rolnośrodowisko
wych 

Właściciele 
gruntów 

 29. III Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

30. Żółw błotny 31. 19. 32. Monitoring populacji żółwia 
błotnego oraz zmian stanu jego 
siedlisk 

Co 2-3 lata  

 

Stanowiska: 
Cudnochy I, 
Faszcze, 
Nowe Sady, 
Kosewo, 
Zawady 

 RDOŚ  
w Olsztynie 

Żółw błotny  33. 20.  Monitoring słabo poznanych 
miejsc bytowania żółwia 
błotnego 

Co 2 lata  

 
Stanowiska: 
Cudnochy II 
i Nadawki 

 RDOŚ  
w Olsztynie 
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Żółw błotny  34. 21. Stały monitoring zmian 
środowiska (opady, wilgotność 
gleby, zanieczyszczenia)  

Co 3-5 lat  

 

Stanowiska: 
Cudnochy I, 
Faszcze, 
Nowe Sady, 
Kosewo, 
Zawady, 
Cudnochy II, 
Nadawki 

 RDOŚ  
w Olsztynie 

3150 
Starorzecza i 
naturalne 
zbiorniki 
wodne ze 
zbiorowiskami 
z Nympheion, 
Potamion  

35. 22. Monitoring struktury i funkcji 
siedliska wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 3-5 lat  

 

Całe zasoby 
siedliska 3150 
w obszarze 
Natura 2000  

 RDOŚ  
w Olsztynie 

6210 Murawy 
kserotermiczne 
(Festuco-
Brometea) 

36. 23. Monitoring struktury i funkcji 
siedliska wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 3-5 lat  

 

Całe zasoby 
siedliska 6210  
w obszarze 
Natura 2000 

 RDOŚ  
w Olsztynie 

6510 Niżowe i 
górskie świeże 
łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 

37. 24. Monitoring struktury i funkcji 
siedliska wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 3-5 lat  

 

Całe zasoby 
siedliska 6510  
w obszarze 
Natura 2000 

 RDOŚ  
w Olsztynie 

7230 Górskie  
i nizinne 
torfowiska 
zasadowe  
o charakterze 
młak, 
turzycowiska  
i mechowiska 

25. Monitoring struktury i funkcji 
siedliska wg metodyki PMS 
GIOŚ 

Co 3-5 lat  

 

Całe zasoby 
siedliska 7230  
w obszarze 
Natura 2000 

 RDOŚ  
w Olsztynie 
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9170-2 Grąd 
subkontynental
ny (Tilio-
Carpinetum) 

26. Na podstawie danych 
taksacyjnych planu urządzenia 
lasu z uwzględnieniem 
pomiaru martwego drewna    

Co 5 lat  

 

Całe zasoby 
siedliska 
9170-2  w 
obszarze 
Natura 2000 

 Nadleśnictwa
/ RDOŚ 
 w Olsztynie 

 

91D0 Bory  
i lasy bagienne 

27. Na podstawie danych 
taksacyjnych planu urządzenia 
lasu z uwzględnieniem 
pomiaru martwego drewna    

Co 5 lat  

 

Całe zasoby 
siedliska 
9170-2  w 
obszarze 
Natura 2000 

 Nadleśnictwa
/ RDOŚ 
 w Olsztynie 

 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

38. Żółw błotny 28. Wyszukiwanie dogodnych 
miejsc dla występowania 
żółwia błotnego Emys 
orbicularis (1220)  na terenie 
leśnictwa Baranowo, 
nadleśnictwo  Maskulińskie  
(w celu stwierdzenia czy znane 
stanowisko Cudnochy  jest 
bardziej rozległe i obejmuje 
przyległe tereny na zachód 
i północ). 
 

