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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH280048 Ostoja Piska
w województwie  warmińsko-mazurskim

1. Etap wstępny pracy nad Planem

Informacje ogólne
Nazwa obszaru Ostoja Piska
Kod obszaru PLH280048
Opis granic obszaru Numeryczny opis granic w pliku *.shp, stanowiącym załącznik nr 1
SDF Plik PDF stanowiący załącznik nr 2
Położenie Województwo warmińsko-mazurskie; powiaty: mrągowski, piski, szczycieński, olsztyński; gminy: Mrągowo, Mikołajki, Sorkwity, Piecki,

Pisz, Ruciane-Nida, Świętajno, Dźwierzuty, Rozogi, Biskupiec
Powierzchnia obszaru (w ha) 57 826,60
Status prawny Obszar zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w styczniu 2011 r.
Termin przystąpienia do sporządzenia
Planu

19.07.2013

Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu Piotr Kwiatkowski, pkwiatkowski@post.pl, tel:  +48 605242908
Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl, tel: +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 obszarowej

formy ochrony przyrody

Dokument planistyczny mogący
powodować wyłączenie części
terenu ze sporządzenia planu

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze
sporządzania PZO

Powierzchnia krajowej formy
ochrony przyrody lub nadleśnictwa

pokrywająca się z obszarem [ha]

1. Rezerwat przyrody Czaplisko-Ławny Lasek
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
7,62

2. Rezerwat przyrody Jezioro Lisiny (Lisunie)
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
15,78

3. Rezerwat przyrody Jezioro Nidzkie
Plan ochrony rezerwatu przyrody
Jezioro Nidzkie

Dokumentacja planu ochrony zawiera zakres, o
którym mowa w art. 28 ust. 10

ustawy o ochronie przyrody
2931,98

4. Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
691,70

5. Rezerwat przyrody Jezioro Warnołty
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
373,30

6. Rezerwat przyrody Królewska Sosna
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
103,76

7. Rezerwat przyrody Krutynia
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
273,12



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

7

8. Rezerwat przyrody Krutynia Dolna
Plan ochrony rezerwatu przyrody
Krutynia Dolna

Dokumentacja planu ochrony zawiera zakres, o
którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o

ochronie przyrody
969,33

9. Rezerwat przyrody Pierwos
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
605,48

10. Rezerwat przyrody Piłaki
Plan ochrony rezerwatu przyrody
Piłaki

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
52,45

11. Rezerwat przyrody Pupy
Plan ochrony rezerwatu przyrody
Pupy

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
58,12

12. Rezerwat przyrody Strzałowo
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
13,13

13. Rezerwat przyrody Zakręt
Brak planu ochrony/ zadań
ochronnych

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
105,80

14. Mazurski Park Krajobrazowy

Uchwała Nr Sejmiku Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 28 sierpnia
2012 r. w sprawie ustanowienia
Planu Ochrony Mazurskiego
Parku Krajobrazowego

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
2 8520,54

15.
Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku krajobrazowego - Kierwik

Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
119,79
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16.
Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku krajobrazowego – Ruciane-
Nida

Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
108,69

17
Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku krajobrazowego - Zachód Nie dotyczy

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
1009,83

18
Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior
Piskich Nie dotyczy

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
6394,71

19 Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
1803,67

20
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Jeziora
Sorkwickie” Nie dotyczy

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
3506,78

21
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Rzeka
Babant i Jezioro Białe” Nie dotyczy

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
10848,93

22 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Zyzdrój” Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
716,79

23
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska
PLB 28008

Plan zadań ochronnych w
opracowaniu

Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
57826,6

24 Użytek ekologiczny Bażyna Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
14,3
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25 Użytek ekologiczny Biele Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody

5,0

26 Użytek ekologiczny Duży Róg Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
2,19

27 Użytek ekologiczny Dziegciarek Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
1,89

28 Użytek ekologiczny Gajne Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
65,28

29 Użytek ekologiczny Grąd Wygryny Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
18,75

30 Użytek ekologiczny Klimont Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
12,28

31 Użytek ekologiczny Klimontek Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
0,37

32 Użytek ekologiczny Kosaciec Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody

0,20

33 Użytek ekologiczny Kruczek Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
4,24
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34 Użytek ekologiczny Kruczek Mały Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
2,56

35 Użytek ekologiczny Kruczy Staw Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
2,08

36 Użytek ekologiczny Kruczy Stawek Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody

0,50

37 Użytek ekologiczny Łabędzie Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
7,37

38 Użytek ekologiczny Ławny Lasek Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
2,55

39 Użytek ekologiczny Łąka Krutynia Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
6,83

40 Użytek ekologiczny Łąki Morysie Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody

19,70

41 Użytek ekologiczny Mały Róg Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
1,34

42 Użytek ekologiczny Piekiełko Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
1,41
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43 Użytek ekologiczny Prawdowskie Wzgórze Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody

1,50

44 Użytek ekologiczny Torfowisko Zełwąga Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
4,25

5 Użytek ekologiczny Zatoka Wygryńska Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
61,11

46 Użytek ekologiczny Zaułek Nie dotyczy
Nie zachodzą przesłanki
zawarte w art. 28 ust. 11

ustawy o ochronie przyrody
26,47

Teren objęty PZO: Ostoja Piska o powierzchni 53 911,31 ha (powierzchnia matematyczna – wyliczona w GIS po wyłączeniu obszaru Rezerwatu Przyrody Jezioro Nidzkie
i Rezerwatu Przyrody Krutynia Dolna.

Mapa obszarów chronionych wraz z plikiem wektorowym warstwy informacyjnej GIS stanowią Załącznik nr 3.

1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Mapa obszaru Natura 2000 stanowi Załącznik nr 4

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu

Ogólna charakterystyka obszaru Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048

Położenie, geologia, gleby, wody
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Obszar Zainteresowania Wspólnoty  (OZW) Ostoja Piska obejmuje powierzchnię blisko 58 tys. ha, w siedmiu fragmentach położonych na terenie Puszczy Piskiej. Z  punktu
widzenia geografii fizycznej Ostoja obejmuje fragmenty południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zachodniej i południowej części Pojezierza Mrągowskiego
oraz centralnej części Równiny Mazurskiej. W granicach Ostoi znajdują się między innymi:

− znaczna część górnej  i środkowej Krutyni wraz z jeziorami, dopływami Babięcką Strugą i Babantem oraz pobliskimi terenami leśnymi i rolniczymi
− morenowe tereny północno-zachodniej części Mazurskiego Parku Krajobrazowego
− tereny leśne na sandrach, ciągnące się wąskim pasem od jeziora Mokrego na północy do wsi Kowalik w gminie Rozogi na południu
− jezioro Nidzkie z przyległymi lasami
− bory i torfowiska między Szerokim Borem a jeziorem Nidzkim
− jezioro Jegocin oraz bory i torfowiska między jeziorem Jegocin a Śniardwami
− jezioro Pogubie Wielkie z otaczającymi borami i lasami bagiennymi
− kompleks borów i lasów bagiennych między wsią Pogubie Tylne a łąkami Szast
− fragment doliny Pisy i pobliskich lasów na wysokości wsi Borki.

Są to tereny o stosunkowo silnie, jak na warunki polskie, zaznaczonym wpływie klimatu kontynentalnego. Rzeźba terenu, sieć rzek i jezior oraz gleby są bezpośrednio lub
pośrednio wynikiem ostatniego zlodowacenia, które zakończyło się ostatecznie raptem 12 tysięcy lat temu. W północnej części OZW przeważa krajobraz falisto-pagórkowaty,
związany  z gliniasto-żwirowymi utworami wytworzonymi z materiału przytransportowanego tu przez lodowiec. Tereny faliste lub lekko pagórkowate to zwykle moreny
denne, zbudowane z glin, żwirów i piasków uwolnionych z topniejącego lądolodu o olbrzymiej grubości. Równoleżnikowo biegnące pasma wysokich pagórków i wzgórz to
na ogół moreny czołowe, zbudowane z materiału pchanego przed czołem posuwającego się na południe lodowca. Gleby wytworzone z utworów morenowych są na ogół
stosunkowo żyzne. Na południu i wschodzie Ostoi krajobraz jest na ogół płaski, a na powierzchni ziemi występują utwory piaszczyste o znacznej miąższości. Te piaszczyste
równiny, zwane sandrami, to rezultat przepłukania ziemi przez olbrzymie ilości wód odpływających na południe z topniejącego lodowca. Gleby są tu siłą rzeczy na ogół
bardzo mało urodzajne. Pozostałe po ustąpieniu lodowca bezodpływowe zagłębienia wypełniła woda, tworząc jeziora. Zajmują one obecnie około 11% powierzchni Ostoi, a
do największych należą Nidzkie, Bełdany, Mokre i Pogubie Wielkie. Z czasem ukształtowała się sieć rzeczna, której najważniejszymi elementami są rzeki Krutynia,
wpadająca do jeziora Bełdany, oraz odwadniająca Wielkie Jeziora Mazurskie i płynąca na południe do Narwi rzeka Pisa.

Przyroda ożywiona przed masową kolonizacją

Przez pierwsze kilka tysięcy lat osadnictwa na terenie dzisiejszej Ostoi wpływ człowieka na przyrodę był znikomy. Piaszczyste równiny sandrowe porastał bór mieszany,
złożony przede wszystkim z dębu i sosny. Żyźniejsze tereny morenowe pokrywały lasy liściaste (rzadziej mieszane) zwane grądami, z dominującym udziałem lipy, graba
i dębu. W dolinach rzecznych  rosły lasy łęgowe, zbudowane głównie z olszy i jesionu, a nad większymi rzekami (część doliny Pisy) – z luźno rosnących wierzb i topoli.
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Tereny bagienne porastały olsy z dominującą olszą,  świerkiem, brzozą omszoną lub sosną. Przestrzenie otwarte były rzadkością i występowały tylko tam, gdzie las nie mógł
się utrzymać lub uległ zniszczeniu z przyczyn naturalnych – na nadrzecznych łąkach i ziołoroślach, gdzie kra podczas wiosennych roztopów niszczyła większość drzew, nad
bagnami i jeziorami, gdzie poziom wody był zbyt wysoki nawet dla olszy, która ustępowała szuwarom, na pożarzyskach, gdzie pojawiały się suche murawy i wrzosowiska, na
wiatrołomach, gdzie występowały zbiorowiska zrębowe, na polanach powstałych po obumarciu wielkich starych drzew, na skrajnie ubogich w składniki odżywcze
torfowiskach wysokich czy na zarastających płem obrzeżach śródleśnych jeziorek. Siłą rzeczy taka szata roślinna musiała wybitnie sprzyjać gatunkom zwierząt, którym za
siedlisko służą odludne stare lasy, jeziora i mokradła, natomiast nie sprzyjała lub wręcz eliminowała gatunki, które wymagają dość rozległych terenów otwartych, czy to w
postaci łąk, czy pól. Puszczę Piską przed masową kolonizacją zamieszkiwały tury – gatunek od 400 lat wymarły, żubry i niedźwiedzie, które zniknęły
z Puszczy odpowiednio ok. 300 i 200 lat temu, wilki, rysie, łosie i bobry, których populacje od kilku dziesięcioleci odbudowują się. Można z dużym prawdopodobieństwem
przyjąć, że kilkaset lat temu, gdy lasy miały w zasadzie charakter naturalny, znacznie lepiej miały się w Puszczy Piskiej takie gatunki, jak popielica, kozioróg dębosz czy
jelonek rogacz, obecnie zanikające.

Zmiany wywołane przez człowieka

Po podboju krzyżackim w XIII w. słabo zaludnione okolice dzisiejszej Puszczy Piskiej wyludniły się niemal całkowicie. Chociaż w XIV w. na obrzeżach Puszczy powstało
kilka strażnic i zamków, to masowa i systematyczna kolonizacja zaczęła się dopiero na przełomie XV i XVI wieku i była związana z napływem osadników z Mazowsza.
Proces ten wiązał się nieuchronnie z wycinaniem lasów pod uprawę oraz w celu pozyskania podstawowego budulca. W pierwszej kolejności trzebiono lasy tam, gdzie gleby
były żyzne i nie wymagały regulacji stosunków wodnych, a więc na siedliskach grądowych. Na takich siedliskach lasy w sposób nieprzerwany przetrwały do naszych czasów
na ogół jedynie tam, gdzie rolnictwu nie sprzyjało ukształtowanie terenu i/lub tam, gdzie grądy tworzyły mozaikę z zabagnionymi łęgami. W miarę rozwoju osadnictwa nie
tylko rosło lokalne zapotrzebowanie na tereny rolne i budulec drewniany, ale rozwijał się eksport drewna, węgla drzewnego, potażu i smoły drzewnej. Czynnikiem, który
dodatkowo znacznie przyspieszył proces wylesiania, była eksploatacja rudy darniowej, do której wypalania potrzebne były wielkie ilości paliwa.  W XIII w. tereny leśne w
rejonie Puszczy Piskiej stanowiły 80%, w XVII w. – 70%, a na początku XX w. – już tylko 35%. Wycięto nie tylko większość grądów, ale też bardzo dużą część borów. W
XVIII w. rozpoczęły się zakrojone na dużą skalę przedsięwzięcia melioracyjne, polegające na osuszaniu bagien i przekształcaniu ich w rozległe łąki i pastwiska. Prace te
osiągnęły apogeum w XIX i na początku XX w, powodując radykalną zmianę stosunków przyrodniczych m.in. w dolinach Szkwy, Turośli, Rudnej, w okolicach Uścian,
Szastu i Karwika oraz nad brzegami Śniardw. Wylesianie sandrów w połączeniu z obniżaniem wód gruntowych spowodowało, że w południowej części Puszczy Piskiej
pojawiły się duże połacie lotnych, wydmowych piasków, które łącznie zajmowały ok. 8000 ha. XIX wiek to jednak także rozwój planowej gospodarki leśnej, która wcześniej,
mimo różnych regulacji administracyjnych, była w zasadzie gospodarką czysto rabunkową. To w XIX wieku zaczęto dbać o odnawianie lasu (początkowo poprzez stosowanie
wąskich rębni smugowych i wykorzystywanie naturalnego obsiewu) oraz bardzo silnie promować gatunki iglaste, zwłaszcza sosnę, kosztem mniej opłacalnych gatunków
liściastych. Pod koniec XIX w. zaczęto zalesianie piaszczystych nieużytków, także sosną. Promowanie sosnowych monokultur i szybka rotacja (60-70 lat), także na
siedliskach grądowych, spowodowały drastyczny spadek bioróżnorodności na większości obszaru Puszczy. Radykalnemu uproszczeniu uległa struktura wiekowa i gatunkowa
drzewostanów. Na siedliskach grądowych runo poddane wpływowi igliwia uległo znacznym i niekorzystnym przekształceniom. Na wszystkich typach siedlisk runo pod
młodymi, zwartymi drzewostanami iglastymi zanikło niemal całkowicie. Brak martwego drewna, posuszu i starych drzew spowodował ustąpienie wielu gatunków porostów,
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mszaków, bezkręgowców i ptaków nierozerwalnie związanych ze starymi lasami o bogatej strukturze. Proces ustępowania większych ssaków i ptaków został silnie
przyspieszony narastającą penetracją terenów leśnych przez ludzi, łowiectwem, a w przypadku niektórych gatunków (niedźwiedź, bóbr, wilk, ptaki szponiaste) -celowym
tępieniem. Drastyczne uproszczenie ekosystemu leśnego sprawiło, że stał się on wielokrotnie bardziej podatny na różnego rodzaju zagrożenia, począwszy od pożarów, poprzez
gradacje owadów po śniegołomy i wiatrołomy. W miarę wzrostu liczby mieszkańców i intensyfikacji rolnictwa niekorzystnym zmianom ulegały także lądowe ekosystemy
nieleśne (znacznie uproszczona struktura gatunkowa użytków zielonych, degradacja torfowisk związana z odwadnianiem) oraz ekosystemy wodne (dopływ nawozów
rolniczych i ścieków, powodujący nienaturalne użyźnienie, czyli eutrofizację, jezior i rzek, co z kolei skutkuje m.in. zanikiem takich gatunków ryb, jak sieja, stynka i sielawa).

Pierwsze wyraźne oznaki powstrzymywania tych niekorzystnych zmian pojawiły się dopiero w połowie XX wieku. Powstały pierwsze rezerwaty przyrody (Czapliniec – 1947,
Zakręt - 1957, Strzałowo i Lisiny – 1958). Z czasem liczba rezerwatów wzrosła do 13. W 1977 r. utworzono Mazurski Park Krajobrazowy o powierzchni 54 tys. ha, chroniący
niezwykle cenne tereny leśne oraz jeziora i bagna w północno-wschodniej części Puszczy, w tym jezioro Śniardwy. W 1991 r. powołano obszary chronionego krajobrazu, a w
2000 r.  - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, łącznie obejmujące znaczną większość terenów dzisiejszej Ostoi poza granicami MPK. W 2004 r. wyznaczono rozporządzeniem
Ministra Środowiska Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska, zawierający cały obszar Ostoi Piskiej. Sama Ostoja Piska została zatwierdzona jako Obszar
Zainteresowania Wspólnoty w 2011 r. Nowym obszarowym formom ochrony przyrody towarzyszą zmiany w podejściu do ochrony gatunkowej. Rozwojowi ustawowej
ochrony przyrody towarzyszą inne korzystne dla przyrody zmiany. System ocen oddziaływania na środowisko, wprowadzony do polskiego prawa w 2001 r., sprawił, że
przedsięwzięcia stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska, w tym przyrody, są przed podjęciem decyzji realizacyjnych analizowane znacznie bardziej wnikliwie niż w
okresach wcześniejszych. Wyraźnie zmienia się podejście do gospodarki leśnej. Zasady zrównoważonej gospodarki leśnej są nie tylko zapisane w Ustawie o lasach, ale coraz
skuteczniej wdrażane w zarządzaniu lasami. Na terenie Ostoi sprzyja temu dodatkowo fakt ustanowienia w 2002 r. Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. W
wielu miejscach widać już wyraźnie pozytywne rezultaty polityki zmierzającej do stopniowej przebudowy drzewostanów tak, aby lasy bardziej przypominały zbiorowiska
naturalne pod względem struktury gatunkowej i wiekowej. Radykalnie poprawiła się sytuacja w zakresie gospodarki ściekowej. Wszystkie większe ośrodki Puszczy Piskiej
(Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Sorkwity, Piecki, Spychowo, Świętajno) i wiele mniejszych miejscowości, które wcześniej odprowadzały do wód nieczyszczone
ścieki, obecnie obsługiwanych jest przez nowoczesne oczyszczalnie i rozległe sieci kanalizacyjne. Kryzys i głębokie przemiany w rolnictwie w okresie transformacji
ustrojowej spowodowały generalne odejście od hodowli bezściółkowej oraz gwałtowne zmniejszenie ilości zużywanych nawozów sztucznych i chemicznych środków
ochrony roślin. Udana reintrodukcja bobra, owoc m.in. starań pracowników Stacji Badawczej PAN w Popielnie, spowodowała, że w wielu miejscach (co prawda ze szkodą dla
właścicieli gruntów) sztucznie osuszone łąki i lasy znowu zamieniły się w ważne dla bioróżnorodności mokradła.