   Stanowisko 
Cudnochy 

 RDOŚ  
w Olsztynie 

Żółw błotny 29.  Dodatkowe badania liczebności 
oraz wykorzystania siedlisk 
przez żółwia błotnego Emys 
orbicularis (1220) 

   Stanowiska:  
Faszcze, 
Nowe Sady, 
Kosewo, 
Zawady, 
Cudnochy II, 
Nadawki 

 RDOŚ  
w Olsztynie 
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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) 

Zachowanie 
powierzchni 
siedliska i 
utrzymanie  
w co najmniej 
niepogorszonym 
stanie; 
Pozostawienie 
siedliska w 
stanie 
naturalnym;  
Utrzymanie 
stałego 
wysokiego 
poziomu wód; 
Uzyskanie 
właściwego 
stanu ochrony 
siedliska. 
 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 
PMŚ GIOŚ 

Stały monitoring 
populacji żółwia 
błotnego oraz zmian 
środowiska 
Wszystkie 
stanowiska:  
Cudnochy I, Faszcze 
Nowe Sady, Kosewo, 
Zawady 
 

 Wszystkie 
stanowiska 
żółwia błotnego 

RDOŚ  
w Olsztynie 

 

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania w zakresie monitoringu. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

l.p. 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) 

1.  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mrągowo   
Uchwała Rady Gminy Mrągowo z dnia  
5 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mrągowo 

Wprowadzenie zapisu odnośnie obszarów kluczowych dla ochrony miejsc 
lęgowych żółwia błotnego - 500m wokół miejsc stałego występowania żółwi 
błotnych, z zapisem odnośnie ochrony tych miejsc przed nową zabudową 
mieszkaniową, oddaloną od istniejących zabudowań. 
Wprowadzenie zapisu odnośnie likwidacji nielegalnej zabudowy w 100 m 
pasie ochronnym wokół jezior; 
Wprowadzenie zakazu budowy wielkoprzemysłowych ferm i tuczarni na 
obszarze zlewni jezior; 
Wprowadzenie zapisu odnośnie konieczności likwidacji dzikich wysypisk 
śmieci na terenie obszaru Natura 2000; 
Wprowadzenie zapisu odnośnie konieczności konieczności przeprowadzania 
procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000, 
wszczynanej na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
 o ocenach oddziaływania na środowisko. Analiza tej dokumentacji pozwoli na 
identyfikację /bądź nie zagrożenia ze strony planowanej inwestycji,  
w kontekście celów i przedmiotów ochrony oraz integralności obszaru Natura 
2000. W sytuacjach gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 97 ust. 1 
ustawy OOŚ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie będzie 
orzekać o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszaru 
Natura 2000. 
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2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mrągowo 
- Uchwała Nr XXXII/236/2001 Rady Gminy w Mrągowie z dnia  

24 maja 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 56 z dnia  

6 lipca 2001 r. poz. 912) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mrągowo w rejonie wsi Zawada, obręb Śniadowo”, 

- Uchwała nr XLV/332/2002 Rady Gminy w Mrągowie z dnia  

20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Woj. Warm. – Maz. Nr 102 z dnia  

21 sierpnia 2002 r. poz. 1543) w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosewo 

gmina Mrągowo, 

- Uchwała Nr XII/88/2003 Rady Gminy w Mrągowie z dnia  

20 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 178 z dnia  

21 listopada 2003 r, poz. 2149) w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkalno-pensjonatowej w Śniadowie, gmina Mrągowo, 

- Uchwała Nr XXVI/208/2004 Rady Gminy w Mrągowie z dnia  

30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 17 z dnia  

17 lutego 2005 r. poz. 300) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej  

w m. Śniadowo, gmina Mrągowo, 

- Uchwała Nr XXXVII/296/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 

30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 30 z dnia  

24 lutego 2006 r., poz. 666) w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

rekreacyjnej w m. Śniadowo, gmina Mrągowo, 

- Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr XXXVI/312/10 z dnia 

26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 102 z dnia  

12 lipca 2010 r. poz. 1531) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Zawada, gmina Mrągowo, 

- Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr VI/58/11 z dnia 16 maja 2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 78 z dnia   20 czerwca 2011 r. poz. 

1347) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej  

w miejscowości Śniadowo, obręb Śniadowo, gmina Mrągowo, 

- Uchwała Nr VI/56/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 16 maja 2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 85, poz. 1493 z dnia 01 lipca 2011 

r.)  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kosewo, gmina Mrągowo. 

 

Należy wprowadzić zapisy jak w pkt 1 
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3. Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki Uchwała Nr 
LIV/541/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia  
30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Mikołajki. 

Wprowadzenie zapisu odnośnie obszarów kluczowych dla ochrony miejsc 
lęgowych żółwia błotnego - 500m wokół miejsc stałego występowania żółwi 
błotnych, z zapisem odnośnie ochrony tych miejsc przed nową zabudową 
mieszkaniową, oddaloną od istniejących zabudowań. 
Wprowadzenie zapisu odnośnie likwidacji nielegalnej zabudowy w 100 m 
pasie ochronnym wokół jezior; 
Wprowadzenie zakazu budowy wielkoprzemysłowych ferm i tuczarni na 
obszarze zlewni jezior; 
Wprowadzenie zapisu odnośnie konieczności likwidacji dzikich wysypisk 
śmieci na terenie obszaru Natura 2000; 
Wprowadzenie zapisu odnośnie konieczności konieczności przeprowadzania 
procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000, 
wszczynanej na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko. Analiza tej dokumentacji pozwoli na 
identyfikację /bądź nie zagrożenia ze strony planowanej inwestycji,  
w kontekście celów i przedmiotów ochrony oraz integralności obszaru Natura 
2000. W sytuacjach gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 97 ust. 1 
ustawy OOŚ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie będzie 
orzekać o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszaru 
Natura 2000. 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mrągowo 

Należy wprowadzić zapisy jak w pkt 3. 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Uwzględniając przedmioty ochrony oraz dane zawarte w dokumentacji stanu przyrody, znajdującej się w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Olsztynie, stwierdzono, iż na obecnym etapie nie ma przesłanek do sporządzenia planu ochrony. Szczegółowa  
inwentaryzacja siedlisk i gatunków przyrodniczych wykaże rodzaj i rozmiar prac jakie należy wykonać w ramach planu zadań ochronnych. 

  

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 
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Brak weryfikacji SDF 

 

W odniesieniu do SDF (załączyć do dokumentacji propozycję zmienionego SDF wg. Instrukcji wypełniania SDF przekazanej przez Zamawiającego). 

L.p. Zapis 
SDF 

Proponowany 
zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

   Uzasadnienie merytoryczne dla wprowadzonych zmian 
    
    

W odniesieniu do granic obszaru (załączyć plik PDF oraz wektorową warstwę informacyjną GIS zawierające zmienione granice obszaru) 

L.p. Proponowany przebieg granicy 
na tle istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

 Plik PDF mapy i wektorowa 
warstwa informacyjna GIS 

Uzasadnienie merytoryczne dla wprowadzonych zmian 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 
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l.p. Uwagi i wnioski Podmiot 
zgłaszający 

Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 Moduł A   

 
1. Należy wskazać we wstępie, że jest planowana budowa drogi 

krajowej nr 16 w nowym przebiegu, a nie jej rozbudowa 
2. Punkt. 2.5 Strategia rozwoju gminy Mikołajki jest opracowana 

– Uchwała nr XXXIV/250/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach 
z dnia 1.12.2008 roku w sprawie strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2008 – 2020 r. 
- 3 podpunkty dotyczące Studium Miasta i Gminy mają 
nieprecyzyjne zapisy, z których nie wynika czy dotyczą one 
lokalizacji konkretnych stanowisk żółwia błotnego i jakich, 
czy terenu całego obszaru Natura 2000. Nie istnieje załącznik 
B oraz 1 do uchwały, a zapis: „projekt inwestycji np.” nie 
dotyczy projektu a jedynie możliwości zlokalizowania farmy 
wiatrowej. 
- w tekście studium gminy nie ma zapisu mówiącego  
o renaturyzacji stosunków wodnych. 