Przedmioty ochrony objęte Planem

Przedmiotami ochrony w Ostoi są następujące siedliska przyrodnicze:
3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charatea
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
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3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
6210 – murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6510 – ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion)
7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricatea nigrae)
7150 – obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
7210 – torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 – torfowiska alkaliczne
9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91D0 – bory i lasy bagienne
91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe
91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Przedmiotami ochrony w Ostoi są następujące gatunki roślin:

1393 – sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus
1477 – sasanka otwarta Pulsatilla patens
1902 – obuwik pospolity Cypripedium calceolus
1903 – lipiennik Loesela Liparis loeselii
4068 – dzwonecznik wonny Adenophora liliofolia

Przedmiotami ochrony w Ostoi są następujące gatunki zwierząt:

1014 - poczwarówka zwężona Vertigo angustior
1042 - zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
1083 - jelonek rogacz Lucanus cervus
1088 - kozioróg dębosz Cerambyx cerdo
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1134 - różanka Rhodeus sericeus
1149 - koza Cobitis taenia
1166 - traszka grzebieniasta Triturus cristatus
1188 - kumak nizinny Bombina bombina
1220 - żółw błotny Emys orbicularis
1337 - bóbr europejski Castor fiber
1352 - wilk Canis lupus
1355 – wydra Lutra lutra
1361 - ryś Lynx lynx

Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, nie będące przedmiotami ochrony w Ostoi

W Ostoi występują następujące siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, które nie zostały uznane za przedmioty ochrony ze względu na
niską reprezentatywność i/lub znikome zajmowane powierzchnie znanych płatów:
4030 - suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
6120 - ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
91T0 - bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum)

W Ostoi występują następujące gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej , które nie zostały uznane za przedmioty ochrony ze względu na to, że
w świetle obecnej wiedzy liczebność ich populacji nie jest istotna z punktu widzenia zachowania tych gatunków w kraju:

1084 - pachnica dębowa Osmoderma eremita
1130 – boleń Aspius aspius
1145 - piskorz Misgurnus fossilis
1308 – mopek Barbastella barbastellus
1318 – nocek łydkowłosy Myotis dascyneme.
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Terytorialny zakres Planu

Plan obejmuje 53 911,31 ha. Zmniejszenie powierzchni wynika z art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody, na podstawie którego z powierzchni objętej planem wyłączono
powierzchnie rezerwatów przyrody Krutynia Dolna i Jezioro Nidzkie, dla których opracowane zostały dokumentacje planów ochrony zawierające zakres, o którym mowa w
art. 28 ust. 10 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Podstawa prawna, zakres i zasady sporządzania oraz skutki ustanowienia Planu

Podstawa prawna i ramowy zakres PZO

Podstawą prawną do sporządzenia PZO jest art.  28 ust.  1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którym „Dla obszaru Natura 2000 sprawujący
nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję
Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków”. Ramowy zakres PZO określa art. 28 ust. 10
Ustawy, według którego plan zadań ochronnych zawiera:

„1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk
będących przedmiotami ochrony;
3) cele działań ochronnych;
4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
b) dostosowania metod gospodarowania
c) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa w pkt 3,
d) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.”
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Zasady sporządzania i ustanawiania PZO

Szczegółowo tryb prac nad PZO i zakres prac koniecznych do wykonania w ramach sporządzania PZO określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w
sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, wydane na podstawie art. 28 ust. 13 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Według par. 2 cytowanego Rozporządzenia, tryb prac nad projektem PZO obejmuje:

„1) ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych oraz przedmiotów ochrony obszaru;
2) sformułowanie założeń do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych;
3) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych;
4) identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono
obszar;
5) sformułowanie projektu planu zadań ochronnych;
6) uzgodnienie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Przywołany w Rozporządzeniu art. 28 ust. 6 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nakazujący uzgodnienie projektu PZO
z właściwym Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych, przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r. W dalszym ciągu jednak konieczne jest uzgodnienie projektu
PZO z właściwym wojewodą na podstawie art. 56 ust. 1 oraz 59 ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzędowej w województwie.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy, sporządzający projekt musi umożliwić osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
w obszarze Natura 2000 udział w pracach nad PZO. Ponadto, sporządzający musi umożliwić udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w Ustawie 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.

Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 r., zakres prac koniecznych do sporządzenia PZO obejmuje w skrócie:
─ opisanie granic PZO
─ zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie istotnych dla ochrony informacji o obszarze i przedmiotach ochrony
─ ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony (w tym, w przypadku ptaków, ocenę wielkości i rozmieszczenia populacji, trendów populacyjnych, wielkości i jakości siedlisk

gatunku oraz szans zachowania gatunku w przyszłości)
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─ ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony
─ ustalenie celów działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania PZO, z uwzględnieniem konieczności utrzymania/osiągnięcia właściwego stanu ochrony

poprzez likwidację/ograniczenie istniejących i potencjalnych zagrożeń, oraz konieczności uzupełnienia stanu wiedzy, jeżeli jest on niewystarczający dla oceny stanu
przedmiotów ochrony

─ ustalenie działań ochronnych wynikających z wyznaczonych celów, w tym także działań z zakresu monitoringu realizacji celów, z uwzględnieniem zakresu, miejsca,
terminu i kosztów realizacji, a także podmiotów odpowiedzialnych za realizację, podmiotów, których współdziałanie jest niezbędne, oraz technicznych uwarunkowań
realizacji

─ ustalenie wskazań do zmiany dokumentów planistycznych takich, jak wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W celu ujednolicenia PZO powstających w kraju opracowany został szablon/formularz PZO, zastosowany również w pracach nad PZO dla OZW Ostoja Piska.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, „Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie
zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000”. Tak więc, po sporządzeniu projektu PZO następuje formalne ustanowienie PZO
poprzez wydanie i opublikowanie (w Dzienniku Urzędowym Województwa) aktu prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Jeżeli  chodzi  o  możliwość zmiany  PZO,  art.  28  ust.  5 Ustawy mówi, że „Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk
przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.”

Skutki ustanowienia PZO

PZO jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym formalnie obowiązuje wobec wszystkich osób fizycznych i prawnych w granicach OZW (i ewentualnie na terenach
sąsiednich, o ile PZO zawiera ustalenia dotyczące takich terenów). Z drugiej strony, w świetle Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia z dnia 17
lutego 2010 r., PZO nie może zawierać powszechnych zakazów ani nakazów, a jedynie określone działania, za których wykonanie mają odpowiadać wymienione
w PZO podmioty. W rezultacie, PZO mimo, że jest aktem prawa miejscowego, jest faktycznie bezpośrednio kierowany do stosunkowo wąskiej grupy podmiotów, które mają
wdrażać działania ochronne. Na ogół są to te podmioty, które na danym obszarze Natura 2000 prowadzą działalność gospodarczą na siedliskach przyrodniczych i/lub
siedliskach gatunków będących przedmiotami ochrony. W przypadku PZO dla OZW Ostoja Piska będą to przede wszystkim podmioty władające terenami rolnymi, lasami
i wodami.
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PZO może jednak pośrednio wpływać na kształtowanie miejscowego prawa w zakresie planowania przestrzennego poprzez wskazywanie wytycznych do wojewódzkich
planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na
lokalną skalę zagadnień, w praktyce najistotniejsze są wskazania do zmian studiów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Należy podkreślić, że ustalenie takich wskazań nie rodzi obowiązku zmiany tych dokumentów przez gminy. Wskazania te pełnią w ochronie określonego
obszaru Natura 2000 podwójną rolę:
─ stanowią one dla potencjalnych inwestorów, publicznych czy prywatnych, wskazówkę co do tego, jakiego typu przedsięwzięcia są na określonych terenach

niedopuszczalne bądź niewskazane ze względu na cele ochrony obszaru Natura 2000 mimo, że w świetle istniejących gminnych dokumentów planistycznych mogą być
realizowane;

─ stanowią dla władz gminnych wskazówkę przy sporządzaniu nowych dokumentów planistycznych.
Co do możliwości realizacji przedsięwzięć, należy podkreślić, że ustalenia PZO nie zastępują ani ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ani strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko, sporządzanych dla planów i programów. Z drugiej strony, zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli na
obszarze Natura 2000 zostaną podjęte działania niezgodne z ustaleniami PZO, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska „nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie
i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków”. Można
więc liczyć się z tym, że na etapie opiniowania/ uzgadniania przedsięwzięć lub planów/programów (w tym dotyczących planowania przestrzennego) RDOŚ będzie negatywnie
odnosił się do  tych  przedsięwzięć,  planów  lub  programów,  które  są sprzeczne  albo  z  działaniami  zaplanowanymi  w  PZO,  albo  z  zawartymi  w  PZO  wskazaniami  do
dokumentów planistycznych.

Ponieważ PZO określa działania do realizacji przez określone podmioty, istotną sprawą jest to, kto ma ponieść koszty tych działań. W tej kwestii art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stanowi, co następuje:

„Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają zastosowania
programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, regionalny dyrektor ochrony środowiska może zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem
zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, która zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za
wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń”.

Z powyższego wynika, że:
- na zwrot kosztów dostosowania działalności do wymogów ochrony PZO nie mogą liczyć Lasy Państwowe ani dzierżawcy jezior i gruntów rolnych stanowiących

własność Skarbu Państwa
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- na zwrot kosztów dostosowania działalności do wymogów ochrony PZO nie mogą liczyć rolnicy, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe, będące programami
wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości

- zawarcie przez RDOŚ umów z ewentualnymi innymi podmiotami, które będą musiały dostosować swoją działalność do wymogów ochrony PZO, nie jest obligatoryjne.

Należy w tym miejscu podkreślić, że przedstawione ograniczenia odnoszą się tylko do kosztów dostosowywania działalności gospodarczej, rolnej, leśnej, łowieckiej lub
rybackiej, a nie do kosztów działań o charakterze stricte ochronnym. Dla przykładu, nadleśnictwo, które na swoim terenie będzie musiało dostosować do wymogów PZO
sposób rębnego użytkowania lasów, nie będzie mogło liczyć na zwrot ewentualnych dodatkowych kosztów z tego tytułu, natomiast będzie mogło ubiegać się o rekompensatę
np. za budowę na terenach Lasów Państwowych piętrzeń poprawiających jakość siedlisk żółwia błotnego, jeżeli takie działania znajdą się w PZO. Do kwestii kosztów
realizacji działań wynikających z PZO odnosi się bowiem także art. 39 Ustawy, który brzmi następująco:

„Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę są finansowane z budżetu państwa, a
także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.”

Z Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika, że w PZO nie określa się źródeł
finansowania działań. Art. 39 Ustawy stanowi jednak mocną podstawę do ubiegania się o środki publiczne na realizację działań przewidzianych w PZO. Oczywiście, aby
środki takie były dostępne w praktyce, należy równolegle z pracami nad PZO lub bezpośrednio po ich zakończeniu podjąć starania o zabezpieczenie odpowiednich kwot przez
wymienione w art. 39 instytucje.

Spotkania dyskusyjne

W trakcie prac nad PZO przewiduje się przeprowadzenie 3 spotkań z przedstawicielami interesariuszy z OZW. Spotkania będą jednym z elementów umożliwiającym
społeczeństwu, w tym osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w OZW, udział w pracach nad PZO. Ustalono następujący terminarz spotkań:

- 11.10.2013
- 28.11.2013
- 21.01.2014

Spotkania będą miały na celu:
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- zapoznanie interesariuszy z ideą sieci Natura 2000
- zapoznanie interesariuszy ze specyfiką OZW Ostoja Piska
- omówienie przedmiotów ochrony w OZW Ostoja Piska, w tym przedstawienie podstawowych informacji o specyfice siedlisk przyrodniczych oraz o biologii

i wymogach siedliskowych poszczególnych gatunków będących przedmiotami ochrony,
- przedstawienie i przedyskutowanie zagrożeń dla poszczególnych przedmiotów ochrony
- przedstawienie i przedyskutowanie celów ochrony sformułowanych w stosunku do poszczególnych przedmiotów ochrony
- przedstawienie i przedyskutowanie propozycji działań dotyczących poszczególnych przedmiotów ochrony, w tym działań z zakresu ochrony czynnej, dostosowania metod

gospodarowania, monitoringu realizacji PZO i uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony.

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp Kod Nazwa polska
Nazwa
łacińska

%
pok-
rycia

Pop.
osiadł.

Pop.
lęgowa

Pop.
migr.

Ocena
pop./

Stopień
reprezen

.

Ocena
st. zach.

Ocena
izol./

Względn
a

powierz
chnia

Ocena
ogólna

Opinia dot.
wpisu

S1 3140

Twardowodne oligo-
i mezotroficzne zbiorniki wodne
z podwodnymi łąkami ramienic
Charatea

3,63 B C B A

S2 3150
Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion

8,72 A A C B

S3 3160
Naturalne, dystroficzne zbiorniki
wodne

0,13 A A B A
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Lp Kod Nazwa polska
Nazwa
łacińska

%
pok-
rycia

Pop.
osiadł.

Pop.
lęgowa

Pop.
migr.

Ocena
pop./

Stopień
reprezen

.

Ocena
st. zach.

Ocena
izol./

Względn
a

powierz
chnia

Ocena
ogólna

Opinia dot.
wpisu

S4 6210
Murawy kserotermiczne (Festuco-
Brometea) 0,03 C C C C

S5 6410
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
(Molinion) 0,17 B B C B

S6 6510
Ekstensywnie użytkowane niżowe
łąki świeże (Arrhenatherion) 0,09 B B C C

S7 7110
Torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą (żywe) 0,15 A B C B

S8 7140

Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością
z Scheuchzerio-Caricatea nigrae)

0,15 A B C B

S9 7150
Obniżenia na podłożu torfowym
z roślinnością
ze związku Rhynchosporion

0,00 C C C C

S10 7210
Torfowiska nakredowe (Cladietum
marisci, Caricetum buxbaumii,
Schoenetum nigricantis)

0,01 C C C C

pS11 7230
Torfowiska zasadowe o charakterze
młak, turzycowisk
i mechowisk

0,05 B B C C
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Lp Kod Nazwa polska
Nazwa
łacińska

%
pok-
rycia

Pop.
osiadł.

Pop.
lęgowa

Pop.
migr.

Ocena
pop./

Stopień
reprezen

.

Ocena
st. zach.

Ocena
izol./

Względn
a

powierz
chnia

Ocena
ogólna

Opinia dot.
wpisu

S12 9170
Grąd subkontynentalny (Tilio-
Carpinetum) 18,77 C C C B

S13 91D0 Bory i lasy bagienne 5,02 A B C B

S14 91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe Salicetum
albae, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe

0,40 B B C C

pS15 91F0
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-Ulmetum) 0,00 B C C C

S16 91I0
Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia
pubescenti-petraeae) 0,00 C C C C

Z1 1337 Bóbr europejski Castor fiber 280-600 C A C C
Z2 1352 Wilk Canis lupus 18-25 B B C B
Z3 1355 Wydra Lutra lutra 100-250 C A C B

pZ4 1361 Ryś Lynx lynx 6-8 B B B B

Z5 1166 Traszka grzebieniasta Triturus
cristatus

R C B C B

Z6 1188 Kumak nizinny Bombina
bombina

C C A C C

Z7 1220 Żółw błotny Emys
orbicularis

50-100 B C C B
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Lp Kod Nazwa polska
Nazwa
łacińska

%
pok-
rycia

Pop.
osiadł.

Pop.
lęgowa

Pop.
migr.

Ocena
pop./

Stopień
reprezen

.

Ocena
st. zach.

Ocena
izol./

Względn
a

powierz
chnia

Ocena
ogólna

Opinia dot.
wpisu

pZ8 1134 Różanka Rhodeus
sericeus

C C A C C

Z9 1149 Koza Cobitis taenia C C A C C

Z10 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo
angustior

R C B C C

Z11 1042 Zalotka większa Leucorrhinia
pectoralis

R C B C C

Z12 1083 Jelonek rogacz Lucanus
cervus

V C C B B

Z13 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx
cerdo

V C C B B

R1 1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladu
s vernicosus

40000-
80000 A B C A

R2 1477 Sasanka otwarta Pulsatilla
patens

30-100 C C C C

R3 1902 Obuwik pospolity Cypripedium
calceolus

0-5 C C C C

pR4 1903 Lipiennik Loesela Liparis
Loeselii

10-20 C B C C

pR5 4068 Dzwonecznik wonny Adenophora
liliifolia

1-5 C B B B
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Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie
przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą.

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwi 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 dla obszaru Natura 2000 Ostoja Piska PLH280048 przyjęto zasadę otwartości i jawności w stosunku do
wszystkich zainteresowanych grup społecznych. Takie założenie pozwoli na zapewnienie skuteczności ochrony poprzez wypracowanie sposobów ochrony/zadań ochronnych
akceptowanych przez grupy interesu.
Wszelkie działania w zakresie konsultacji społecznych będą odbywały się w formie pisemnej. W tej formie przekazywane będą wszelkie wnioski ze strony zainteresowanych
stron oraz informacje, podsumowania, zapytania itp.
Kanałem udostępniania informacji o projekcie Planu będzie Platforma Informacyjno-Komunikacyjna. Poza tym informacje dotyczące prac będą przekazywane członkom
Zespołu Lokalnej Współpracy pocztą elektroniczną na podane przez nich adresy.
Ponadto założono przeprowadzenie trzech warsztatów:
- informacyjnego na etapie przystąpienia do opracowania projektu niniejszego dokumentu, które odbędzie się 11 października 2013 r. w sali udostępnionej  przez

Nadleśnictwo Pisz, mającego na celu przekazanie informacji o projekcie, przedstawienie najważniejszych problemów związanych z ochroną obszaru Natura 2000,
wyłonienie członków Zespołu Lokalnej Współpracy spośród uczestników spotkania oraz wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej
obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z
obszaru;

- dyskusyjnych – na etapie opracowania dokumentu planu zadań i konsultacji z ZLW.
Informacje odnośnie projektu planu zadań ochronnych zostaną umieszczone w gazecie lokalnej - „Gazeta Olsztyńska”, tablicy ogłoszeń RDOŚ, stronie internetowej RDOŚ
http://olsztyn.rdos.gov.pl/ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natura 2000”.  Informacje na temat warsztatów zostaną rozpropagowane poprzez umieszczenie na stronie
internetowej RDOŚ w zakładce ,,Plany zadań ochronnych Natura 2000” oraz poprzez indywidualne zaproszenia wysyłane pocztą elektroniczną wszystkim interesariuszom.
Dokumentacja PZO będzie sukcesywnie udostępniana na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej w trakcie jej opracowywania.
Uwagi do Projektu Planu Zadań Ochronnych można zgłaszać na adres: pkwiatkowski@post.pl
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Kluczowe grupy interesu, tj. o dominującym wpływie na obszar NATURA 2000, wynikającym ze skali lub charakteru prowadzonej działalności, będą na bieżąco zapraszane
do udziału w procesie opracowania projektu, w ramach spotkań roboczych.
W przypadku wystąpienia zasadniczego konfliktu pomiędzy proponowanymi zadaniami ochronnymi a oczekiwaniami mieszkańców lub innych grup interesu przewiduje się
możliwość zorganizowania spotkania z radą gminy przy udziale mieszkańców – w ramach sesji rady gminy.
Całość korespondencji wraz z protokołami ze spotkań i listami obecności będzie gromadzona w celu udokumentowania przebiegu procesu komunikacji.
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby
instytucji/osoby

Kontakt

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

planowanie przestrzenne, polityka regionalna, promocja
regionu województwa warmińsko-mazurskiego,

udostępnianie informacji w tym zakresie

ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

tel:  89 521 90 00
fax:  89 521 95 69
e-mail: do@warmia.mazury.pl

Starostwo Powiatowe
w Mrągowie

regionalne zadania planistyczne
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki ochrony

środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji
w tym zakresie

ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

tel: 89 741-01-50
fax: 89 741-72-75
e-mail:  sekretarz@powiat.mragowo.pl

Starostwo Powiatowe
 w Olsztynie

regionalne zadania planistyczne
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki ochrony

środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji
w tym zakresie

ul. Pl. Bema 5
10-516 Olsztyn

tel:  89 527 21 30
fax: 89 527 24 14
e-mail:starostwo@powiat-olsztynski.pl

Starostwo Powiatowe
w Piszu

regionalne zadania planistyczne
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki ochrony

środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji
w tym zakresie

ul. Warszawska 1
12-200 Pisz

tel: 87 425-47-00
fax: 87 425-47-01
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl
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Starostwo Powiatowe
w Szczytnie

regionalne zadania planistyczne
i zagadnienia inwestycyjne, realizacja polityki ochrony

środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji
w tym zakresie

ul. H. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

tel: 89 624 70 00
fax: 89 624 70 05
e-mail: sekretariat@powiat.szczytno.pl

Urząd Miasta
i Gminy Mikołajki

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

tel:  87 42 19 050
fax: 87 42 19 099
e-mail:  mikolajki@mikolajki.pl

Urząd Gminy Mrągowo

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

tel: 89 741 29 24
fax: 89 741 29 24
e-mail: poczta@gminamragowo.pl

Urząd Gminy Piecki

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki

tel: 89 742 20 29
fax: 89 742 20 65
e-mail: gmina@piecki.com.pl

Urząd Gminy Sorkwity

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. Olsztyńska 16a
11-731 Sorkwity

tel. 89 742-81-79
fax: 89 742-85-30
e-mail: sorkwity.gmina@mragowo.net
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Urząd Gminy Biskupiec

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

tel: 89 715 01 10
fax: 89 715 24 37
e-mail: ratusz@biskupiec.pl

Urząd Gminy Pisz

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

tel: 87 423 52 10
fax: 87 423-54 12
e-mail:  pisz@home.pl

Urząd Miasta
 i Gminy Ruciane-Nida

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

tel. 87 425 44 30
fax. 87 425 44 56
e-mail:  umig@ruciane-nida.pl

Urząd Gminy Dźwierzuty

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

tel. 89 621 12 32
fax. 89 621 12 33,
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl

Urząd Gminy Rozogi

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. 22 Lipca 22
12-114 Rozogi

tel. 89 722 60 02, 722 60 38
fax. 89 722 60 02 w.50
e-mail: sekretariat@rozogi.pl
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Urząd Gminy Świętajno

lokalne zadania planistyczne, realizacja zadań
z zakresu ochrony środowiska

na obszarze gminy, udostępnianie informacji
o planowaniu przestrzennym

i ochronie środowiska na obszarze gminy

ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świętajno

tel: 89 623 20 60
fax. 89 623 20 76
e-mail: info@swietajno.ug.gov.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej
w Warszawie

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń
wodnych, polityka hydrologiczna ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

tel: 22 58 70 211
fax: 22 587 02 02
e-mail:  sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl

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

nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń
wodnych, polityka hydrologiczna w zlewni, zawieranie

umów z użytkownikami rybackimi

ul. Wodna 4

11-500 Giżycko

tel: 87 428 39 92
fax: 87 429 36 77
e-mail:  gizycko@warszawa.rzgw.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych
w Białymstoku

nadzór nad gospodarką leśną, promocja
i  udostępnianie informacji

w zakresie ochrony lasu i edukacji ekologicznej na obszarze
Lasów Państwowych

ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

tel: 85 748 18 00
fax: 85 652 23 73
e-mail:  rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych
w Olsztynie

nadzór nad gospodarką leśną, promocja
i  udostępnianie informacji

w zakresie ochrony lasu i edukacji ekologicznej na obszarze
Lasów Państwowych

ul. Kościuszki 46/48
10-959 Olsztyn

tel: 89 521 01 16
fax: 89 527 55 88
e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Mrągowo realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie Nadleśnictwa

ul. Warszawska 49
11-700 Mrągowo

tel: 89 741 22 36
fax: 89 741 22 37
e-mail:  mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl
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Nadleśnictwo Maskulińskie realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie Nadleśnictwa

ul. Rybacka 1
12-220 Ruciane Nida

tel: 87 424 16 00
fax: 87 424 16 19
e-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Pisz realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie Nadleśnictwa

ul. Gdańska 24,
12-200 Pisz

tel: 87 424 15 00
fax: 87 424 15 01
e-mail:  pisz@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Spychowo realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie Nadleśnictwa

ul. Mazurska 3
12-150 Spychowo

tel/fax. 89 622 50 82/83
e-mail:  spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Strzałowo realizacja gospodarki leśnej na terenie  Lasów
Państwowych, nadzór nad  lasami w zarządzie Nadleśnictwa Strzałowo 2

11 – 710 Piecki

tel: 742 11 65
e-mail:  strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy w
Olsztynie zadania z zakresu obronności kraju ul. Jagiellońska 53

10-283 Olsztyn

tel: 89 542-18-40
      89 542-18-65
e-mail: wszwolsztyn@wp.mil.pl

Polski Związek Wędkarski
Zarząd Główny użytkownik rybacki m. in. jezior: Guzianka Wielka,

Guzianka Mała, Nidzkie, Pogubie Wielkie
ul. Twarda 42

00-831 Warszawa

tel: 22 620 50 88
fax: 22 620 50 85/89/88
e-mail: kiw@zgpzw.pl

Gospodarstwo Rybackie PZW
w Suwałkach

użytkownik rybacki m. in. jezior: Guzianka Wielka,
Guzianka Mała, Nidzkie, Pogubie Wielkie

ul. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki

tel: 87 566 36 36
tel/fax: 87 566 40 05
e-mail:  pzw@suwalki.com.pl

Gospodarstwo Rybackie Sp. z
o.o. w Mrągowie

użytkownik rybacki m. in. jezior:  Białe, Gant, Kołowin,
Kołowinek, Krutyńskie, Lampackie, Lampasz, Majcz Mały,

Majcz Wielki

ul. Młodkowskiego 22
11-700 Mrągowo

tel: 89 741 34 22, 602 137 075
fax: 89 741 34 13
e-mail:  gospryb@onet.eu
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Kompania Mazurska Pasym Sp.
z o.o.

użytkownik rybacki m. in. jezior:  Babięty Małe, Babięty
Wielkie, Krawienko, Krawno, Łęczek, Miętkie, Słupek,

Tejsowo

ul. Wypoczynkowa 2
12-130 Pasym

tel. 89 621 20 55
fax: 89 621 20 55
e-mail: km.pasym@neostrada.pl

Gospodarstwo Rybackie
„MIKOŁAJKI”  Sp. z o.o.

użytkownik rybacki m. in. jezior:  Bełdany, Jerzewko,
Malinówko

ul. Mrągowska 14
11-730 Mikołajki

tel: 87 421 63 32
fax: 87 421 63 35
e-mail: gospodarstworybackie@poczta.onet.pl

Polski Związek Wędkarski
Zarząd Okręgu w Olsztynie

użytkownik rybacki m. in. jeziora Duś ul. Bałtycka 2
10-136 Olsztyn

tel: 89 527 34 60
fax: 89 535 25 27
e-mail: zarzad@pzw.olsztyn.pl

Gospodarstwo Rybackie
„Śniardwy” Sp. z o.o.

użytkownik rybacki m. in. jeziora  Warnołty Okartowo 7A
12-250 Okartowo

tel: 87 425-30-06
fax: 87 425 32 98
e-mail: grybsniardwy@poczta.onet.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska
w Olsztynie

organ nadzorujący obszar
Natura 2000

ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

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

Mazurski Park Krajobrazowy  zachowanie wartości krajobrazu, bogatej flory i fauny,
ochrona przyrody

Krutyń 66
11-710 Piecki

tel: 89 742 14 05
fax: 89 742 14 05
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Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska  w
Olsztynie

kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i
racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;

organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu
środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska,

obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim
zmian; udział w postępowaniach dotyczących lokalizacji

inwestycji

ul. 1 Maja 13b
10-117 Olsztyn

tel: 89 522 08 00
fax: 89 527 32 84
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl

Zakład Rybactwa Jeziorowego
Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława
Sakowicza w Olsztynie

działalność badawcza w zakresie doskonalenia i
upowszechniania metod produkcji rybackiej w

warunkach komercyjnego i  wędkarskiego użytkowania
jezior, wykorzystania gospodarki rybackiej jako

narzędzia czynnej ochrony ekosystemów  wodnych,
zachowania bioróżnorodności jezior i ochrony cennych

gatunków ryb i raków

ul. Rajska 2
11-500 Giżycko

tel: 87 428 38 81, 87 428 38 812
fax: 87 428 38 81
e-mail: zrj@infish.com.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Olsztynie

prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania
w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz
wiejskiego gospodarstwa domowego, upowszechnianie

programów  rolnośrodowiskowych

ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn

tel/fax. 89 535 76 84,
             89 526 44 39,
             89 526 82 29
e-mail:  sekretariat@w-modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego
w Piszu

prowadzenie doradztwa rolniczego,
upowszechnianie programów

rolnośrodowiskowych

ul. Wojska Polskiego 33
12-200 Pisz

tel:  87 423 20 33
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego
w Mrągowie

prowadzenie doradztwa rolniczego,
upowszechnianie programów

rolnośrodowiskowych

ul. Kormoranów 1
11-700 Mrągowo

tel/fax: 89 741 24 51
e-mail:  pzdr.mragowo@w-modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego
w Szczytnie

prowadzenie doradztwa rolniczego,
upowszechnianie programów

rolnośrodowiskowych

ul. Kościuszki 1/6
12-100 Szczytno

tel/fax  89 624 30 59
e-mail: pzdr.szczytno@w-modr.pl
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Warmińsko-Mazurska
Izba Rolnicza

działalność na rzecz rozwiązywania
problemów rolnictwa, reprezentowanie

interesów rolników, działania m.in.
na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w

szczególności kształtowania świadomości ekologicznej
producentów rolnych

ul. Lubelska 43A
10-410 Olsztyn

tel/fax 89 534 05 67, 527 71 89
e-mail:  wmirol@wmirol.org.pl

Agencja Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa
Oddział w Olsztynie

nadzór nad realizacją programów
rolno-środowiskowych oraz strukturą własności

ul. św. Wojciecha 2
10-038 Olsztyn

tel: 89 521 09 20
tel: 89 521 09 22
fax: 89 521 09 20
e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w
Olsztynie

zarządzanie gruntami rolnymi własności Skarbu Państwa
ul. Głowackiego 6

10-448 Olsztyn

tel:89 524 88 01
fax. 89 52488 02
e-mail:  olsztyn@anr.gov.pl

Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie

zarządzanie w imieniu marszałka województwa
infrastrukturą gospodarki wodnej

ul. Partyzantów 24
10-526 Olsztyn

tel: 89 521 71 00,
fax. 89 521 71 01,
e-mail:  sekretariat@zmiuw.pl

Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie – Oddział
Rejonowy w Piszu

zarządzanie w imieniu marszałka województwa
infrastrukturą gospodarki wodnej

ul. Warszawska 21
12-200 Pisz

tel: 87 423 31 92
e-mail: pisz@zmiuw.pl

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Olsztynie

nadzór nad zgodnością realizacji
przedsięwzięć związanych z budową dróg i autostrad z

wymogami ochrony środowiska i statusem ochrony

ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel.: 89 521 28 00
fax: 89 527 23 07
e-mail:  sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl
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Fundacja na rzecz Ochrony
Przyrody i Krajobrazu
Mazurskiego Parku Krajobra-
zowego i Dorzecza Krutyni

organizacja pozarządowa - finansowanie i realizacja projektów,
programów, opracowań oraz prac organizacyjnych związanych z

tworzeniem, utrzymaniem i funkcjonowaniem terenów chro-
nionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz obiektów

zabytkowych i cennych architektonicznie, w tym wykup od osób
fizycznych i prawnych obszarów cennych przyrodniczo

Krutyń 66
11-710 Piecki

tel: 89 742 14 05
fax: 89 742 14 05
e-mail: krutyn@mazurskipark.pl

Stowarzyszenie na rzecz
Utworzenia i Ochrony
Mazurskiego Parku
Narodowego

organizacja pozarządowa – działania zmierzające do utworzenia
Mazurskiego Parku Narodowego

Zgon 52
11-712 Zgon tel: 784 682 804

e-mail: jerzykruszelnicki@wp.pl

Stowarzyszenie na rzecz
Ochrony Krajobrazu
Kulturowego Mazur „Sadyba”

organizacja pozarządowa - ochrona krajobrazu kulturowego i
przyrodniczego Mazur

Kadzidłowo 1
12-210 Ukta

tel. 87 425 74 74
e-mail: sadyba.mazury@gmail.com

Stowarzyszenie „GreenPisz”
promowanie ekologii i ochrony środowiska, a także

walorów turystycznych Ziemi Piskej, działania
na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

ul. Gdańska 22
12-200 Pisz e-mail:  kontakt@greenpisz.pl

Komitet Ochrony Orłów
organizacja pozarządowa - ochrona i badania ptaków

drapieżnych
ul. Niepodległości 53/55

10-044 Olsztyn

tel.: 89 535 32 54
fax: 89 535 32 54
e-mail:  koo@free.ngo.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków

organizacja pozarządowa - ochrona dzikich ptaków i ich
siedlisk, działania zmierzające do zachowania

i promowania dziedzictwa przyrodniczego

ul. Woj. Polskiego 12/1
19-104 Trzcianne

tel.:  85 738 50 37
e-mail: podlasie@otop.org.pl

Klub Przyrodników organizacja pozarządowa - ochrona przyrody ul .1 Maja 22
66-200 Świebodzin

tel/fax:  68 382 82 36
e-mail:  kp@kp.org.pl

Fundacja Ochrony Wielkich
Jezior Mazurskich

organizacja pozarządowa - inicjowanie i wspomaganie
działań na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior

Mazurskich

ul. Nowowiejska 4a
11-500 Giżycko

tel: 87 428 04 13; 87 428 04 90
fax:  87 428 04 91
e-mail: fundacja@jeziora.com.pl
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Adam Gełdon specjalista teriolog
Nadleśnictwo Spychowo

ul. Mazurska 3
12-150 Spychowo

tel: 692 431 909

Grzegorz Górecki
specjalista herpetolog, pracownik Wydziału Biologii

Uniwersytetu Warszawskiego, Stacja Terenowa w Urwitałcie

Stacja Terenowa w Urwitałcie
im. Prof. Kazimierza A.

Dobrowolskiego
11-730 Mikołajki

skr. poczt. 73
Urwitałt

tel: 87 421 52 45; 87 421 51 80
e-mail: urwitalt@biol.uw.edu.pl

Stacja Badawcza PAN w
Popielnie

Placówka PAN realizująca prace badawcze i wdrożeniowe
związane z ochroną przyrody, zarządca części gruntów

Popielno
12-222 Wejsuny

tel: 87 423 15 19
e-mail: sbpan@wp.pl

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy

Imię i nazwisko Funkcja
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą

reprezentuje Kontakt

Iwona Mirowska-
Ibron

Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl
89 537 21 09

Maria Mellin Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska

Regionalny Konserwator Przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
89 537 21 00
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Piotr Kwiatkowski Koordynator PZO ŚRODOWISKO S.C. - Wykonawca Planu pkwiatkowski@post.pl
605 242 908

Aleksandra
Krzysztoń-

Rzodkiewicz

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

rzodkiewicz.olsztyn@rdos.gov.pl
89 537 21 09

Magdalena Zembik Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

magdalena.zembik.olsztyn@rdos.gov.pl
89 537 21 07

Hubert Ignatowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie

Mariola Kwiatkowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Środowisko S.C. pkwiatkowski@post.pl
604 247 332

Adam Koronkiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy BP Pisz
ARiMR

87 425 18 80

Izabela Konopelko-
Kałęka

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy BP Pisz
ARiMR

izabela.konopelko@arimr.gov.pl
87 425 18 80

Krzysztof Stachowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RZGW Warszawa
Zarząd Zlewni w Giżycku

ks.gizycko@warszawa.rzgw.gov.pl
87 428 49 64

Alicja Kruszelnicka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Mazurski Park Krajobrazowy kruszelnicka@mazurskipark.pl
509 243 217

Adam Dziczek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Mazurski Park Krajobrazowy dziczek@mazurskipark.pl

Jerzy Kruszelnicki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Fundacja na rzecz Ochrony Przyrody i
Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobra-
zowego i Dorzecza Krutyni

kruszelnicki@wp.pl

Jacek Schramke Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida jacek.schramke@ruciane-nida.pl

Karol Lisowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach,
Zakład Rybacki Ruciane Nida

karolis72@wp.pl
87 423 10 11
600 380 708
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Sławomir Gruchała Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie Mrągowo gospryb@onet.eu
89 741 34 22

Henryk Kulas Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie Mrągowo gospryb@onet.eu
89 741 34 22

Bożena Rybicka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy ZMiUW w Olsztynie Oddział w Piszu pisz@zmiuw.pl
87 423 31 92

Marek Kragiel Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie Śniardwy grybsniardwy@poczta.onet.pl
695 216 420

Władysław Sawa Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gospodarstwo Rybackie Śniardwy 87 425 30 06
Ewa Rogowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski w Piszu ewa.rogowska@pisz.home.pl

87 424 12 29
Sylwia Piotrowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Piszu starosta.npi@powiatypolskie.pl

696 613 903
Grzegorz Górecki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stacja Terenowa Wydz. Biologii UW w

Urwitałcie
baza@nomad.pl
604 696 496

Anna Markowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Mrągowo abmarkowska@op.pl
661 146 759

Ewa Pietrzak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Mrągowo ewa.pietrzak@olsztyn.lasy.gov.pl

Sławomir
Chodkowski

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Mrągowo s.chodkowski@olsztyn.lasy.gov.pl

Sandra Wachulik Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Strzałowo s.wachulik@olsztyn.lasy.gov.pl

Katarzyna Domian Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Strzałowo kasia30041987kubus@op.pl

Janusz  Stecka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Mrągowie ros@powiat.mragowo.pl
89 741 01 88
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Beata Woźniak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Mrągowie ros@powiat.mragowo.pl
89 741 01 59

Krzysztof Skowroński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Pisz 607 101 995
Krzysztof
Czaporowski

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Pisz k.czaporowski@bialystok.lasy.gv.pl
607 101 996

Robert Trąbka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Pisz 609 606 039
Tomasz Czyżyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Pisz
Hubert Donderowicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Maskulińskie
Rafał Sienkiewicz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Maskulińskie rafal.sienkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

728 971 831
Zdzisław Szkiruć Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok 668 172 595
Robert Cierech Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok r.cierech@bialystok.lasy.gov.pl

85 748 18 48
Maciej Ligocki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Spychowo spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl

660 712 954
Paulina Adamska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Spychowo paulina.adamska@olsztyn.lasy.gov.pl

882 050 350
Małgorzata Gruca Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Olsztyn malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl

692 900 876
Mariusz Górski-
Kłodziński

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Olsztyn mariusz.gorski@olsztyn.lasy.gov.pl

Piotr Mioduszewski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Olsztyn piotr.mioduszewski@olsztyn.lasy.gov.pl

Wojciech Trawiński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Mrągowo poczta@gminamragowo.pl
89 741 29 24

Wiesław Rutkowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy WMIR bwr23@wp.pl
503 154 552
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Andrzej Sroczyński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Mrągowo a.sroczynski@olsztyn.lasy.gov.pl
602 131 743

Antoni Dajnowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta Biskupiec środowisko@biskupiec.pl
89 715 01 12

Katarzyna Patermann Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach budownictwo@mikolajki.pl
87 421 90 56

Barbara Kuźmicka-
Rogala

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach barbara.rogala@onet.pl
87 421 90 71

Marek Łachacz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stowarzyszenie Sadyba camp@post.pl

Bogdan Wziątek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy UWM w Olsztynie b.wziatek@uwm.edu.pl
500 237 655

Kamil Gurowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok kamil.gurowski@bialystok.lasy.gov.pl

Adam Kwiatkowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok adam.kwiatkowski@bialystok.lasy.gov.pl

Urszula Szypowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Spychowo 89 622 53 99

Andrzej Ryś Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Strzałowo 512 177 103

Przemysław
Bielecki

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok przemysław.bielecki@lasy.gov.pl

Barbara Gołowacz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDLP Białystok b.golowacz@bialystok.lasy.gov.pl

85 748 18 21

Jarosław Hubert
Zyskowski

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PAN SBREiHZZ Popielno sbpan@wp.pl

87 423 15 19

Jolanta Górska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Świętajno info@swietajno.ug.gov.pl

89 715 01 12
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Tomasz Płoski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Świętajno 89 623 20 66

89 623 20 82

Mieczysław
Nurczyk

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rej.
Oddz. Mrągowo

mragowo@zmiuw.pl

89 741 36 12

Krzysztof

Krupowicz

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rej.
Oddz. Mrągowo

mragowo@zmiuw.pl

89 741 36 12

Piotr Traczuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy IRŚ ZRJ Giżycko ptraczuk@infish.com.pl

Janusz Siewruk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rej.
Oddz. Mrągowo

89 741 36 12
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2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

Typ
informacji

Dane referencyjne Zakres informacji Wartość
informacji

Źródło dostępu do
danych

Akty prawne dotyczące ustanowienia istniejących form ochrony Wykazy form ochrony przyrody oraz akty prawne
ustanawiające formy ochrony przyrody na terenie
OZW

Kluczowa
Pliki PDF i inne,

www.olsztyn.rdos.gov.
pl

Roślinność rzeczywista Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Mapa
turystyczno-przyrodnicza 1:30 000. Wydawnictwo ART Olsztyn, 1997 r.