3. Strona 34 – brzegi jezior Kociołek, Miałkie i Jorzec mają silnie 
porośnięte brzegi. 

Urząd Miasta  
i Gminy 
w 
Mikołajkach 

Ad.1. RDOŚ nie prowadzi żadnego postepowania 
administracyjnego we wskazanej sprawie. 
Dlatego uznaje się, że uwaga jest 
bezprzedmiotowa 

Ad.2. Uwaga została uwzględniona  
w projekcie planu zadań ochronnych 

Ad. 3. Uwaga odrzucona – brak wskazania 
problemu  

 Moduł B   

 
1. Należy włączyć do planu nie ujęte siedliska z Dyrektywy 

Siedliskowej: torfowiska wysokie i przejściowe położone na 
działkach 3002, 73/4, 77/2 w obrębie Śniadowo 

2. Brak również siedliska „naturowego” ciepłolubne śródlądowe 
murawy napiaskowe. Jest to siedlisko istotne dla żółwia, które  
z pewnością występują w różnej wielkości płatach 
rozproszonych po całej ostoi, np. na działkach: 73/4, 79/14 – 
obręb Śniadowo; 275, 277/4 – obręb Nadawki; 3232/2 – l-ctwo 
Baranowo. 

Nadleśnictwo 
Strzałowo 

Ad.1. Nadleśnictwo nie przedstawiło żadnych 
badań potwierdzających występowanie 
przedmiotowego siedliska na wskazanych 
działkach ewidencyjnych.  
W 2014 roku zaplanowana została inwentaryzacja 
siedlisk przyrodniczych, która potwierdzi lub nie 
występowanie siedliska. W momencie 
stwierdzenia siedliska należy przeprowadzić 
procedurę aktualizacji standardowego 
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formularza danych.  

Ad.2. odpowiedź jw. 

 Moduł C   

 
1. Projekt planu zaopiniowany pozytywnie 
2. Podkreślając szczególną wagę działań służących utrzymaniu 

warunków wodnych stanowisk żółwia, płazów oraz siedlisk 
hydrogenicznych, w świetle art. 38f ustawy Prawo Wodne oraz 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy 
Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw – właściwe warunki 
wodne dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 
należy osiągnąć do 22 grudnia 2015 roku,  termin osiągnięcia 
celów identyfikowanych w tab. 5, a odnoszących się do 
warunków wodnych, należałoby odpowiednio skrócić,  
a działania w tym kierunku odpowiednio przyspieszyć.  

Klub 
Przyrodników 

ul. 1 Maja 22,  
66-200 
Świebodzin 

Ad. 2. Uwaga została uwzględniona  
w projekcie planu zadań ochronnych 

 
1. Ze względu na duży stopień degeneracji siedliska: grąd 

subkontynentalny, proponuję jako jedną z metod ochrony tego 
siedliska wprowadzić zapis – przebudowa zniekształconych 
siedlisk grądowych rębniami złożonymi. Tylko w czystych 
dobrze wykształconych fragmentach można zastosować 
ochronę bierną bez ingerencji człowieka z zapisem w planie 
„pozostawić do naturalnej sukcesji” 

2. Jeżeli w świerczynach borealnych na torfie, sosnowo-
brzozowych lasach i borach bagiennych oraz brzezinach 
bagiennych występują rowy oznacza to, że siedliska te są 
pochodzenia antropogenicznego i w przeszłości 
funkcjonowały jako torfowiska przejściowe lub wysokie.  
W takiej sytuacji należy rozważyć ewentualną  rezygnację  
z zachowania siedlisk – zwłaszcza ich stabilizacji – 
 i odtworzenie siedlisk jakie pierwotnie istniały przed 
ingerencją człowieka. 

3. Rezygnacja z działań w łęgach jest błędem, gdyż tym samym 
świadomie rezygnujemy z możliwości utrzymania i poprawy 
funkcji lokalnych korytarzy migracyjnych dla żółwia. Siedlisk 

Nadleśnictwo 
Strzałowo 

Ad. 1. Zaplanowana na 2014 rok inwentaryzacja 
siedlisk przyrodniczych pozwoli na 
zaplanowanie odpowiednich działań 
ochronnych. Wtedy zostanie wzięta pod uwagę 
propozycja zapisu odnośnie przebudowy 
zniekształconych płatów siedliska 
Ad.2. Analogicznie jak w ad. 1.  
Ad. 3. Analogicznie jak a ad. 1.   
Ad.4. Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza 
jest zaplanowana w planie jako jedno z zadań 
ochronnych. Istnieje możliwość zmiany planu 
zadań ochronnych. 
Ad. 5. Możliwe jest wykonanie zabiegów 
retencyjnych, niemniej zadanie to musi być 
poprzedzone wykonaniem ekspertyzy 
hydrologicznej określającej zasadność budowy 
urządzeń retencyjnych oraz zakres  
i rozmiar prac. 
Ad.6. Jeżeli są przesłanki żeby powiększyć obszar 
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tych na terenie ostoi jest stosunkowo dużo i poprzez ich 
renaturalizację można poprawić stan siedlisk dla 
najważniejszego gatunku dla którego została powołana ostoja.  