Mapa fitosocjologiczna Mazurskiego Parku
Krajobrazowego Duża

Mazurski Park
Krajobrazowy

Zarys dziejów Puszczy Piskiej (fragment publikacji „Leśny kompleks
promocyjny Mazurskie Lasy”, wydanej przez RDLP w Olsztynie) .
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, bez daty

Informacje o historii osadnictwa i gospodarki leśnej
Istotna www.it.mragowo.pl

Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych i gatunków, GIOŚ,
Warszawa

Opisy siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz
metodyka badań monitoringowych, informacje o
występowaniu i stanie ochrony w kraju i regionie

Kluczowa www.gios.gov.pl

Państwowy Monitoring Przyrodniczy – wyniki monitoringu siedlisk i
gatunków

Wyniki krajowego monitoringu siedlisk
przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami
ochrony w Ostoi

Duża www.gios.gov.pl

Standardowy Formularz Danych dla OZW Ostoja Piska (październik
2013 r.)

Dane ilościowe i jakościowe o siedliskach
przyrodniczych i gatunkach z Dyrektywy
Siedliskowej występujących w Ostoi Kluczowa

PDF
www.olsztyn.rdos.gov.

pl

Materiały
publikowan
e

Herbich  J.  (red.).  2004.  Wody  słodkie  i  torfowiska.  Poradniki
ochrony  siedlisk  i  gatunków  Natura  2000  –  podręcznik
metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2., s. 220

Charakterystyka siedlisk słodkowodnych i
torfowiskowych w Polsce, w tym stan ich
zachowania, rozmieszczenie, zagrożenia i sposoby
ochrony

Kluczowa natura2000.gdos.gov.pl
, pliki PDF
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Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla.
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000
– podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3., s.
101

Charakterystyka siedlisk murawowych i łąkowych w
Polsce, w tym stan ich zachowania, rozmieszczenie,
zagrożenia i sposoby ochrony Kluczowa natura2000.gdos.gov.pl

, pliki PDF

Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5, s. 344

Charakterystyka siedlisk leśnych w Polsce, w tym
stan ich zachowania, rozmieszczenie, zagrożenia i
sposoby ochrony

Kluczowa natura2000.gdos.gov.pl
, pliki PDF

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.)
2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny.
Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 500

Charakterystyka występujących w Polsce gatunków
zwierząt z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej, w tym
stan ich zachowania, rozmieszczenie, zagrożenia i
sposoby ochrony

Kluczowa natura2000.gdos.gov.pl
, pliki PDF

Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec  H. (red) 2004. Gatunki
roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, s. 228

Charakterystyka występujących w Polsce gatunków
roślin z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej, w tym stan
ich zachowania, rozmieszczenie, zagrożenia i
sposoby ochrony

Kluczowa natura2000.gdos.gov.pl
, pliki PDF

Ortofotomapy i mapy topograficzne OZW, przekazane przez RDOŚ
Olsztyn

Szczegółowe informacje o topografii, rzeczywistym
użytkowaniu gruntów i zabudowie w OZW Bardzo ważna RDOŚ Olsztyn, pliki

rastrowe
Corine Land Cover Mapa pokrycia terenu wykonana na podstawie

wielospektralnych zdjęć satelitarnych Istotna http://www.eea.europa.
eu/themes/landuse/inte
ractive/clc-download

The IUCN Red List of Threatened Species Dane o wielkości i rozmieszczeniu populacji,
trendach i zagrożeniach w skali światowej (m.in. do
oceny stopnia izolacji populacji lokalnych)

Znaczna www.iucnredlist.org

Komosiński K. Jelonek rogacz w: Hołdyński C.  Siedliska i gatunki
Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przeprowadzonej w lasach
Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Olsztynie i części
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach
2006 – 2008, Olsztyn 2010

Informacje o stwierdzeniach jelonka rogacza w
Puszczy Piskiej

Bardzo ważna druk

Polakowski B. (red) Mazurski Park Krajobrazowy, Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza 1985

Opis walorów przyrodniczych Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, w tym płatów świetlistej dąbrowy Ważna druk
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Jutrzenka-Trzdebiatowski A., Hołdyński C. Roślinność rzeczywista
lasów Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie.
Warszawa, 1996

Charakterystyka i rozmieszczenie roślinności na
terenach zarządzanych przez Stację Badawczą PAN
w Popielnie

Bardzo ważna druk

Gełdon A. Sprawozdanie z inwentaryzacji wilków i rysi w Puszczy
Piskiej i w Lsach Napiwodzko-Ramuckich. Lasy Państwowe, WWF,
Spychowo 2011

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji wilków i rysi w
Puszczy Piskiej Bardzo ważna Plik pdf

Boroń A., Juchno D., Szlachciak J., Grabowska A. 2011. Różnorodność
biologiczna ryb kozowatych Cobitidae (Pisces Teleostei ) w Polsce. W
Ocena i ochrona bioróżnorodności wód. Red. Jankun M., Furgała-
Selezniow G., Wiśniewska A.M. Agencja Wydawnicza ARGI SC s. 49-
63

Informacje o Cobitis taenia

Istotna druk

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.

Występowanie żółwia błotnego w północno-
wschodniej Polsce Ważna druk

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.

Występowanie żółwia błotnego w północno-
wschodniej Polsce

Ważna druk

Bogdaszewska Z. 2008 European pond turtle Emys orbicularis (linnaeus
1758) - occurence in Nord-Eastern Poland (Warminsko-Mazurski
Province). Acta Biol. Univ. Daugavp., 8(1): 57-62.

Występowanie żółwia błotnego w północno-
wschodniej Polsce Ważna druk

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

Występowanie żółwia błotnego w północno-
wschodniej Polsce Ważna druk

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

Występowanie żółwia błotnego w północno-
wschodniej Polsce Ważna druk

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

Biologia i metody badań żółwia błotnego Istotna druk
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Młynarski M. 1954. Żółw błotny (Emys orbicularis) w województwie
olsztyńskim. Ochrona przyrody. Rocznik 22. Kraków.

Występowanie żółwia błotnego w północno-
wschodniej Polsce Ważna druk

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Jezioro Lisunie

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Jezioro Warnołty

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Królewska Sosna

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Krutynia

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Krutynia Dolna

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Pierwos

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Strzałowo

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

Teczka RDOŚ Olsztyn z materiałami archiwalnymi dotyczącymi
rezerwatu przyrody Zakręt

Materiały archiwalne dot. rezerwatu Istotna papier, RDOŚ Olsztyn

System Informatyczny Lasów Państwowych Graficzno-tekstowa baza danych dotycząca stanu
lasów i gospodarki leśnej w Lasach Państwowych Kluczowa

pliki shp i inne
RDLP Białymstok;

RDLP Olsztyn
Mapy glebowo-siedliskowe terenów w zarządzie nadleśnictw Mrągowo,
Spychowo, Strzałowo, Maskulińskie i Pisz, BULiGL Olsztyn, BULiGL
Białystok, data powstania nieznana

Mapy zawierające informacje m.in. o typach
siedliskowych lasu, typach i podtypach gleb,
uziarnieniu, uwilgotnieniu i innych aspektach
siedlisk leśnych

Kluczowa Pliki shp

Mapy roślinności rzeczywistej i potencjalnej nadleśnictw Mrągowo
i Spychowo, BULiGL Olsztyn, data powstania nieznana

Mapy z wynikami inwentaryzacji fitosocjologicznej
nadleśnictw Spychowo i Strzałowo Duża Pliki shp

WIOŚ Olsztyn. Dane z monitoringu jezior. Excel, papier, przekazane w
2013

Wyniki badań monitoringu jezior Kluczowa Excel, papier

Materiały
niepublikow
ane

Dane o użytkownikach jezior, Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Warszawa, 2013

Wykaz rybackich użytkowników jezior położonych
na terenie Ostoi Istotna Papier, plik xls, RZGW

Warszawa
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Informacje o programie rolnośrodowiskowym, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, 2013

Wykaz działek objętych poszczególnymi wariantami
programu rolnośrodowiskowego w 2013 r. Istotna Plik xls, ARiMR

Warszawa
Informacje o działkach we władaniu Skarbu Państwa, Agencja
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 2013 r.

Wykaz działek we władaniu Agencji w 2013  r.

Istotna

Plik xls, Agencja
Nieruchomości
Rolnych Skarbu

Państwa
Dane z gmin o kanalizacji – stan na 2013 Dane z gmin położonych w granicach Ostoi

dotyczące stopnia skanalizowania poszczególnych
miejscowości oraz oczyszczalni ścieków, w tym
ilości ścieków oraz biogenów w ściekach
oczyszczonych

Istotna  Pliki doc, xls, pisma

Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, CowiConsult,
1993

Dane dotyczące stanu trofii jezior i ich obciążenia
ładunkiem zewnętrznym, gospodarki ściekowej Ważna Papier

Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, Środowisko S.C.,
2006

Dane dotyczące stanu trofii jezior i ich obciążenia
ładunkiem zewnętrznym, gospodarki ściekowej Ważna Papier

Monika Szczecińska. Informacja o występowaniu sasanki w Puszczy
Piskiej

Dane o rozmieszczeniu stanowisk sasanki otwartej
oraz o liczebności sasanki na poszczególnych
stanowiskach

Ważna Korespondencja
elektroniczna

Mirosław Szczepański. Raport roczny z 2010 r. z monitoringu sierpowca
błyszczącego na stanowisku w Ostoi Piskiej

Szczegółowe dane o stanie ochrony sierpowca
błyszczącego na jednym ze stanowisk – monitoring
przyrodniczy GIOŚ

Ważna Plik pdf

Jerzy Kruszelnicki. Raport roczny z 2013 r. z monitoringu obuwika
pospolitego na stanowisku w Ostoi Piskiej

Szczegółowe dane o stanie ochrony obuwika
pospolitego na stanowisku w Ostoi – monitoring
przyrodniczy GIOŚ

Ważna Plik pdf

Jerzy Kruszelnicki. Raport roczny z 2013 r. z monitoringu dzwonecznika
wonnego na stanowisku w Ostoi Piskiej

Szczegółowe dane o stanie ochrony dzwonecznika
wonnego na stanowisku w Ostoi – monitoring
przyrodniczy GIOŚ

Ważna Plik pdf

Wyniki inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000, wykonanej
przez Lasy Państwowe w latach 2006-2008

Szczegółowe dane o stwierdzeniach w Ostoi i
okolicach siedlisk i gatunków wymienionych w
Załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej

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

Informacje o żółwiu błotnym w regionie, w tym o
rozmieszczeniu, stanie ochrony, zagrożeniach i
proponowanych działaniach

Bardzo ważna Papier, 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

Informacje o żółwiu błotnym w regionie, w tym o
rozmieszczeniu, stanie ochrony, zagrożeniach i
proponowanych działaniach Bardzo ważna Papier, 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

Charakterystyka genetyczna i filogenetyczna żółwia
błotnego w Polsce Znaczna Papier, Uniwersytet

Warszawski

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)

Informacje o żółwiu błotnym w regionie, w tym o
rozmieszczeniu, stanie ochrony, zagrożeniach i
proponowanych działaniach Ważna Papier, PTOP

Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie
warmińsko-mazurskim etap 1. Projekt z funduszy EU w ramach
programu CKPŚ. 2012-2013. G. Górecki, Ekspert główny, gatunek żółw
błotny (Emys orbicularis)

Informacje o żółwiu błotnym w regionie, w tym o
rozmieszczeniu, stanie ochrony, zagrożeniach i
proponowanych działaniach Ważna Papier, PTOP

Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie
warmińsko-mazurskim etap 2. Projekt z funduszy EU w ramach
programu CKPŚ. 2013-2014. G. Górecki, Ekspert główny, gatunek żółw
błotny (Emys orbicularis)

Informacje o żółwiu błotnym w regionie, w tym o
rozmieszczeniu, stanie ochrony, zagrożeniach i
proponowanych działaniach Ważna Papier, PTOP

Kruszelnicki J., Ryś A. 2002. Plan ochrony rezerwatu „Królewska
Sosna”, Krutyń

Szczegółowy opis rezerwatu Królewska Sosna,
(wykaz ornitofauny na podst. badań terenowych),
zagrożenia, opisy taksacyjne, mapy, wskazania
ochronne, wnioski i zalecenia

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier

Plany,
programy,
strategie/pr
ojekty

Wójcik R. 1999-2000. Plan ochrony rezerwatu „Piłaki” na okres 2000-
2019. PROLAS Warszawa – Rozporządzenie nr 306 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2001 r.

Szczegółowy opis rezerwatu Piłaki, w tym
roślinności i fauny (wykaz ornitofauny, opis
znaczenia rezerwatu dla żurawia), opisy taksacyjne,
mapy, zasady i wytyczne ochrony

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier
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Piórkowski C. 1999. Plan ochrony rezerwatu przyrody „Pupy”.  Planu
urządzenia ekosystemów leśnych na okres od 1999 do 2018 r. Białystok
- Rozporządzenie nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10
października 2001 r.

Szczegółowy opis rezerwatu Pupy,  opisy taksacyjne,
mapy, wskazania ochronne Istotna RDOŚ Olsztyn, papier

Zalewska A., Hołdyński C., Ryś A. 2002. Plan ochrony rezerwatu
przyrody „Strzałowo” na okres 2003-2023 - projekt

Szczegółowy opis rezerwatu Strzałowo, w tym
zmian roślinności w okresie 1958-2002, a także
fauny, zagrożenia, opisy taksacyjne, mapy, zasady i
wytyczne ochrony

Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier

Pisarek W.,  Ryś A., Marczak D. 2002. Projekt Planu ochrony rezerwatu
„Zakręt” na okres 01.01.2003 r. – 31.12.2022 r. Olsztyn

Szczegółowy opis rezerwatu Znaczna RDOŚ Olsztyn, papier

Uchwała Nr XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Planu
Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Charakterystyka MPK i jego walorów
przyrodniczych oraz zagrożeń dla przyrody i
krajobrazu. Działania ochronne i ustalenia do
dokumentów planistycznych.

Kluczowa

Dz.U. Woj.
Warmińsko-

Mazurskiego z
2012.10.15, poz. 2772

Żurkowski M, (red.) 2004 Program gospodarczo-ochronny Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. RDLP Olsztyn, RDLP
Białystok

Charakterystyka zasobów i walorów przyrodniczych
oraz obecnego stanu i postulowanych kierunków
gospodarki leśnej

Bardzo duża www.bialystok.lasy.go
v.pl

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Maskulińskie na okres 1.01.2005 –
31.12.2014.  Wyk. BULiGL

Charakterystyka lasów i walorów przyrodniczych
Nadleśnictwa oraz planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Duża Nadleśnictwo
Maskulińskie

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pisz na okres
01.01.2004-31.12.2013. Wyk. BULiGL

Charakterystyka lasów i walorów przyrodniczych
Nadleśnictwa oraz planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Duża Nadleśnictwo Pisz

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Spychowo na okres
01.01.2002-31.12.2012. Wyk. BULiGL

Charakterystyka lasów i walorów przyrodniczych
Nadleśnictwa oraz planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Duża Nadleśnictwo
Spychowo

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Mrągowo na lata 2007-2016. Wyk.
BULiGL

Charakterystyka lasów i walorów przyrodniczych
Nadleśnictwa oraz planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Duża Nadleśnictwo
Mrągowo

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Strzałowo na okres
gospodarczy od 1.I.2004 r. do 31.XII.2013 r. Wyk. BULiGL

Charakterystyka lasów i walorów przyrodniczych
Nadleśnictwa oraz planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Duża Nadleśnictwo
Strzałowo
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Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Strzałowo na okres 2014 - 2024 Charakterystyka lasów i walorów przyrodniczych
Nadleśnictwa oraz planowanych działań z zakresu
gospodarki leśnej

Duża Nadleśnictwo
Strzałowo

Hołdyński C. i in. 2005. Program zarządzania ochroną obszaru PLH
280009 - OSTOJA PISKA. NFOŚiGW

Analiza rozmieszczenia, stanu i zagrożeń siedlisk
przyrodniczych i gatunków objętych Dyrektywą
Siedliskową wraz z propozycjami działań
ochronnych.

Kluczowa RDOŚ Olsztyn

Raporty o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego z lat
1999-2011

Wyniki monitoringu jezior Bardzo duża www.wios.olsztyn.plRaporty

Raport o stanie środowiska – jakość wód Wyniki badań jeziora Jegocin Duża www.gios.gov.pl

Propozycja Nadleśnictwa Maskulińskie dotycząca cennych przyrodniczo
wydzieleń (wniosek do PZO), 2013

Wykaz wydzieleń, w których występują dobrze lub
bardzo dobrze zachowane płaty siedlisk
przyrodniczych, wraz z propozycjami działań

Bardzo duża papier

Grzegorz Górecki, prace w ramach opracowania PZO, 2013 Raport o stanie ochrony i propozycje ustaleń PZO
dotyczących  stanu ochrony żółwia błotnego, traszki
grzebieniastej i kumaka nizinnego, zagrożeń i zadań
dotyczących tych gatunków

Kluczowa Pliki doc i shp

Daniel Doktór, prace w ramach opracowania PZO, 2013 Poszukiwania chrząszczy saproksylicznych z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej na terenie
Ostoi Piskiej

Istotna Informacje ustne

Piotr Kwiatkowski, prace w ramach opracowania PZO, 2013 Badania terenowe siedlisk  przyrodniczych
z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym
ocena stanu wybranych siedlisk wg metodyki GIOŚ

Kluczowa Pliki xls i shp

Bogdan Wziątek, prace w ramach opracowania PZO, 2013 Raport z badań terenowych dotyczących ryb
z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Kluczowa Pliki doc i shp

Ekspertyzy
przyrodnicz
e

Jerzy Kruszelnicki, prace w ramach opracowania PZO, 2013 Informacje dotyczące rozmieszczenia i stanu
ochrony m.in. siedlisk leśnych, siedlisk nieleśnych
oraz roślin i zwierząt będących przedmiotami
ochrony w PZO

Kluczowa
Informacje ustne,

materiały
niepublikowane
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Informacje i opinie przedstawiane przez członków Zespołu Lokalnej
Współpracy w czasie spotkań warsztatowych oraz w korespondencji

Informacje dotyczące najróżniejszych zagadnień
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych,
związanych z obszarem Ostoi i z ochroną siedlisk i
gatunków z Dyrektywy Siedliskowej, występujących
w Ostoi

Kluczowa Informacje ustne,
pisma

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Usytuowanie Ostoi Piskiej

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego, OZW Ostoja Piska obejmuje fragmenty południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zachodniej i
południowej części Pojezierza Mrągowskiego i centralnej części Równiny Mazurskiej. Według regionalizacji geobotanicznej J.M. Matuszkiewicza, Ostoja obejmuje
fragmenty okręgów Mrągowsko-Giżyckiego, Mikołajskiego i Puszczy Piskiej Podkrainy Zachodniomazurskiej.

Geologia i gleby

Utworami powierzchniowymi w Ostoi są wyłącznie utwory czwartorzędowe, w znacznej większości związane z akumulacją lodowcową i wodnolodowcową zlodowacenia
północnopolskiego. Lokalnie występują utwory późniejsze (holoceńskie) związane z lądowaceniem jezior, akumulacją rzeczną lub akumulacją eoliczną. Generalnie, na
północy Ostoi dominują gliny, piaski i żwiry akumulacji lodowcowej (moreny denne i czołowe, ozy, kemy), natomiast w części południowej – luźne piaski akumulacji
wodnolodowcowej (równiny sandrowe). W Ostoi występuje kilkadziesiąt podtypów gleb. Zdecydowanie największe powierzchnie zajmują gleby rdzawe, natomiast znaczący
udział mają m.in. gleby bielicowe, gleby brunatne, torfy niskie i torfy przejściowe.

Hydrologia i hydrografia
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W południowej części Ostoi pierwszy poziom użytkowy wód podziemnych jest pozbawiony izolacji lub słabo izolowany od powierzchni. W granicach Ostoi występują
fragmenty trzech głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Są to dwa zbiorniki czwartorzędowe, Sandr Kurpie (GZWP 216), Zbiornik Międzymorenowy Olsztyn
(GZWP 213) i trzeciorzędowy zbiornik Subniecka Warszawska (GZWP215).
Cały obszar leży w zlewni Narwi. Największą rzeką jest Pisa, wypływająca z jeziora Roś i zbierająca wody z całej zlewni Wielkich Jezior Mazurskich na południe od
Giżycka. W zlewni Pisy leżą więc wszystkie jeziora OZW w tym te położone w zlewni Krutyni. Poza zlewnią Pisy znajdują się południowo-wschodnie krańce Ostoi,
odwadniane przez Szkwę – dopływ Narwi.

Rzeźba terenu i użytkowanie gruntów

Rzeźba terenu w Ostoi jest bardzo zróżnicowana, jak na warunki Polski nizinnej. Występują tu m.in. wysoko wypiętrzone wały moreny czołowej, faliste i pagórkowate tereny
moreny dennej i bocznej, głębokie rynny jeziorne, równiny sandrowe oraz terasy zalewowe, bezodpływowe zagłębienia i inne wyraziste formy krajobrazowe.
W użytkowaniu gruntów dominującym elementem są lasy (70%), w większości tworzące zwarty kompleks Puszczy Piskiej, w którym liczne, różnej wielkości enklawy tworzą
jeziora (11%), tereny rolnicze i zabudowa.

Wewnętrzne i zewnętrzne powiązania ekologiczne

Ogromna większość Ostoi to tereny, na których funkcje przyrodnicze albo dominują, albo są bardzo wyraźnie zaznaczone, w związku z czym łatwiej jest wskazać główne
antropogeniczne bariery migracyjne niż wymienić wewnętrzne powiązania ekologiczne w OZW. Tymi najważniejszym barierami stworzonymi przez człowieka są drogi
krajowe nr 58 i 59 oraz biegnące skrajami OZW drogi krajowe nr 16 i 63, a także większe miejscowości – Ruciane-Nida, Piecki, Spychowo. Dotychczasowy negatywny
wpływ tych barier na integralność Ostoi jest niewielki. Pewnym zagrożeniem dla niektórych przedmiotów ochrony w Ostoi może być to, że nie tworzy ona jednego, zwartego
obszaru, obejmując jedynie fragmenty terytoriów wilczych watach, terytoriów osobniczych rysi oraz zlewni jezior w dorzeczu Krutyni. Problem ten łagodzi fakt, że Ostoja
znajduje się w całości w granicach znacznie większego Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Piska. Szerzej kwestia potrzeby modyfikacji granic Ostoi
omówiona jest w punkcie 10 Dokumentacji PZO.

Puszcza Piska sąsiaduje z obszarami o wysokich walorach przyrodniczych. Od zachodu jest to Puszcza Napiwodzko-Ramucka, od południa – łąki i lasy  Puszczy
Kurpiowskiej, od północnego wschodu – tereny Poligonu Orzysz, od północy m.in. jezioro Śniardwy i Mazurska Ostoja Żółwia Błotnego Baranowo. Warto podkreślić, że  w
samej Puszczy Piskiej jest sporo terenów, które zasługują na włączenie w granice Ostoi ze względu na znaczny udział siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Istniejące formy ochrony przyrody

Ostoja Piska znajduje się w całości w granicach OSOP Puszcza Piska i pokrywa się częściowo z obszarem Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W granicach ostoi znajduje
się w całości lub  częściowo także szereg innych obszarowych form ochrony przyrody, w tym kilkanaście rezerwatów przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne. Wykaz obszarowych form ochrony przyrody podano w punkcie 1.2.
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Gospodarka

Uwarunkowania przyrodnicze i historyczne sprawiły, że kluczowymi gałęziami gospodarki w Ostoi i jej sąsiedztwie są: leśnictwo, rolnictwo, turystyka, rybactwo i
przetwórstwo drewna.

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 % udział powierzchni w obszarze

Lasy Głównie skarb Państwa 37559,54 69,88

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń
nawadniających

Głównie własność prywatna 5279,98 9,82

Łąki, pastwiska Głównie własność prywatna 2753,03 5,12

Złożone systemy upraw i działek Głównie własność prywatna 479,19 0,89

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z
dużym udziałem roślinności naturalnej

Głównie własność prywatna 1083,91 2,02

Bagna śródlądowe Głównie skarb Państwa 545,22 1,01

Zbiorniki wodne Głównie skarb Państwa 5986,52 11,14

Tereny  zabudowane Głównie własność prywatna 21,23 0,04

Miejsca eksploatacji odkrywkowej Głównie własność prywatna 37,74 0,07

Tereny sportowe i wypoczynkowe Głównie własność prywatna 1,85 0,003
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Mapę użytkowania i pokrycie terenu wg danych CORINE przedstawia mapa w skali 1: 150 000 i plik wektorowy z warstwą informacyjną GIS, stanowiące Załącznik 5.

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,

Różne użytki rolne Głównie własność prywatna 2,6 Program rolnośrodowiskowy (PRŚ), Wariant (W) 1.1.
Zrównoważony system gospodarowania

Różne użytki rolne Głównie własność prywatna 48,25 PRŚ, W 1.1. Zrównoważony system gospodarowania
PRŚ, W 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i
pastwiskach na obszarach Natura 2000

Różne użytki rolne Głównie własność prywatna 3,28 PRŚ, W 1.1. Zrównoważony system gospodarowania
PRŚ, W 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków (na
obszarach Natura 2000)

Grunty orne Głównie własność prywatna 329,97 PRŚ W 2.1 Uprawy rolnicze, dla których zakończono
okres przestawiania

Grunty orne Głównie własność prywatna 120,71 PRŚ W 2.2 Uprawy rolnicze w okresie przestawiania

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 19,74 PRŚ W 2.3 Trwałe użytki zielone, dla których zakończono
okres przestawiania

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 312,10 PRŚ W 2.3 Trwałe użytki zielone, dla których zakończono
okres przestawiania
PRŚ, W 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i
pastwiskach na obszarach Natura 2000



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

55

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 58,62 PRŚ W 2.3 Trwałe użytki zielone, dla których zakończono
okres przestawiania
PRŚ, W 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków (na
obszarach Natura 2000)

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 10,20 PRŚ, W 2.4 Trwałe użytki zielone w okresie przestawiania
PRŚ, W 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i
pastwiskach na obszarach Natura 2000

Grunty orne Głównie własność prywatna 0,33 PRŚ, W 2.5 Uprawy warzywne, dla których zakończono
okres przestawiania

Grunty orne Głównie własność prywatna 0,88 PRŚ, W 2.6 Uprawy warzywne w okresie przestawiania

Grunty orne Głównie własność prywatna 3,37 PRŚ, W 2.6 Uprawy warzywne w okresie przestawiania
PRŚ, W 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin
uprawnych

Sady Głównie własność prywatna 1,63 PRŚ, W 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe, dla których
zakończono okres przestawiania

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 326,28 PRŚ, W 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach i
pastwiskach na obszarach Natura 2000

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 44,41 PRŚ, W 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków (poza
obszarami Natura 2000)

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 17,4 PRŚ, W 4.7 Półnaturalne łąki świeże (poza obszarami
Natura 2000)

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 687,26 PRŚ, W 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków (na
obszarach Natura 2000)
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Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE
w ha

Rodzaj dopłaty,
działania/priorytetu/programu,

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 5,53 PRŚ, W 5.3 Szuwary wielkoturzycowe (na obszarach
Natura 2000)

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 31,73 PRŚ, W 5.6 Półnaturalne łąki wilgotne (na obszarach
Natura 2000)

Trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 9,09 PRŚ, W 5.7 Półnaturalne łąki świeże (na obszarach Natura
2000)

Nieużytki i trwałe użytki zielone Głównie własność prywatna 1,14 PRŚ, W 5.10 Użytki przyrodnicze (na obszarach Natura
2000)

Grunty orne Głównie własność prywatna 0,45 PRŚ, W 8.2.1 Międzyplon ozimy

Grunty orne Głównie własność prywatna 11,69 PRŚ, W 8.3.1 Międzyplon ścierniskowy

Dane o gruntach objętych programem rolno-środowiskowym, w nieprzetworzonej formie otrzymanej ze źródła referencyjnego, zawiera Załącznik 6.

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
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Uchwała nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w
Piszu w sprawie zatwierdzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Pisz (z późn.
zmianami) (tekst jednolity: uchwała nr
XVIII/248/12 z dnia 12.03.2012 r.)

Gmina Pisz ─ brak wzmianki o obszarach N2000
─ brak zapisów dot. ochrony użytków zielonych

i gleb hydrogenicznych
─ brak jednoznacznych zapisów dot. ograniczeń

w zakresie lokalizacji zabudowy siedliskowej
(„proponuje się”)

─ dość znaczne rezerwy terenów budowlanych w
Pogubiu Średnim

─ stanica wodna nad Pisą k. Kałęczyna
─ stawy hodowlane w Wągliku (Jezioro Pogubie

Wielkie)

─ siedliska 3140, 3150, 3160,
7110, 7140

─ wilk, ryś

brak

Uchwała nr XXV/255/98 Rady Miejskiej w Piszu
z  dnia  6  marca 1998 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Jaśkowo

Gmina Pisz Nie dotyczy – tereny już obecnie zainwestowane
lub w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej
zabudowy

nie dotyczy brak

Uchwała nr XXV/158/2005 Rady Gminy
Sorkwity z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sorkwity

Gmina Sorkwity - znaczna rozbudowa wsi Jędrochowo i Borowe, w
mniejszym stopniu innych wsi
- brak zapisów dot. ochrony użytków zielonych i
gleb hydrogenicznych
- brak jednoznacznych zapisów dot. ograniczeń w
zakresie lokalizacji zabudowy siedliskowej

Siedliska 3140, 3150
(potencjalnie także 6510)

brak

Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Sorkwity z
dnia 27.05.2011 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w części
miejscowości Borowe

Gmina Sorkwity Znaczna rozbudowa wsi Siedliska 3140, 3150
(potencjalnie także 6510)

brak

Uchwała nr XVIII/98/96 Rady Gminy Sorkwity z
dnia 22.08.1996 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zabudowy
rekreacyjnej Borowo I

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – niewielki plan w nieciekawym
terenie rolniczym, przy istniejącej zabudowie

nie dotyczy brak
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Uchwała nr XVIII/119/2004 Rady Gminy
Sorkwity z dnia 02.09.2004 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zabudowy rekreacji
indywidualnej w miejscowości Borowo

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – teren już niemal w całości
zainwestowany

nie dotyczy brak

Uchwała nr IV/31/2003 Rady Gminy Sorkwity z
dnia 27.02.2003 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka
szkoleniowo-wypoczynkowego

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – teren istniejącego ośrodka
wypoczynkowego

nie dotyczy brak

Uchwała nr XVIII/97/96 Rady Gminy Sorkwity z
dnia 22.08.1996 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zabudowy
rekreacyjnej Borowo II

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – teren już częściowo zainwestowany
– dalsza zabudowa zgodnie z planem nie pogorszy
znacząco sytuacji

nie dotyczy brak

Uchwała nr XIII/63/99 Rady Gminy Sorkwity z
dnia 30.11.1999 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Maradki
- Wilamówek

Gmina Sorkwity Teren użytków zielonych nad jeziorem, daleko od
zwartej zabudowy. Planowany zespół zabudowy
rekreacyjnej, pole namiotowe i zabudowa
usługowa (usługi turystyczne)

Potencjalnie: siedlisko 3150
(j. Lampasz)

brak

Uchwała nr XXIV/154/05 Rady Gminy Sorkwity
z dnia 18.04.2005 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej w miejscowości
Borowo

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – mały teren nad jeziorem wśród
istniejącej zabudowy

nie dotyczy brak

Uchwała nr XI/48/07 Rady Gminy Sorkwity z
dnia 07.09.2007r.  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu terenu
infrastruktury technicznej w części obrębu
Borowo i Rybno

Gmina Sorkwity Nie dotyczy – pas podziemnej infrastruktury przy
istniejącej drodze

nie dotyczy brak
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Uchwała nr XVIII/177/2000 Rady Gminy Piecki
z dnia 30 września 2000 r. w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Piecki

Gmina Piecki - obwodnica Piecek w ciągu drogi nr 59
wytyczona na wschód od wsi (lasy, staw)

- duży teren pod zabudowę w Babiętach i
Zyzdrojowym Piecku nad j. Zyzdrój Wielki

- znaczny rozwój wsi Dłużec
- tereny pod zabudowę w rejonie j. Białego
- teren pod zabudowę rekreacyjną w Krawnie

- brak ustaleń chroniących gleby hydrogeniczne
i użytki zielone

- brak ustaleń jednoznacznie chroniących przed
rozpraszaniem zabudowy

siedlisko 3150 (głównie j.
Dłużec, Białe, Zyzdrój Wielki)

potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140, 6410,
6510
potencjalnie gatunki: 1014,
1042, 1166, 1188

potencjalnie: siedliska 3140,
3150, 3160, 6510
potencjalnie gatunki: 1352,
1361

brak

Uchwała nr XXXIII/210/02 Rady Gminy w
Pieckach z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-
usługowej. Wieś Krutyń. Gmina Piecki

Gmina Piecki Nie dotyczy- niewielki teren – uzupełnienie
istniejącej zabudowy

nie dotyczy brak
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Uchwała nr 20/52/99 z dnia 29.06.1999 r.
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ruciane-Nida

Miasto i Gmina
Ruciane-Nida

Projektowana zabudowa w Kowaliku nad j.
Nidzkim

Brak ustaleń jednoznacznie chroniących przed
rozpraszaniem zabudowy

Brak ustaleń chroniących gleby hydrogeniczne
i użytki zielone

siedlisko 3150 (j. Nidzkie)

potencjalnie: siedliska 3140,
3150, 3160, 6510
potencjalnie gatunki: 1352,
1361
potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140, 6410,
6510
potencjalnie gatunki: 1014,
1042, 1166, 1188

brak

Uchwała nr XVII/3/2004 Rady Miejskiej
Ruciane-Nida z dnia 30.01.2004 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Piaski

Miasto i Gmina
Ruciane-Nida

Nie dotyczy – teren w większości zainwestowany
(głównie usługi turystyczne)

nie dotyczy brak

Uchwała nr XL/1/2006 Rady Miejskiej Ruciane-
Nida z dnia 08.02.2006 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Onufryjewo

Miasto i Gmina
Ruciane-Nida

Nie dotyczy – uzupełnienie istniejącej zwartej
zabudowy wsi wzdłuż istniejących ulic

nie dotyczy brak

Uchwała nr XL/2/2006 Rady Miejskiej Ruciane-
Nida z dnia 08.02.2006 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Gałkowo – Zameczek

Miasto i Gmina
Ruciane-Nida

Nie dotyczy – uzupełnienie istniejącej zwartej
zabudowy wsi wzdłuż istniejących ulic

nie dotyczy brak

Uchwała nr XLVII/95/2002 Rady Miejskiej
Ruciane-Nida z dnia 19.09.2002 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Ukta

Miasto i Gmina
Ruciane-Nida

Nie dotyczy – teren zabudowany w środku wsi nie dotyczy brak
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Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej
Ruciane-Nida z dnia 26.04.2012 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Ruciane-Nida –
Guzianka

Miasto i Gmina
Ruciane-Nida

Nie dotyczy – teren istniejącej śluzy nie dotyczy brak

Uchwała nr XVI/141/2000 z dnia 26.07.2000r.
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Świętajno

Gmina Świętajno Brak ustaleń chroniących gleby hydrogeniczne i
użytki zielone

Brak ustaleń jednoznacznie chroniących przed
rozpraszaniem zabudowy

potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140, 6410,
6510
potencjalnie gatunki: 1014,
1042, 1166, 1188
potencjalnie: siedliska 3140,
3150, 3160, 6510
potencjalnie gatunki: 1166,
1188, 1352, 1361

brak

Uchwała nr X/63/2011 z dnia 18.08.2011r.
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Biskupiec

Gmina Biskupiec Dopuszczenie nowych siedlisk rolniczych w
gospodarstwach o powierzchni ponad 1 ha

Znaczna rozbudowa wsi Kamionki

siedliska 3140, 3150, 3160,
6510
gatunki: 1352, 1361
siedliska: 3150, potencjalnie
6510

brak

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w
Biskupcu z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie
Kamionka w gminie Biskupiec

Gmina Biskupiec Nie dotyczy – nieduży obszar blisko wsi w terenie
rolniczym, nad mało wartościowym jeziorkiem

nie dotyczy brak
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Uchwała nr XIV/122/200 z dnia 07.07.2000r.
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty - tereny inwestycyjne na polanach śródleśnych
na południe od Jeleniewa, w zupełnym
oderwaniu od istniejącej zabudowy

- brak jednoznacznych zapisów chroniących
przed rozpraszaniem zabudowy i chroniących
użytki zielone

siedliska: 91D0, potencjalnie
6510, 6410
gatunki: 1352, 1361

potencjalnie: siedliska 3140,
3150, 3160, 6510, 7110, 7230,
7140
potencjalnie gatunki: 1352,
1361

brak

Uchwała Nr XXVIII/196/05 Rady Gminy
Dźwierzuty z dnia 29.12.2005 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębach
geodezyjnych Dźwierzuty, Rumy, Rańsk,
Targowo, Popowa Wola, Olszewka, Sąpłaty,
Linowo, Miętkie

Gmina Dźwierzuty Plaża nad j. Babięty Wielkie Siedliska: 3150 (j. Babięty
Wielkie)

brak

Uchwała I/2/99 z dnia 26.02.1999 r. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mikołajki

Gmina Mikołajki brak ustaleń chroniących gleby hydrogeniczne i
użytki zielone

brak ustaleń jednoznacznie chroniących przed
rozpraszaniem zabudowy

potencjalnie: siedliska 3140,
3150, 3160, 6510, 7110, 7140,
7210, 7230
potencjalnie gatunki: 1166,
1188, 1220, 1352, 1361

brak

Uchwała nr XVIII/130/2000 z dnia 06.03.2000 r.
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Mrągowo

Gmina Mrągowo Zabudowa skarpy nad jeziorem Kujno

Brak jednoznacznych zapisów dotyczących
ochrony użytków zielonych i ochrony przed
rozpraszaniem zabudowy

Siedliska 3150, 6210

Potencjalnie: siedliska 3150
(j. Kujno), 6210

brak

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rozogi
z 2013 r.

Gmina Rozogi Znaczne rezerwy terenów inwestycyjnych w
Farynach

Potencjalnie gatunki: 1352,
1361

brak
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Zaktualizowana strategia rozwoju gminy
Biskupiec na lata 2007-2013 (Uchwała nr
XVII/162/08 z Rady Gminy Biskupiec z dnia 31
lipca 2008 r.)