4. W planie należy położyć szczególny nacisk na wykonanie 
porządnej inwentaryzacji siedlisk i gatunków. W praktyce 
oznacza to wykonanie jej od podstaw. W konsekwencji może 
to zmienić nawet radykalnie cały PZO. Należy wtedy 
przewidzieć możliwość jego aneksowania. 

5. Należy uwzględnić w planach działań ochronnych wykonanie 
projektu regeneracji i ochrony mokradeł na terenie 
Nadleśnictwa Strzałowo w oddz. od 3 do 9. Projekt polegałby 
w skrócie na budowie różnego typu urządzeń piętrzących w 
celu regeneracji i ochrony naturalnych oczek wodnych, 
szuwarów, łozowisk, torfowisk przejściowych, olsów i łęgów. 

6. Należy rozważyć możliwość powiększenia ostoi w okolicy wsi 
Kosewo, Baranowo, Świnie Oko tak, by stykała się z obszarem 
„Ostoja Piska”. Na terenach tych obserwowano w 2011 roku  
i wcześniej żółwie. 

7. Należy wprowadzić wyraźny zapis „Nową zabudowę 
mieszkalną i inną można wykonywać tylko w granicach 
zwartej zabudowy istniejących wsi i na starych siedliskach”. 

8. Należy określić precyzyjnie granice stanowisk ochronnych 
żółwia – dokonać geodezyjnego określenia granic na mapach 
ewidencyjnych w skali 1:5 000. 

Natura 2000 należy przedłożyć do RDOŚ 
dokumenty, umożliwiające złożenie stosownego 
wniosku do GDOŚ.  
Ad.7. Zapis dotyczący nowej zabudowy jest 
zawarty w PZO Mazurska Ostoja Żółwia 
Baranowo jako obszary kluczowe dla ochrony 
miejsc lęgowych żółwia błotnego 
Ad.8. Stanowiska żółwia zostały określone  
w planie. W tym celu wykonane zostały mapy 
GIS, gdzie stanowiska żółwia zamykają się w 
granicach działek ewidencyjnych.  
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1. Pkt. 6. Wnosi się o podanie konkretnych numerów działek, co 

do których wprowadzone zostaną zapisy dotyczące działań 
związanych z ochroną czynną, a także z utrzymaniem lub 
modyfikacją metod gospodarowania. 

2. Strona 36. Metody ochrony siedliska – drzewostan przy 
wymienionych jeziorach jest silnie niszczony przez bobry. 
Zapisy dotyczące gospodarki rybackiej na opisywanych 
jeziorach winny być uzgodnione z rybackimi użytkownikami 
jezior, które muszą prowadzić gospodarkę zgodną z 
operatami rybackimi (pod tym kątem należy także rozważyć 
zapisy tabeli na str. 61) 

3. Strona 58. Analiza zagrożeń. Punkt 1 w naszej ocenie 
bezzasadnym jest wpisywanie gospodarki rybackiej jako 
potencjalnego zagrożenia dla siedliska. Na tym terenie nie ma 
zorganizowanych wysypisk śmieci w związku z tym 
sugerujemy wskazanie, że zagrożenie stanowią dzikie 
wysypiska śmieci. Ponadto zastanawiamy się nad zasadnością 
wpisywania jako zagrożenia na naszym terenie wałów 
przeciwpowodziowych 

4. Strona 60 – Zagrożenia – potencjalne. Zagrożenie wynikające 
z budowy drogi krajowej nr 16 powinno być opisane  
w zdecydowanie szerszym kontekście, przede wszystkim 
powinny być opisane przyczyny jej negatywnego wpływu na 
obszary Natura 2000. 