Gmina Biskupiec Nie dotyczy – brak konkretnych zapisów
mogących stanowić istotne zagrożenie

nie dotyczy brak

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy Mikołajki na lata 2008-2020(Uchwała nr
XLVIII/371/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2009 r.)

Gmina Mikołajki Nie dotyczy – brak konkretnych zapisów
mogących stanowić istotne zagrożenie

nie dotyczy brak

Plan rozwoju lokalnego gminy Mrągowo 2007-
2016 (uchwała nr XIV/90/07 Rady Gminy
Mrągowo z dnia 21 grudnia 2007 r.)

Gmina Mrągowo Nie dotyczy – brak konkretnych zapisów
mogących stanowić istotne zagrożenie

nie dotyczy brak

Strategia działań inwestycyjnych gminy
Mrągowo na lata 2010-2015  (Uchwała nr
XXXIII/279/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 10
lutego 2010 r.)

Gmina Mrągowo Nie dotyczy – brak zapisów mogących stanowić
istotne zagrożenie

nie dotyczy brak

Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i
gminy Ruciane-Nida do roku 2015 (uchwała nr
XXII/43/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z
dnia 28 maja 2008 r.)

Gmina Ruciane-
Nida

Budowa tras turystycznych pieszych, rowerowych i
konnych na terenie gminy

Potencjalnie gatunki: 1352,
1361

brak

Lokalna strategia rozwoju „Mazurskie Morze”
(uchwała nr XIII/50/2012 Walnego Zebrania
Członków LGD Mazurskie Morze z dnia 15
lutego 2012 r.)

Lokalna Grupa
Działania
„Mazurskie
Morze”

„Jeziora i rzeki dostępne ... – wokół każdego
jeziora powstaje oznakowana i ogólnodostępna
ścieżka. Dojścia do jezior są widocznie
oznakowane. Spacery wokół jezior są
promowane.”
„Wędrując po Mazurskim Morzu – konno,
rowerem, pieszo, w kajaku, żaglówce lub na lodzie.
Powstają zróżnicowane trasy turystyczne, które
łączą się z trasami sąsiadujących LGD. Przy
trasach powstają całoroczne centra obsługi
podróżnych i ich środków transportu, włącznie z
koniem.”

Potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7210,
Potencjalnie gatunki: 1352,
1361

brak
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Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku
2025

Województwo
Warmińsko-
Mazurskie

─ modernizacja drogi nr 16 do klasy GP
─ zwiększenie dostępności Wielkich Jezior

Mazurskich dla mieszkańców Warszawy
─ rozbudowa lotnisk i lądowisk
─ rozbudowa linii kolejowych
─ modernizacja i rozbudowa szlaków wodnych,

w tym szlaku WJM

Potencjalnie różne przedmioty
ochrony, w zależności od
sposobu realizacji zadań

brak

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
powiatu mrągowskiego na lata 2007-2020
(uchwała nr XXI/149/2008 Rady Powiatu w
Mrągowie z dnia 23 kwietnia 2008 roku)

Powiat Mrągowski Nie dotyczy – brak konkretnych zapisów
mogących stanowić istotne zagrożenie

nie dotyczy brak

Strategia rozwoju powiatu Piskiego 2013-2023 Powiat Piski Nie dotyczy – brak konkretnych zapisów
mogących stanowić istotne zagrożenie

nie dotyczy brak

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa
Maskulińskie na okres 1.01.2005 – 31.12.2014.
Wyk. BULiGL

Nadleśnictwo
Maskulińskie

Sposoby użytkowania rębnego i składy gatunkowe
odnowień nie zawsze zgodne z potrzebami ochrony
leśnych siedlisk przyrodniczych

Sposoby użytkowania rębnego nie zawsze zgodne
z potrzebami ochrony wodnych i torfowiskowych
siedlisk przyrodniczych

Siedliska: 9170, 19E0, 91F0
Gatunki: 1352, 1361
Potencjalnie gatunki: 1083,
1088
Potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140

brak

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Mrągowo na
lata 2007-2016. Wyk. BULiGL

Nadleśnictwo
Mrągowo

Sposoby użytkowania rębnego i składy gatunkowe
odnowień nie zawsze zgodne z potrzebami ochrony
leśnych siedlisk przyrodniczych

Sposoby użytkowania rębnego nie zawsze zgodne
z potrzebami ochrony wodnych i torfowiskowych
siedlisk przyrodniczych

Siedliska: 9170, 19E0, 91F0
Gatunki: 1352, 1361
Potencjalnie gatunki: 1083,
1088
Potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140

brak
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Plan urządzenia gospodarstwa leśnego
Nadleśnictwa Pisz na okres 01.01.2004-
31.12.2013. Wyk. BULiGL. Nowy plan na okres
2014 – 2020 w trakcie opracowywania

Nadleśnictwo Pisz Sposoby użytkowania rębnego i składy gatunkowe
odnowień nie zawsze zgodne z potrzebami ochrony
leśnych siedlisk przyrodniczych

Sposoby użytkowania rębnego nie zawsze zgodne
z potrzebami ochrony wodnych i torfowiskowych
siedlisk przyrodniczych

Siedliska: 9170, 19E0, 91F0
Gatunki: 1352, 1361
Potencjalnie gatunki: 1083,
1088
Potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140

brak

Plan urządzenia gospodarstwa leśnego
Nadleśnictwa Spychowo na okres 01.01.2002-
31.12.2012. Wyk. BULiGL. Nowy plan na okres
2014 – 2020 w trakcie opracowywania

Nadleśnictwo
Spychowo

Sposoby użytkowania rębnego i składy gatunkowe
odnowień nie zawsze zgodne z potrzebami ochrony
leśnych siedlisk przyrodniczych

Sposoby użytkowania rębnego nie zawsze zgodne
z potrzebami ochrony wodnych i torfowiskowych
siedlisk przyrodniczych

Siedliska: 9170, 19E0, 91F0
Gatunki: 1352, 1361
Potencjalnie gatunki: 1083,
1088
Potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140

brak

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Strzałowo
na okres gospodarczy od 1 I 2014 r. do 31 XII
2023 r. Wyk. BULiGL

Nadleśnictwo
Strzałowo

Sposoby użytkowania rębnego i składy gatunkowe
odnowień nie zawsze zgodne z potrzebami ochrony
leśnych siedlisk przyrodniczych

Sposoby użytkowania rębnego nie zawsze zgodne
z potrzebami ochrony wodnych i torfowiskowych
siedlisk przyrodniczych

Siedliska: 9170, 19E0, 91F0
Gatunki: 1352, 1361
Potencjalnie gatunki: 1083,
1088
Potencjalnie siedliska: 3140,
3150, 3160, 7110, 7140

brak

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

Przedmiot ochrony Ocena
ogólna

Powierzchnia
[ha]

Liczba
stanowisk/
wielkość
populacji

Rozmieszczenie
w obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres  prac terenowych
uzupełniających/

Uzasadnienie do wyłączenia z prac
terenowych
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3140 - Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki wodne z
podwodnymi łąkami ramienic
Charatea

A 1800-2100 Według Zał. 7 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do wizyt na brzegach kilku
jezior

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

B 5000-5400 Według Zał. 7 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do wizyt na brzegach
kilkunastu jezior

3160 - Naturalne, dystroficzne
zbiorniki wodne

A 60-90 Według Zał. 7  Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do wizyt na brzegach kilku
jezior

6210 - Murawy kserotermiczne
Festuco-Brometea

C 1-6 Według Zał. 7 Słaby Ze względu na ograniczenia czasowe prac
terenowych nie  prowadzono

6410 - Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)

B 50-110 Według Zał. 7 Słaby j.w.

6510 - Ekstensywnie użytkowane
niżowe łąki świeże (Arrhenatherion)

C 50-150 Według Zał. 7 Słaby Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do pobieżnej penetracji
kilku płatów

7110 - Torfowiska wysokie
z roślinnością torfotwórczą (żywe)

B 60-90 Według Zał. 7 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do penetracji kilku płatów i
jednego transektu wg metodyki GIOŚ

7140 - Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricatea nigrae)

B 100-120 Według Zał. 7 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do penetracji kilkunastu
płatów i kilku transektów wg metodyki GIOŚ

7150 - Obniżenia na podłożu
torfowym z roślinnością ze związku
Rhynchosporion

C 0,1-2,0 Według Zał. 7 Słaby Prace terenowe ograniczono do poszukiwań płatów
w kompleksach torfowisk wysokich i
przejściowych

7210 - Torfowiska nakredowe
C 1-4 Według Zał. 7 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prac

terenowych nie prowadzono
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*7230 Torfowiska alkaliczne

C 30-40 Według Zał. 7 Średni j.w.

9170 - Grąd subkontynentalny (Tilio-
Carpinetum)

B 9000-12000 Według Zał. 7 Średni Spenetrowano szereg płatów
i wykonano 47 transektów wg metodyki GIOŚ

91D0 - Bory i lasy bagienne
B 2000-3000 Według Zał. 7 Średni Spenetrowano szereg płatów

i wykonano 42 transekty wg metodyki GIOŚ
91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe Salicetum albae,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe

C 100-400 Według Zał. 7 Słaby Spenetrowano szereg płatów
i wykonano 7 transektów wg metodyki GIOŚ

*91F0 - Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum)

C 7-15 Według Zał. 7 Słaby Spenetrowano kilka płatów
i wykonano 3 transekty wg metodyki GIOŚ

91I0 - Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia pubescenti-petraeae)

C 2-5 Według Zał. 7 Średni Przeprowadzono wizje lokalne na płatach
podanych w źródłach

1337 - Bóbr europejski Castor fiber

C
280-600 os.

Według Zał. 9 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do przygodnych obserwacji
w czasie prac fitosocjologicznych

1352 - Wilk Canis lupus
B 18-25 os. Według Zał. 9 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe prac

terenowych nie prowadzono

1355 - Wydra Lutra lutra B 100-250 os. Według Zał. 9 Słaby j.w.

* 1361 - Ryś Lynx lynx B 6-8 os. Według Zał. 9 Średni j.w.

1166 - Traszka grzebieniasta Triturus
cristatus

B Gatunek rzadki Według Zał. 9 Słaby j.w.

1188 - Kumak nizinny Bombina
bombina

C Gatunek pospolity Według Zał. 9 Słaby j.w.

1220 Żółw błotny Emys orbicularis B 50 -100 os. Według Zał. 9 Średni j.w.

1134 - *Różanka Rhodeus sericeus
C Gatunek pospolity Według Zał. 9 Średni Przebadano kilkanaście stanowisk metodą

połowów agregatowych
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1149 - Koza Cobitis taenia C Gatunek pospolity Według Zał. 9 Średni j.w.

1014 - Poczwarówka zwężona
Vertigo angustior

C
2 stanowiska

Według Zał. 9 Bardzo słaby Ze względu na ograniczenia czasowe prace
terenowe ograniczono do pobieżnej penetracji
kilku potencjalnych siedlisk

1042 - Zalotka większa Leucorrhinia
pectoralis

C
1 stanowisko

Według Zał. 9 Bardzo słaby Ze względu na ograniczenia czasowe  prace
terenowe ograniczono do pobieżnej penetracji
kilkunastu potencjalnych siedlisk

1083 - Jelonek rogacz
Lucanus cervus

B Kilka stwierdzeń
w ostatnich
15 latach

Według Zał. 9 Słaby Zbadano stanowiska podawane w literaturze i
kilkanaście potencjalnych siedlisk

1088 - Kozioróg dębosz Cerambyx
cerdo

B Kilka stwierdzeń
w ostatnich
15 latach

Według Zał. 9 Słaby j.w.

1393 - Sierpowiec błyszczący
Drepanocladus vernicosus

A 4 stanowiska,
40-80 tys. os.

Według Zał. 8 Średni Ze względu na ograniczenia czasowe nie
prowadzono prac terenowych. 1 z 4 stanowisk
monitorowane w ramach PMŚ

1477 - Sasanka otwarta Pulsatilla
patens

C 30 – 100 os. Według Zał. 8 Słaby Ze względu na ograniczenia czasowe nie
prowadzono prac terenowych

1902 - Obuwik pospolity
Cypripedium calceolus

C 1 stanowisko,
0-5 os.

Według Zał. 8 Dobry Stanowisko monitorowane w ramach PMŚ,
w ramach prac przeprowadzono wizję lokalną

*1903 – Lipiennik Loesela Liparis
Loeselii

C 3 stanowiska,
10-20 os.

Według Zał. 8 Średni j.w.

*4068 – Dzwonecznik wonny
Adenophora liliifolia

B 1 stanowisko,
1-5 os.

Według Zał. 8 Dobry Stanowisko monitorowane w ramach PMŚ,
w ramach prac przeprowadzono wizję lokalną

* Gwiazdką oznaczono siedliska i gatunki, które w SDF z lat 2001-2012 nie były wykazane lub miały ocenę D.

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

SIEDLISKA BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI OCHRONY

3140 - Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charatea
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Jeziora oligo- i mezotroficzne to odpowiednio jeziora skrajnie i średnio ubogie w substancje biogenne, które decydują o wielkości produkcji roślinnej. Jeziora ubogie w takie
substancje, a jednocześnie cechujące się znaczną twardością wód, są typowym siedliskiem ramienic, makroskopowych glonów przypominających pokrojem i wielkością
rośliny naczyniowe, tworzących bardzo charakterystyczne i urokliwe łąki podwodne. W środkowej Europie, gdzie zagęszczenie ludzkich populacji jest wysokie (w
porównaniu np. ze Skandynawią), rolnictwo – wysoko rozwinięte i zajmujące wielkie areały, opady atmosferyczne – wzbogacone w biogeny z procesów spalania, erozji
wietrznej itd., jezior oligotroficznych prawie nie ma, a mezotroficzne są coraz rzadsze i stanowią kilka procent ogółu zbiorników śródlądowych. Przyczyną ich zaniku jest
oczywiście eutrofizacja wód, czyli wzbogacanie ich fosfor i azot. Jeziora mezotroficzne, czy to w drodze sukcesji naturalnej, czy (zazwyczaj) w wyniku przyspieszonego
starzenia się, wywołanego działalnością ludzi, stopniowo przechodzą w eutroficzne (siedlisko 3150). Wśród różnych objawów tego procesu jest też ustępowanie ramienic na
korzyść pospolitych roślin naczyniowych.

Dotychczas GIOŚ nie wydał metodyki oceny jakości siedliska 3140. Dla potrzeb niniejszego PZO uznano, że kluczowym wskaźnikiem oceny powinien być udział ramienic w
zbiorowiskach roślin wodnych (z pominięciem szuwarów) oraz że udział ramienic poniżej 20% oznacza jezioro eutroficzne (3150), od 20% do 40% - jezioro ramienicowe z
oceną U2, od 40% do 60% - jezioro ramienicowe z oceną U1, a powyżej 60% - jezioro ramienicowe z oceną FV. Na podstawie niepełnych i rozproszonych danych [badania
WIOŚ, dane niepublikowane J. Kruszelnickiego, materiały MPK, informacje od użytkowników rybackich i nadleśnictw] do mezotroficznych jezior ramienicowych zaliczono
jeziora Jegocin, Kołowin, Kołowinek, Skarp, Pogubie Wielkie, Majcz Wielki, Mokre i Piłakno, o łącznej powierzchni około 2100 ha. Dla trzech z nich (Majcz Wielki,
Kołowin, Mokre) istnieją wiarygodne ilościowe dane WIOŚ dotyczące roślinności wodnej. Na ich podstawie przeciętny stan zachowania struktury i funkcji jezior
ramienicowych można wstępnie ocenić na U1 (Majcz Wielki, Kołowin) lub U2 (Mokre).

Podstawowym zagrożeniem dla jezior mezotroficznych jest nadmierny dopływ substancji biogennych, w tym zwłaszcza fosforu, ze zlewni, przy czym wiele wskazuje na to
[Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aktualizacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Środowisko s.c. 2006], że największy ładunek biogenów
pochodzi obecnie z rolnictwa. W niektórych przypadkach (Majcz Wielki, Pilwąg, Mokre) znaczącym zagrożeniem jest silna presja na zabudowę brzegów jezior, wiążąca się
nie tylko ze wzrostem ilości ścieków odprowadzanych do wód, ale, co nawet istotniejsze, z niszczeniem ochronnej bariery wokół jezior, jaką stanowią nadbrzeżne
zadrzewienia i zakrzewienia, szuwary, czy wreszcie roślinność zanurzona. W tym kontekście warto pamiętać, że z punktu widzenia oceny jakości siedlisk 3140 istotniejsza
jest różnorodność wodnej flory naczyniowej oraz jej dominacja nad fitoplanktonem niż stężenia pierwiastków biogennych stwierdzane w wodach.

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

Jeziora eutroficzne są najbardziej rozpowszechnionym typem jezior pojezierzy północnopolskich. Są to jeziora wyraźnie żyźniejsze niż jeziora mezotroficzne, co przejawia
się wyższymi stężeniami fosforu i azotu i większą produkcją fitoplanktonu, a w konsekwencji także zooplanktonu, bezkręgowców dennych, ryb  i innych organizmów
zwierzęcych. W zbiorowiskach roślinności wodnej ramienice stanowią niewielki odsetek, a często nie ma ich wcale. Poza szuwarami zwykle wyodrębnić można mniej lub
bardziej rozbudowany pas roślinności z liśćmi pływającymi (dominantem jest często grążel żółty i/lub grzybienie białe, a w mniejszych i/lub silniej zeutrofizowanych
zbiornikach – rdest ziemnowodny, osoka aloesowata, czy żabiściek pływający), choć nie jest on obecny we wszystkich tego typu jeziorach. Roślinność zanurzona składa się
na najczęściej z mniej lub bardziej licznych gatunków rdestnic, wywłócznika  kłosowego, rogatka sztywnego, moczarki kanadyjskiej czy mchu zdrojka. W dużym



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

70

uproszczeniu można powiedzieć, że jeziora eutroficzne są tym cenniejsze, im mniej zaawansowany jest proces eutrofizacji. Wraz ze wzrostem żyzności, szczególnie wtedy,
gdy jest on spowodowany silnymi oddziaływaniami antropogenicznymi (dopływ ścieków, spływ nawozów i ziemi z pól itd.), uwidacznia się tendencja do ustępowania
roślinności zanurzonej i wzrostu biomasy fitoplanktonu, w tym silnych zakwitów sinic. Takie silnie przeżyźnione (hipertroficzne) jeziora mają nie tylko znacznie mniejszą
wartość przyrodniczą, ale i rybacką oraz rekreacyjną.

W Ostoi znajduje się około 50 jezior eutroficznych o powierzchni ponad 1 ha i przypuszczalnie kilkakrotnie więcej drobnych zbiorników eutroficznych. Łączna powierzchnia
siedliska szacowana jest na około 5050 ha. Do największych jezior eutroficznych Ostoi należą Nidzkie, Bełdany, Zyzdrój Wielki, Białe i Warnołty. Żadne z jezior nie było
badane wg metodyki oceny siedlisk przyrodniczych GIOŚ, natomiast na podstawie pośrednich i rozproszonych danych (głównie z badań i raportów WIOŚ, informacji ustnych
[J. Kruszelnicki] oraz oglądu kilkunastu jezior w ramach prac terenowych nad PZO) można wstępnie ocenić przeciętny stan zachowania struktury i funkcji jezior
eutroficznych ostoi na FV. Dokładniejsze badania mogą jednak obniżyć tą ocenę. Wystarczy wspomnieć, że jednym z kardynalnych wskaźników jest przezroczystość wody
(widzialność krążka Secchiego), która w przypadku jezior ocenianych na FV powinna latem wynosić > 2,5 m.