5. Strona 67. Ad. 2.1., 2.4. Należy rozważyć zasadność tworzenia 
rezerwatów na opisywanych terenach. W naszej ocenie 
prawidłowa realizacja zadań ochronnych przewidzianych dla 
obszarów naturowych jest wystarczającą formą ochrony tych 
obszarów. W chwili obecnej ruch turystyczny po terenie 
najcenniejszych siedlisk obszaru jest niewielki i może 
niezasadne jest kierowanie go tam. Należy to rozważyć. 

6. Ad. 2.1. Należy wskazać konieczność dokładnej analizy 
przebiegu sieci melioracyjnych gdyż na tym terenie są one 
słabo rozpoznane. 
- Murawy kserotermiczne – może wśród działań ochronnych 

Urząd Miasta  
i Gminy w 
Mikołajkach 

Ad.1. Uwagi zostały uwzględnione  
Ad.2. Jeżeli są przesłanki do zmian w zapisach, 
wnioskuje się o przedłożenie propozycji zmiany 
zapisów. 
Ad. 3. Uwagi zostały uwzględnione w projekcie 
planu   
Ad. 4. Uwaga odrzucona. W PZO nie ma 
uzasadnienia opisywania szczegółowego 
wpływu na obszar Natura 2000. Ten wpływ 
zostanie wskazany w wymaganej dokumentacji 
dotyczącej inwestycji odnośnie drogi nr 16.  
Ad.5. Ruch turystyczny nie zwiększa się w 
wyniku tworzenia rezerwatów przyrody. 
Przebywanie w rezerwatach przyrody odbywać 
się może jedynie po uzyskaniu zezwolenia 
RDOŚ, chyba że RDOŚ wyda zarządzenie 
określające udostępnienie danego rezerwatu dla 
ruchu turystycznego.  
Ad.6. 2.1. RDOŚ nie jest organem 
odpowiedzialnym za sieć melioracyjną. Uwagę tę 
należy skierować do ZMiUW.  
- działania ochronne odnośnie nowej zabudowy 
zostały ujęte w PZO 
- Zmiany sposobów użytkowania gruntów 
wynikają z potrzeb ochrony danego siedliska 
i dlatego rolnicy otrzymują rekompensatę za 
ograniczoną gospodarkę rolną. Każdy 
użytkownik gruntu musi stosować się do 
wymogów Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej 
i każdy jest odpowiedzialny za niepogorszenie 
stanu siedlisk bądź gatunków. Rolnicy 
każdorazowo są informowani na warsztatach 
o sposobie użytkowania gruntów. 
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należy wskazać kontrolę zabudowy. 
- Zmiany sposobów użytkowania gruntów należy omówić  
z właścicielami gruntów. 
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1. W związku z zaznaczoną w projekcie planu potrzebą 

przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji siedlisk 
przyrodniczych, proponuje się wprowadzenie zapisu, że 
szczegółowe wytyczne dotyczące siedlisk zostaną opracowane 
po weryfikacji zasięgu siedlisk oraz podaniu ich dokładnej 
lokalizacji i stanu ochrony. Obecnie nieuzasadnione jest 
wprowadzanie zapisów o zaniechaniu prowadzenia 
gospodarki na niezweryfikowanych siedliskach. 

2. Należy rozważyć obowiązek utrzymywania siedlisk, które 
prawdopodobnie są pochodzenia antropogenicznego, czyli 
świerczyna na torfie, sosnowo-brzozowe lasy i bory bagienne 
oraz brzeziny bagienne, które są poprzecinane rowami 
melioracyjnymi. Należy rozpatrzyć możliwość przywrócenia 
pierwotnych siedlisk. 

3. Nie powinno się wprowadzać ochrony biernej w łęgach, gdyż 
może to pogorszyć warunki bytowania żółwia. Należałoby 
wprowadzić zapis o możliwości prowadzenia racjonalnej 
gospodarki leśnej, nastawionej na utrzymanie właściwej 
struktury gatunkowej łęgu. 