Podstawowym zagrożeniem dla jezior eutroficznych jest nadmierny dopływ substancji biogennych, w tym zwłaszcza fosforu, ze zlewni, przy czym wiele wskazuje na to
[Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aktualizacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Środowisko s.c. 2006], że większy ładunek biogenów pochodzi
obecnie z rolnictwa niż ze ścieków bytowych. Znaczącym zagrożeniem jest silna presja na zabudowę brzegów jezior, wiążąca się nie tylko ze wzrostem ilości ścieków
odprowadzanych do wód, ale, co nawet istotniejsze, z niszczeniem ochronnej bariery wokół jezior, jaką stanowią nadbrzeżne zadrzewienia i zakrzewienia, szuwary, czy
wreszcie roślinność zanurzona. W tym kontekście warto pamiętać, że z punktu widzenia oceny jakości siedlisk 3150 istotniejsza jest różnorodność wodnej flory naczyniowej
oraz jej dominacja nad fitoplanktonem niż stężenia pierwiastków biogennych stwierdzane w wodach.

Warto zaznaczyć, że w Ostoi Piskiej występują także starorzecza – nieduże zbiorniki wodne o zupełnie odmiennym od jezior polodowcowych pochodzeniu. Można je znaleźć
w dolinie Pisy – w granicach Ostoi jest ich kilka, a na odcinku od Pisza do Wincenty – kilkadziesiąt. Pisa ma prawdopodobnie najlepiej zachowane starorzecza w całym
wojewdztwie warmińsko-mazurskim.

3160 - Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

Jeziora dystroficzne to z reguły małe zbiorniki, najczęściej usytuowane w środku kompleksów torfowisk przejściowych, wysokich i borów bagiennych. Przed rozpoczęciem
wielkich programów melioracyjnych były to na ogół zbiorniki bezodpływowe, obecnie część z nich ma sztuczny dopływ lub odpływ. Ich zlewnia jest na ogół niewielka i
porośnięta  borami.  Jeziora  te  są skrajnie  ubogie  w  przyswajalne  biogeny,  mają odczyn  kwaśny  i  brunatną wodę,  co  spowodowane  jest  dopływem  ze  zlewni  kwasów
humusowych. W takich warunkach produkcja pierwotna jest bardzo niska, a roślinność wodna ograniczona do stosunkowo niewielu wyspecjalizowanych gatunków. Wiele
jezior dystroficznych otoczonych jest tak zwanym płem – pływającym kożuchem roślinności torfowiskowej, stopniowo rozrastającym się w kierunku środka jeziora.
Naturalne zbiorniki dystroficzne w Polsce skupiają się w pasie północnopolskich pojezierzy oraz na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W Ostoi znajduje się około 30 takich
zbiorników o łącznej powierzchni około 70 ha. Największe mają powierzchnię blisko 10 ha, najmniejsze – kilka arów. Większe skupienia znajdują się m.in. w okolicach
Kamienia, Popielna, Zgonu i Krutyni. Jeziora te nie były dotychczas badane wg metodyki monitoringu siedlisk GIOŚ, ale na podstawie oglądu brzegów, lustra wody i zlewni
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stan ochrony większości z nich można uznać za właściwy (FV). Większość znajduje się w odludnych, całkowicie zalesionych miejscach i nie jest poddawana większej presji
antropogenicznej. Niemniej, znane są przypadki budowania nad nimi np. pomostów rekreacyjnych (j. Gryżewskie), połowu ryb, plany rozwoju zabudowy w zlewni (j.
Małzy), użytkowania rolniczego części zlewni (j. Gryżewskie, j. Małzy). Kilkadziesiąt lat temu niektóre jeziora dystroficzne próbowano przysposobić do funkcji
gospodarczych przez alkalizację za pomocą wapna. W Ostoi takim jeziorem jest Smolak kolo Warnowa. Potencjalnie największym zagrożeniem byłyby melioracje
odwadniające oraz intensywne użytkowanie rębne drzewostanów w zlewni.

*6120 – Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

Ciepłolubne murawy napiaskowe ze związku Koelerion glaucae to półnaturalne zbiorowiska związane z klimatem kontynentalnym, rozwijające się na piaszczystych, ubogich
w wapń podłożach, w miejscach suchych i dobrze nasłonecznionych. Są one bardziej zwarte od zdominowanych przez szczotlichę siwą, mszaki i porosty muraw
szczotlichowych, a także znacznie bogatsze pod względem gatunkowym. Do typowych, stosunkowo często spotykanych gatunków ciepłolubnych muraw ze związku
Koelerion glaucae należą strzęplica sina, goździk kartuzek, goździk piaskowy, traganek piaskowy i rojownik pospolity. Siedlisko 6120 w dotychczasowych wersjach SDF
było wykazywane z literą D.

Ciepłolubne murawy napiaskowe to w Ostoi siedlisko skrajnie rzadkie. Z dostępnych informacji [BULiGL, J. Kruszelnicki, dane  niepublikowane] wynika, że niewielkie
płaty muraw napiaskowych można znaleźć nad jeziorami Mokre i Zyzdrój Wielki, przy drodze Zgon – Ruciane-Nida i na północ od rezerwatu Krutynia. Płat na półwyspie
Połom nad jeziorem Zdrużno (tuż poza Ostoją), wymieniony w pilotażowym Programie zarządzania Ostoją Piską [Hołdyński C. i in.] to prawdopodobnie zbiorowisko
pośrednie między 6120 a 2330.

6210 - Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea to zbiorowiska o charakterze stepowym, wykształcające się w odpowiednich warunkach klimatycznych na żyznych
glebach o odczynie zasadowym, zwykle bogatym w wapń. W Polsce występują w dużym rozproszeniu, jedynie w miejscach zapewniających odpowiednie warunki glebowe
i termiczno-świetlne, przy czym na ogół są to zbiorowiska kadłubowe, ze stosunkowo niedużym udziałem gatunków związanych z Festuco-Brometea, za to znaczącym
udziałem gatunków związanych ze świeżymi łąkami (Arrhenatherion), murawami napiaskowymi (Koelerio-Coryephoretea), ciepłolubnyjmi okrajkami (Trifolio-Geranietea)
czy ciepłolubnymi zbiorowiskami ruderalnymi (Onopordetalia). W Ostoi takie zubożone murawy kserotermiczne podawano w kilku małych stanowiskach, w tym na północ
od Wigryn, na północnym brzegu j. Kujno, oraz w pobliżu Prawdowa i Lipowa. Płaty te nie były szczegółowo badane, a informacje o nich wymagają weryfikacji.

6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  (Molinion)

Łąki trzęślicowe to półnaturalne zbiorowiska trawiaste wykształcone na glebach o silnie zmiennym poziomie wód gruntowych i różnej trofii. Spektrum łąk trzęślicowych ze
związku Molinion przyjęło się dzielić na dwa zespoły: łąki olszewnikowo-trzęślicowe Selino-Molinion, związane na ogół dość ciężkimi, oglejonymi glebami
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mezotroficznymi, o odczynie zbliżonym do obojętnego i podwyższonej zawartości wapnia, oraz łąki sitowo-trzęślicowe Junco-Molinion, wykształcające się na słabszych,
kwaśnych glebach organogenicznych o mniej ruchliwym poziomie wód gruntowych i znikomej zawartości fosforu, azotu i wapnia. Pierwszy zespół jest znacznie bogatszy
pod względem florystycznym i to w nim zwykle występują najcenniejsze gatunki łąk trzęśllicowych, jak kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goździk pyszny czy
nasięźrzał pospolity. Łąki trzęślicowe to łąki tradycyjnie koszone najwyżej raz w roku, jesienią, w celu pozyskania ściółki dla zwierząt.
Areał występowania bogatych gatunkowo łąk trzęślicowych zawsze był ograniczony naturalnymi warunkami siedliskowymi. Obecnie zagraża im przede wszystkim
zaniechanie użytkowania, a w konsekwencji naturalna sukcesja w kierunku zbiorowisk całkowicie zdominowanych przez wysokie trawy (trzęślica, śmiałek darniowy), a
następnie – zbiorowisk krzewiastych (zarośla wierzby rokity  itp.).
Na podstawie danych niepublikowanych J. Kruszelnickiego szacuje się, że łąki trzęślicowe zajmują w Ostoi do 100 ha. Informacji o łąkach trzęślicowych pochodzące
z innych źródeł postanowiono nie uwzględniać, ponieważ po wstępnej weryfikacji stwierdzono, że zawierają zbyt wiele nieścisłości. Zidentyfikowane łąki trzęślicowe
występują wyspowo w pasie między jeziorem Kołowinek a jeziorem Gardyńskim, w kompleksach z łąkami wilgotnymi Calhtion, turzycowiskami Magnocaricion
i szuwarami  właściwymi Phragmition. Ich stanu nie oceniano w terenie wg metodyki GIOŚ, jednak na podstawie informacji J. Kruszelnickiego ogólny stan struktury
i funkcji oceniono wstępnie na U1. Część łąk jest koszona, części zagraża sukcesja. W ostatnich latach niektóre łąki zostały podtopione w ramach programów małej retencji,
co spowodowało zmiany sukcesyjne w kierunku szuwarów wielkoturzycowych [J. Kruszelnicki, dane niepubl., A. Ryś. Ochrona i regeneracja ekosystemów mokradłowych na
terenie Nadleśnictwa Strzałowo w Puszczy Piskiej – efekty i kontrowersje, Przegląd Przyrodniczy XXII (3), 2011, 46-67].

6510 - Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion)

Ekstensywnie użytkowane świeże łąki ze związku Arrhenatherion to najbardziej rozpowszechnione spośród siedlisk łąkowych i murawowych na Pojezierzu Mazurskim, a
prawdopodobnie także w Ostoi. Typowe świeże łąki z rajgrasem wyniosłym wykształcają się w wyniku wieloletniego dość ekstensywnego użytkowania kośnego (1, najwyżej
2 dość późne pokosy) i najwyżej umiarkowanego nawożenia na glebach brunatnych lub, rzadziej, na innych w miarę żyznych glebach. Typowymi gatunkami dominującymi
wśród traw są rajgras wyniosły i kupkówka pospolita, znaczącą rolę odgrywać mogą też kostrzewa czerwona i wiechlina łąkowa. Charakterystyczne dla łąk rajgrasowych jest
występowanie takich roślin dwuliściennych, jak kozibród łąkowy, dzwonek rozpierzchły, przytulia pospolita, szczaw rozpierzchły, świerzbnica polna, barszcz syberyjski,
jastrun właściwy czy pasternak zwyczajny. W zależności od żyzności i wilgotności gleby oraz intensywności użytkowania łąki ze związku Arrhnenatherion mogą przybierać
różne postaci, od wilgotnych, nawiązujących do łąk wyczyńcowych, po suche, ze znacznym udziałem gatunków kserotermicznych, i od zbiorowisk kadłubowych
nawiązujących do intensywnych użytków zielonych ze związku Cynosurion po płaty od lat nieużytkowane, z wieloma cechami zbiorowisk ruderalnych i okrajkowych.

Łąki rajgrasowe są w Ostoi dość rozpowszechnione ale, jak większość siedlisk nieleśnych, nie zostały nigdy w sposób kompleksowy i wiarygodny skartowane. Ich
powierzchnię można zgrubnie szacować na kilkadziesiąt nawet do ok. 200 ha. Przemiany na terenach wiejskich sprawiają, że łąki rajgrasowe kurczą swój areał ustępując
gruntom ornym, intensywnie użytkowanym pastwiskom, zabudowie i nieużytkowanym zbiorowiskom ziołoroślowym. Stan zachowania płatów, które udało się spenetrować w
ramach prac nad PZO, był bardzo zróżnicowany, od FV po U2. Na podstawie obserwacji własnych, informacji J. Kruszelnickiego i danych BULiGL w ramach prac nad PZO
skratowano zasięg blisko 50 ha łąk rajgrasowych. Są one rozmieszczone w północnej części Ostoi, zwykle na pagórkach i wyniesieniach morenowych, przy czym największe
płaty zidentyfikowano w „rolniczym trójkącie” między Wojnowem, Uktą a Śwignajnem. Biorąc pod uwagę uwarunkowania fizjograficzne można przypuszczać, że spore
powierzchnie nieskartowanych dotąd łąk rajgrasowych znajdują się między innymi w północno-zachodniej części Ostoi, w zespołach przyrodniczo-krajobrazowych. Na
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podstawie wyrywkowych informacji ogólny stan zachowania łąk rajgrasowych w Ostoi można ocenić na U1.

*7110 - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

Torfowiska wysokie to bardzo specyficzne siedliska przyrodnicze, budowane przez mchy torfowce. Rośliny te, pozbawione korzeni czy nawet chwytników, jednak posiadają
zdolność do tworzenia gęstych, grubych darni oraz do zatrzymywania wody. Torfowce torfowisk wysokich są roślinami o bardzo małych wymaganiach troficznych (tj.
potrzebują do wzrostu znikomych ilości substancji biogennych, jak azot czy fosfor) i jednocześnie bardzo szybko eliminowanymi, między innymi w drodze konkurencji, z
siedlisk żyźniejszych, gdzie mają szansę rozwijać się rośliny o wyższych wymaganiach pokarmowych. Dlatego torfowiska wysokie występują przede wszystkim na
wododziałach i w innych miejscach, gdzie ukształtowanie terenu ogranicza do minimum dopływ wód ze zlewni. Torfowce rozwijają się korzystając wyłącznie lub niemal
wyłącznie z wód opadowych trafiających bezpośrednio na torfowisko, a więc nie wzbogaconych w biogeny z okolicznych terenów. Dzięki zdolności do zatrzymywania wody
i wzrostowi torfowców, torfowisko wypiętrza się ponad otaczający teren i podobnie ponad poziom wód gruntowych otoczenia podnosi się poziom wody zgromadzonej w
rosnącej kopule torfowiska. W ten sposób dochodzi do całkowitego odcięcia siedliska od zasilania bogatszymi w biogeny wodami. Następuje też silne zakwaszenie
środowiska, co wynika z charakterystyki odkładającej się materii organicznej (torfu). W tych warunkach obok torfowców typowych dla torfowisk wysokich są w stanie
przetrwać bardzo nieliczne gatunki roślin naczyniowych, jak rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata czy bagno zwyczajne. Torfowiska wysokie w
Polsce niżowej, w tym także w Ostoi, zwykle występują w kompleksach z innymi ubogimi i kwaśnymi siedliskami (torfowiska przejściowe (7140), bory bagienne (91D0),
jeziorka dystroficzne (3160), rynny erozyjne z roślinnością ze związku Rhynchosporion (7150)). Najczęstszym zagrożeniem dla torfowisk wysokich są zmiany stosunków
wodnych, polegające czy to na obniżeniu (melioracje) poziomu wód, czy podpiętrzeniu wód w okolicy tak, że wzbogacona w biogeny woda z otoczenia zaczyna zasilać
torfowisko. Rzadziej spotykane zagrożenia to m.in. zręby zupełne w pobliżu torfowisk, szczególnie groźne, gdy są wykonywane na podłożu mineralnym, ponieważ
uruchamia to procesy erozyjne, co w konsekwencji może prowadzić do przenikania biogenów na obrzeża torfowiska. Jako poważne zagrożenie coraz częściej są podnoszone
zmiany klimatyczne [A. Ryś. Ochrona i regeneracja ekosystemów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Strzałowo w Puszczy Piskiej – efekty i kontrowersje, Przegląd
Przyrodniczy XXII (3), 2011, 46-67, P.N. Berry, N. Butt, CHIRP – Climate Change Impacts on Raised Peatbogs – A case study of Thorne, Crowle, Gool and Hatfield Moors,
English Nature Research Reports, No. 457, University of Oxford 2002]. Mechanizm negatywnego wpływu zmian klimatycznych ma polegać na tym, że w wyniku
podniesienia temperatur wzrasta ewapotranspiracja, a wzrost ten nie jest równoważony zwiększeniem ilości opadów, co w porze letniej może doprowadzać do istotnego
spadku poziomu wody w torfowisku, a w efekcie – do powstrzymania procesów torfotwórczych i zainicjowania procesu murszowacenia.

W Ostoi Piskiej torfowiska wysokie są rozproszone w kilkudziesięciu niewielkich płatach i zajmują łącznie powierzchnię około 60-90 ha. Dla potrzeb kartowania siedliska
7110 w ramach PZO za podstawowy materiał przyjęto mapy glebowo-siedliskowe wykonane przez BULiGL, wskazujące m.in. rozmieszczenie siedlisk nieleśnych na torfach
wysokich. W ramach prac terenowych nad PZO spenetrowano szereg takich płatów. Ponadto, prawidłowość identyfikacji części płatów podawanych przez BULiGL
weryfikowano w oparciu o niepublikowane dane J. Kruszelnickiego. Torfowiska wysokie w Ostoi występują w postaci kontynentalnej, w płatach na ogół zbyt małych, by
wykształcić wyraźną kopułę, z mało wyraźną strukturą kępkowo-dolinkową, a często bez takiej struktury (płaski mszar). Mimo dawniejszych prób melioracji oraz przejawów
sukcesji bardziej podsuszonych płatów, ogólny stan i perspektywy ochrony torfowisk wysokich oceniono na FV. Ocena ta wymaga jednak weryfikacji na podstawie szerzej
zakrojonych badań zgodnych z metodyką GIOŚ.
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7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricatea nigrae)

Siedlisko 7140 obejmuje dość zróżnicowane pod względem fizjonomii mezotroficzne zbiorowiska występujące na torfowiskach przejściowych i trzęsawiskach na podłożu
mezotroficznych torfów. Zbiorowiska te są zasilane w różnych proporcjach wodami opadowymi i dopływającymi ze zlewni, przy czym udział wód opadowych jest na tyle
duży, że decyduje o mezotroficznym charakterze siedlisk. Torfowiska przejściowe Ostoi to w większości typowe dla północno-wschodniej Polski niewielkie płaty w
kompleksach z borami bagiennymi, torfowiskami wysokimi i jeziorami dystroficznymi. Podstawowym materiałem do kartowania siedliska 7140 były mapy glebowo-
siedliskowe BULiGL. W ramach prac terenowych nad PZO spenetrowano szereg takich płatów. Ponadto, prawidłowość identyfikacji części płatów podawanych przez
BULiGL weryfikowano w oparciu o niepublikowane dane J. Kruszelnickiego. Istniejące informacje [J. Kruszelnicki, P. Kwiatkowski] pozwalają wstępnie ocenić
reprezentatywność  jako doskonałą. W Ostoi znajduje się szerokie spektrum torfowisk przejściowych, od mszarów z turzycą bagienną, przez mszar przygiełkowy, zbiorowiska
z turzycą nitkowatą i turzycą dzióbkowatą, po trzęsawiska z czermienią błotną, bobrkiem trójlistkowym i siedmiopalecznikiem błotnym. Siedlisko zajmuje przypuszczalnie
około 120 ha. Stan ochrony siedliska 7140 oceniono na FV.

7150 - Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

Podstawową cechą charakterystyczną tego siedliska jest nie tyle obecność przygiełki białej czy brunantnej (Rhynhospora sp.), ile występowania nagiego, erodującego torfu
wysokiego lub przejściowego, na który wkracza pionierska roślinność, w tym właśnie przygiełka. W warunkach Pojezierza Mazurskiego naturalnymi czynnikami mogącymi
powodować odsłanianie torfu są przede wszystkim  buchtujące lub wydeptujące ścieżki zwierzęta. W tej sytuacji naturalne jest, że zbiorowiska te mają charakter efemeryczny
– trwają tylko tyle, ile potrzeba do zabliźnienia się  śladów po obecności zwierząt – i na ogół zajmują bardzo małe powierzchnie. W trakcie prac terenowych związanych z
PZO natknięto się tylko na jeden większy płat, o średnicy około 50 m, na użytku ekologicznym Bażyna. Zbiorowisko składało się z przygiełki białej (wskaźnik obfitości 3),
której towarzyszyły żurawina (1), turzyca dzióbkowata (1), wełnianka wąskolistna (1), świbka błotna, bagnica torfowa, rosiczka okrągłolistna oraz zielone i czerwone
torfowce. Jedynie miejscami pokrycie torfu roślinnością spadało poniżej 50%. Nie można wykluczyć, że stanowisko to utrzymuje się dzięki ciągłemu oddziaływaniu
czynników naturalnych innych niż odsłanianie torfu przez zwierzęta. Strukturę i funkcje siedliska oceniono na U1 wg metodyki GIOŚ. Potencjalne zagrożenia są tożsame z
zagrożeniami dla torfowisk wysokich i przejściowych, w powiązaniu z którymi występują zbiorowiska ze związku Rhynhosporion. Dodatkowym zagrożeniem jest sukcesja
naturalna w kierunku siedlisk 7110 lub 7140, której jednak nie należy przeciwdziałać, wychodząc z założenia, że siedlisko 7150 ma w warunkach Ostoi  charakter
efemeryczny.