4. W planie powinny być wskazane źródła finansowania 
zabiegów ochronnych 

5. Należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację stanowisk 
żółwia i sporządzić dokładne mapy. 
 

Regionalna 
Dyrekcja 
Lasów 
Państwowych 
w 
Białymstoku 

Ad.1. Uwaga została uwzględniona   
Ad.2.  Wyniki planowanej inwentaryzacji siedlisk 
wytyczą dalszy sposób postępowania na tym 
etapie nie jest to możliwe. 
Ad. 3. odpowiedź jak wyżej.   
Ad. 4. W związku z tym, ze większość zadań 
ochronnych zostanie sfinansowana przez RDOŚ 
nie ma konieczności umieszczania dokładnych 
kosztów poszczególnych zadań, co jest również 
niemożliwe. 
Ad.5. w planie zostały określone stanowiska 
żółwia i sporządzono na podstawie danych 
dostarczonych przez eksperta mapy GIS ze 
stanowiskami żółwia błotnego. 

 
1. Integralną częścią obszaru są jeziora eutroficzne ze 

zbiorowiskami nimfeidów i elodeidów, które w 
nomenklaturze i typologii rybackiej zaliczane są głównie do 
typu linowo-szczupakowego, jeziora te są użytkowane 
rybacko, zajmując łączną powierzchnię ponad 120 ha. Dlatego 
wydaje się niezbędnym włączenie do prac i konsultacji nad 
w/w planem rybackich użytkowników wód, którzy do tej 
pory nie zostali poinformowani o działaniach RDOŚ na 
użytkowanych przez nich wodach. 

2. Zmiana formy użytkowania rybackiego musi być ujęta w 
operacie rybackim, na podstawie którego użytkownik 

Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego  
w Olsztynie 

Ad.1. Wszyscy użytkownicy wód byli 
informowani o projekcie oraz zapraszani na 
spotkania/warsztaty. 
Ad. 2. W PZO nie wprowadzono żadnych 
obostrzeń w prowadzeniu gospodarki rybackiej 
Ad. 3. Ichtiofauna nie jest przedmiotem ochrony 
ww. obszaru Natura 2000. W przypadku 
tworzenia PZO nie ma obowiązku 
przeprowadzania szczegółowych inwentaryzacji 
przyrodniczych. Jeżeli jest taka konieczność 
przeprowadzenia tego typu badań w tym 
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prowadzi gospodarkę rybacką i na podstawie którego RZGW 
oraz Urzędy Marszałkowskie prowadzą kontrolę nad 
użytkowaną wodą. Informuję, iż użytkownik rybacki nie 
może zmienić formy użytkowania, np. zmienić dawek 
zarybieniowych, czy gatunków zarybianych bez zmiany 
operatu. Użytkownik musi stosować się do obostrzeń 
zawartych w operacie rybackim. Jeśli w operacie rybackim jest 
zapis o zarybieniach np. karpiem, czy rybami roślinożernymi 
to użytkownik musi się do tego zapisu stosować. Czy zostały 
przeanalizowane operaty rybackie na w/w obszarze? 

3. Integralnym elementem w/w siedlisk jest ichtiofauna, której 
stan oraz monitoring niestety został zbagatelizowany i z tego 
co się orientuję, nie został przeprowadzony dla w/w obszaru. 
Bez monitoringu ichtiologicznego i oceny składu, liczebności, 
struktury wieku oraz zależności troficznych występujących  
w populacjach ryb, nie można mówić o kompleksowym 
rozpoznaniu stanu siedlisk. 

4. Czy do prac nad w/w planem zostali zaangażowani 
ichtiolodzy, gdyż jedynie oni są w stanie określić stan oraz 
strukturę ichtiofauny, a także dokonać oceny prowadzonej 
gospodarki rybackiej pod kątem bezpieczeństwa 
ekologicznego? 

5. Wiele gatunków ryb wymienianych jest w załącznikach do 
Dyrektywy Siedliskowej, które potencjalnie mogą 
występować na w/w obszarze, np: różanka Rhodeus amarus, 
koza Cobitis taenia, czy piskorz Misgurnus fossilis. Czy był 
robiony monitoring pod tym kątem? 

6. Istnieją gatunki obce w ichtiofaunie, które mogą potencjalnie 
źle oddziaływać na stan siedlisk wodnych, czy był 
prowadzony monitoring pod tym kątem? Nie tylko gatunki 
azjatyckich ryb roślinożernych mogą być groźne dla 
ekosystemów wodnych, np. karp, który de facto jest 
bentofagiem, także może być groźny dla ekosystemów 
wodnych, jednakże wszystko zależy od liczebności (dawek 
zarybieniowych). W niewielkich obsadach może uatrakcyjnić 

przypadku ichtiofauny, może to stanowić jedno z 
zadań ochronnych PZO. 
Ad.4. Odpowiedź jw. 
Ad. 5. Odpowiedź jw. 
Ad. 6. Odpowiedź jw. 
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łowisko wędkarskie, nie narażając ekosystemu na szkody, ale 
już np. większa liczba materiału zarybieniowego, szczególnie 
w formie kroczka, może zniszczyć roślinność wodną. Poza 
tym, cały czas trwają spory naukowców o to, czy karp jest tak 
naprawdę gatunkiem obcym. 

7. Co znaczy stwierdzenie „intensyfikacja gospodarowania 
rybackiego w sposób nienaturalny”, rodzajów prowadzonej 
gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych może być 
wiele, poczynając od akwakultury różnych typów, po 
jeziorową gospodarkę rybacką w obwodach rybackich typu 
towarowego, rybacko-wędkarskiego, wędkarsko-rybackiego, 
wędkarskiego, ochronnego, etc. Gospodarka typu 
towarowego na jeziorach w Polsce praktycznie nie istnieje, 
w większości jezior gospodarka przeszła w typ rybacko-
wędkarski, nastawiony na tradycyjne rybactwo komercyjne 
oraz rybactwo rekreacyjne w formie wędkarstwa. Nikt dziś 
nie intensyfikuje gospodarki jeziorowej, gdyż jest to po prostu 
niemożliwe. Natomiast pod hasłem intensyfikacji można 
ukryć termin „zarybianie”, co zresztą jest niejednoznaczne. 
Dlatego należy doprecyzować w/w pojęcie, nie mówiąc o 
enigmatycznej kwestii „nienaturalności” intensyfikacji. 

8. Odpowiedzialnie prowadzona zrównoważona gospodarka 
rybacka, szczególnie ta prowadzona w oparciu o EAF, może 
być idealnym narzędziem czynnej ochrony ekosystemów 
wodnych. Największym zagrożeniem prawidłowego 
funkcjonowania w/w jeziorowych ekosystemów wodnych 
jest eutrofizacja. Oprócz oczywistego i niezbędnego 
zmniejszenia dopływu biogenów ze źródeł rolniczych i 
komunalnych, także odpowiednio prowadzona gospodarka 
rybacka mająca na celu czynną ochronę, a właściwie 
rekultywację wód, może być fenomenalnym narzędziem 
ograniczającym i likwidującym objawy eutrofizacji (Benndorf 
1995, Mehner i in. 2002, Lammens 1999, Perrow i in. 1999, 
Wysujack i in. 2001, Jeppesen i Sammalkorpi 2002, Mehner i 
in. 2004, Jacobson i in. 2004). 
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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 i ich wydruków. 

2. Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania: 

a. Sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” – 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 

formaty danych na których pracuje dany RDOŚ. 

3. Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE. Do metadanych należą informacje m.in. o źródle 

danych, 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 

geodezyjnego i kartograficznego (SPRAWDZIĆ BEZPŁATNOŚĆ GEOPORTALU). Podkład rastrowy ma spełniać wymagania: 

a. Skala 1:10 000 oraz 1:25 000 

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 

14. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych GDOŚ 2010 

 
Zgodnie z instrukcją wypełniania SDF wersja 2010.1 z maja 2010 roku przekazaną przez Zamawiającego. 
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Lokalizacja siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055. 
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Lokalizacja obszarów kluczowych dla ochrony lęgowisk żółwia błotnego w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055. 
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Lokalizacja działań ochronnych dotyczących piętrzeń zaplanowanych w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055. 
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