W wersjach SDF do 2013 r. powierzchnię siedliska 7150 szacowano na około 140 ha, natomiast powierzchnię torfowisk  przejściowych (7140) na 12 ha. Jest to ewidentna
pomyłka, być może wynikająca z przypisania do związku Rhynhosporion wszystkich płatów torfowisk przejściowych (7140), w których występuje przygiełka biała. W Ostoi
jest to częsty składnik zbiorowisk typowych dla siedliska 7140.

7210 - Torfowiska nakredowe
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Zbiorowiska torfowisk nakredowych mają charakter szuwarów wykształcających się na ciężkim, gliniasto-ilastym, bardzo bogatym w węglan   wapnia, lecz ubogim w azot i
fosfor podłożu na brzegach mezotroficznych zbiorników wodnych. W polskich warunkach stosunkowo najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem tego typu jest szuwar
kłoci wiechowatej. Siedlisko 7210 występuje rzadko, na ogół w niewielkich płatach, w pasie pojezierzy północnopolskich i na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W Ostoi
znane są dwa stanowiska kłoci wiechowatej, jedno na wschodnich brzegach jezior Lisunie Małe i Lisunie Wielkie, drugie w strefie brzegowej jeziora Zdrężno [Jerzy
Kruszelnicki, dane niepublikowane]. Siedlisko nie było badane wg metodyki monitoringu GIOŚ, ale na podstawie obserwacji terenowych J. Kruszelnicki ocenił stan
pierwszego z nich na zły, natomiast drugiego na niezadowalający. Na obu stanowiskach widoczne są niekorzystne zmiany, polegające na ekspansji trzciny pospolitej, przy
czym wg J. Kruszelnickiego przewaga konkurencyjna trzciny raczej nie jest spowodowana czynnikami antropogenicznymi. Stosunki wodne na obu stanowiskach są stabilne.
Z analizy otoczenia torfowisk wynika, że przynajmniej w przypadku płatów nad jeziorami Lisunie nie można wykluczyć aktualnych bądź potencjalnych negatywnych
oddziaływań związanych z rozwojem wsi Zełwągi i z gospodarką rolną w zlewni jezior.

7230 – Torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (torfowiska alkaliczne)

Siedlisko 7230 obejmuje generalnie zbiorowiska z rzędu Caricetalia davallianae, związane z torfowiskami o odczynie obojętnym lub zasadowym, silnie uwodnionymi, na
ogół bogatymi w wapń i żyznymi, zasilanymi wodami źródliskowymi lub przepływowymi. Jest to siedlisko rzadkie i w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszające zasięg. W
Ostoi siedlisko 7230 stwierdzono w trzech miejscach (J. Kruszelnicki, dane niepublikowane): między Mikołajkami a jeziorem Gardyńskim (w mozaice z torfowiskiem
przejściowym 7140), na wschód od jeziora Gardyńskiego i w rezerwacie Krutynia Dolna. Siedlisko nie było badane w ramach prac nad PZO i wymaga bliższego rozpoznania.
Na podstawie relacji J. Kruszelnickiego strukturę i funkcje oraz perspektywy ochrony siedliska oceniono na U1. Wobec położenia wszystkich płatów z dala od zabudowy i
terenów rolniczych kluczową kategorią potencjalnych zagrożeń są wszelkie zakłócenia reżimu wodnego, w tym podtapianie przez bobry czy w wyniku projektów małej
retencji, a także obniżenie poziomu wód w rezultacie udrażniania cieków poniżej torfowisk.

9170-2 - Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

Grąd subkontynetnalny Tilio-Carpinetum to zespół związany ze stosunkowo żyznymi, świeżymi lub wilgotnymi siedliskami leśnymi północnej i wschodniej Polski. Ponieważ
spektrum siedlisk zajmowanych przez ten zespół jest szerokie, to i sam zespół cechuje znaczna naturalna wielopostaciowość. W postaci najbardziej typowej dla północno-
wschodniej Polski (Tilio-Carpinetum typicum) drzewostan tworzą przede wszystkim grab, lipa, dąb i świerk z domieszkami gatunków liściastych i wyjątkowo udziałem
pojedynczych sosen. Na warstwę podszytu mogą się składać między innymi leszczyna, trzmielina brodawkowata, trzmielina zwyczajna, głóg jednoszyjkowy, suchodrzew i
inne gatunki. W runie występują rośliny zielne o stosunkowo dużych wymaganiach glebowych, jak zawilec gajowy, gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka
wonna, kokoryczka wielokwiatowa i inne. Warstwa mszysta jest bardzo słabo wykształcona lub prawie nieobecna. Ponieważ dojrzałe grądy o naturalnym składzie
drzewostanu są zwykle lasami ciemnymi, często zwarcie runa jest bardzo małe. Należy jednak pamiętać, że bywają naturalne grądy, wyróżnione przez W i J.M.
Matuszkiewiczów jako Tilio-Carpinetum calamagrostrietosum, w których w runie można znaleźć szereg gatunków mezotroficznych, czy wręcz borowych, jak  borówka
brusznica, siódmaczek leśny, orlica pospolita czy trzcinnik pospolity.

Na naturalną zmienność grądów nakłada się zmienność, a właściwie różne formy degeneracji związane z gospodarczym użytkowaniem. Grądy, z powodu wysokiej
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produktywności i stosunkowo łatwej dostępności, należą do siedlisk leśnych poddawanych najsilniejszej presji w ramach gospodarki leśnej. W tradycyjnym modelu leśnictwa
z XIX i XX w. intensyfikacja produkcji na siedliskach grądowych prowadziła do upraszczania ich struktury wiekowej i gatunkowej, przy czym kładziono duży nacisk na
eliminację graba i lipy - gatunków charakterystycznych dla zbiorowiska, ale uważanych za niepożądane w lasach gospodarczych. Zamiast nich promowano przede wszystkim
łatwą w uprawie i zbyciu sosnę oraz, w mniejszym stopniu świerka, dąb, brzozę, olszę, modrzewia, buka czy dąb czerwony, w zależności lokalnych warunków i aktualnych
trendów. Część z tych gatunków (przede wszystkim iglaste) działa niekorzystnie na stan gleb grądowych, zakwaszając je i zmieniając charakter próchnicy (z mull na moder ,
a nawet mor, bądź z moder na mor). W rezultacie zmiana charakteru drzewostanu wpływa poważnie na charakter pozostałych warstw, w tym także runa, które w takich
warunkach może w ogóle nie przypominać typowego runa grądowego.

Poza rzadkimi i specyficznymi przypadkami, grąd subkontynentalny jest we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego prawdopodobnie jedynym klimaksowym zespołem
leśnym na siedliskach lasu świeżego (Lśw), lasu mieszanego świeżego (LMśw), lasu wilgotnego (Lw) i lasu wilgotnego mieszanego (Lmw). Wyjątkiem od tej reguły jest
przede wszystkim łęg jesionowo-wiązowy (siedlisko 91F0), który w pewnych specyficznych sytuacjach (bardzo żyzne, wilgotne, często deluwialne gleby w strefie
oddziaływania ruchomych wód podskórnych związanych z ciekami i rzadkich epizodów zalewowych) może wykształcać się na siedliskach Lw. Świetlista (ciepłolubna)
dąbrowa (91I0), związana z bardzo specyficznymi uwarunkowaniami na niektórych siedliskach LMśw, jest w Polsce północnej zbiorowiskiem antropogenicznym, co
omówiono w dalszej części tekstu. Zarówno J.M Matuszkiewicz [Botaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, IGiPZ
2007, Zespoły leśne Polski, PWN 2002], jak i A.W. Sokołowski [Lasy północno-wschodniej Polski, CILP 2006] jednoznacznie przypisują siedliska Lśw i LMśw w Polsce
północno-wschodniej do zespołu Tilio-Carpinetum, natomiast zespół Querco-Pinetum (w  tym Q-P. coryletosum) do wyłącznie do siedliska boru mieszanego świeżego
(BMśw). Obaj autorzy uznają, że siedlisko LMw jest zasadniczo siedliskiem grądowym, choć A. W. Sokołowski wskazuje na możliwość występowania na nim żyźniejszych
form jegla (wilgotnego boru dębowo-świerkowego Querco-Piceetum), a J.M. Matuszkiewicz, przypisując jegiel wyłącznie do siedliska BMw, zwraca uwagę, że może on
występować w  formie  enklaw,  w  niżej  położonych  miejscach  wśród  grądów.  Z  siedliskami  Lśw,  LMśw,  Lw  i  LMw  wiążą grąd  subkontynetnalny  W.  Danielewicz  i  P.
Pawlaczyk [Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5, ].
Autorzy poradnika GDOŚ dotyczącego grądów subkontynentalnych za grądy (co prawda zniekształcone) uznają praktycznie wszelkie leśne zbiorowiska zastępcze na tych
siedliskach, co wynika m.in. z poniższego fragmenty opisu stanów grądów innych niż uprzywilejowane:

„Dużo jest też w polskich lasach przykładów grądów głęboko zdegenerowanych w wyniku uprawy na ich siedliskach obcych ekologicznie gatunków drzew, w tym szczególnie
sosny. Ponieważ siedliska grądowe umożliwiają uprawę praktycznie  wszystkich  gatunków  drzew,  zbiorowiska  zastępcze  są bardzo różnorodne. Do pospolitszych należą np.
lasy sosnowe z drugim piętrem grabowym, lasy sosnowo-dębowe, lasy sosnowe z runem opanowanym przez jeżyny lub trzcinnik, lasy sosnowe z podrostem grabowym i runem
zdominowanym przez nitrofilne, jednoroczne gatunki okrajkowe, a na wilgotniejszych siedliskach lasy olszowe z dominacją jeżyn w runie. Skrajną formą degeneracji grądów
pod wpływem uprawy sosny są lasy, w których runo pod sosnowym drzewostanem upodabnia się do borowego.”

Również wydany przez GIOŚ w 2012 r. Przewodnik metodyczny monitoringu siedliska 9160 - Grąd subatlantycki [P. Pawlaczyk], uznaje za silnie zniekształcone grądy
drzewostany z wytępionym grabem, zdominowane przez np. buka, świerk czy sosnę (do chwili oddania niniejszego opracowania nie ukazał się przewodnik GIOŚ dotyczący
grądu subkontynentalnego 9170).
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W świetle powyższych ustaleń niezbędne było przeprowadzenie w ramach PZO gruntownej weryfikacji powierzchni i rozmieszczenia grądów na terenie Ostoi, ponieważ
uwzględniana w dotychczasowych wersjach SDF powierzchnia około 2650 ha obejmowała jedynie dobrze i bardzo dobrze zachowane grądy, co między innymi znalazło
odzwierciedlenie w nadaniu im oceny A pod względem reprezentatywności [J. Kruszelnicki, informacje ustne]. Tym samym, podawana w dotychczasowych wersjach SDF
powierzchnia grądów nie obejmuje grądów silnie zniekształconych ani zbiorowisk zastępczych na siedliskach grądowych, które wg podejścia przedstawianego w
publikacjach GDOŚ i GIOŚ powinny być uwzględnione tyle, że z odpowiedni niższymi ocenami reprezentatywności oraz stanu struktury i funkcji.

Wybrane materiały, na podstawie których dokonano weryfikacji, znajdują się w Załączniku 10d.

Najprostszym sposobem wyznaczenia zasięgu siedlisk grądowych (tj. grądów rzeczywistych i wymagających przebudowy leśnych zbiorowisk na siedliskach grądowych) jest
przyjęcie, że jest on równoznaczny z zasięgiem siedlisk Lśw, LMśw, Lw i LMw (w przypadku Ostoi udział łęgów jesionowo-wiązowych na siedliskach Lw jest symboliczny).
Mapę tak wyznaczonego rozmieszczenia siedliska 9170 przedstawia Rys. 2 w Zał. 10d. W tym ujęciu siedlisko 9170 zajmuje w Ostoi ok. 16 250 ha. Jest to podejście jak
najbardziej uprawnione, o ile w SILP prawidłowo sklasyfikowano siedliskowe typy lasu. Innym, ostrożniejszym sposobem, uwzględniającym ewentualność, że część siedlisk
została w SILP źle sklasyfikowana, jest identyfikacja tych płatów, w których grab lub lipa mają przynajmniej 10% udział miąższościowy w drzewostanie (z reguły oznacza to
zdecydowanie wyższy udział powierzchniowy – dolne piętro grabowe pod sosną itp.), sprawdzenie kombinacji siedlisko-podtyp gleby, na jakich takie płaty występują, i
uznanie, że te kombinacje w warunkach Ostoi stanowią siedliska grądowe (skoro grąd mógł się w takich warunkach pojawić w jednym miejscu, to inne miejsca o takich
samych warunkach również dają możliwość regeneracji siedliska 9170). Według tego podejścia, opartego na opracowaniach glebowo-siedliskowych BULiGL, ale nie
uwzględniającego sugestii BULiGL odnośnie potencjalnej roślinności, powierzchnia rzeczywistych i potencjalnych grądów to ok. 14 630 ha (Rys. 8 w Zał 10d). Z kolei
według wspomnianych sugestii BULiGL, w Ostoi jest ponad 5800 ha siedlisk grądowych (Rys. 5 w Zał 10d). Materiały BULiGL przeanalizowano i stwierdzono, że różnica
między szacunkami bierze się głównie z tego, że około 7450 ha gruntów na siedliskach LMśw uznano za siedliska Querco-Pinetum coryletosum, czyli  stosunkowo
najżyźniejszego podzespołu kontynentalnego boru mieszanego Querco-Pinetum. Stwierdzono przy tym, że materiały BULiGL nie zawsze są konsekwentne w przypisywaniu
określonych warunków glebowo-siedliskowych określonym zbiorowiskom potencjalnym, tzn. że konturom LMśw o tych samych uwarunkowaniach glebowych i
wilgotnościowych raz przypisywano zbiorowiska ze związku Carpinion, a kiedy indziej Querco-Pinetum coryletosum. Kwestia możliwości występowania tego borowego
podzespołu na LMśw była podnoszona przez przedstawicieli Lasów Państwowych w ramach spotkań warsztatowych. Aby uwzględnić te zastrzeżenia, stosując jednocześnie
bardziej obiektywne kryteria przy przypisywaniu potencjalnych zbiorowisk do warunków glebowo-siedliskowch, skorzystano z siatki relacji Typ siedliskowy lasy – podtyp
gleby – zbiorowisko leśne, opublikowanej w Klasyfikacji Gleb Leśnych Polski [Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski, CILP, Warszawa 2000]. Podejście to polegało na tym, że z
zasięgu siedlisk grądowych wykluczono te kontury, na których wg wspomnianej siatki relacji istnieje możliwość występowania zarówno Tilio-Carpinetum,  jak  i Querco-
Pinetum coryletosum. Jedynie w przypadku gleb rdzawych brunatnych uznano za tekstem Klasyfikacji, że naturalnym zbiorowiskiem jest na nich Tilio-Carpinetum, nawet
jeśli w wyniku ingerencji ludzkiej mogą na nich pojawiać się zdominowane przez sosnę zbiorowiska przypominające bór mieszany. W rezultacie uzyskano zasięg siedlisk
grądowych obejmujący w Ostoi ponad 10 850 ha. Wiele konturów przedstawionych na mapach glebowo-siedliskowych to kontury na tyle małe, że nie znalazły
odzwierciedlenia w siatce wydzieleń leśnych i w rezultacie zostały pominięte w powierzchniach wytypowanych do działań ochronnych. Ponadto, na wniosek przedstawicieli
Lasów Państwowych z powierzchni grądów objętych działaniami ochronnymi wyłączono drzewostany na gruntach porolnych w wieku do 60 lat. Z tego powodu
powierzchnia wydzieleń, które należy traktować jako grądowe w ramach działań ochronnych wyniosła ostatecznie jeszcze mniej, tj. około 9 800 ha. Jest to o 40% mniej niż
powierzchnia, jaką należałoby przyjąć kierując się wyłącznie typami siedliskowymi lasu. Zdaniem wykonawcy stanowi to rozsądny kompromis między potrzebą ochrony i
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regeneracji siedlisk grądowych w Ostoi, a potrzebami gospodarczymi Lasów Państwowych. Warto zaznaczyć, że tak ustalona powierzchnia siedlisk grądowych stanowi
raptem 9% powierzchni lasów  LKP Lasy Mazurskie. Spośród grądów w zarządzie Lasów Państwowych około 980 ha to drzewostany w rezerwatach.

*91D0 - Bory i lasy bagienne

Siedlisko 91D0 obejmuje szerokie spektrum zbiorowisk leśnych, w ogromnej większości związanych z typami siedliskowymi lasu określanymi jako bór bagienny (Bb), bór
mieszany bagienny (BMb) i las mieszany bagienny (LMb). Do zbiorowisk tych należą m.in.:

· sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum,  występujący zwykle na siedliskach Bb (podtyp 91D0-2)
·  borealna świerczyna bagienna Sphagno girghensonii-Piceetum, występująca zwykle na siedliskach BMb, rzadziej na LMb (podtyp 91D0-5)
· sosnowo-brzozowy las bagienny Dryopteridi thelypteridsi-Betuletum pubescentis, występujący zwykle na siedliskach LMb (podtyp 91D0-6)
· różne oligo- i mezotroficzne zbiorowiska z drzewostanami budowanymi przez sosnę, świerka i brzozę omszoną oraz runem złożonym w dużej mierze z gatunków

związanych z klasami Oxycocco-Sphagnetea, Vaccinio-Piceetea oraz Scheuzerio-Caricetea (np. zbiorowiska znane jako Betulo pubescentis-Piceetum, Sphagno-
Betuletum pubescentis i inne); wg Interpretation Manual of European Union Habitats można do 91D0 zaliczać także zbiorowiska przejściowe między wymienionymi
a olsami.

Zróżnicowanie zbiorowisk zaliczonych do 91D0 znajduje odbicie w zróżnicowaniu warunków glebowo-siedliskowych. Bory i lasy bagienne występują na torfach wysokich
bądź przejściowych, rzadko na torfach niskich, o odczynie od silnie kwaśnego do słabo kwaśnego, od skrajnie oligotroficznych do mezotroficznych. W  zasadzie wszystkie
zbiorowiska zaliczane do 91D0 łączy obecność mchów torfowców, przy czym mogą one występować masowo (sosnowy bór bagienny, niektóre świerczyny bagienne) bądź
występować w rozproszeniu (niektóre postaci sosnowo-brzozowego lasu bagiennego z zachylnikiem błotnym).

W odróżnieniu od  grądów, bory i lasy bagienne podlegają stosunkowo najmniejszej presji ze strony gospodarki leśnej, ponieważ z jednej strony bardzo trudny dostęp i
warunki pracy (bagna), a z drugiej – niska produktywność siedlisk, zniechęcają do intensyfikacji użytkowania lasu. W rezultacie już od dawna w wielu płatach borów i lasów
bagiennych ingerencja człowieka w rozwój szaty roślinnej jest znikoma. Od pewnego czasu coraz istotniejszą rolę w ograniczaniu lub zaniechaniu użytkowania siedliska
91D0 odgrywają argumenty przyrodnicze. Nie oznacza to, że bory i lasy bagienne nie są zagrożone. Głównym niebezpieczeństwem są dla nich zmiany stosunków wodnych,
czy to podsuszanie w wyniku oddziaływania systemów melioracyjnych, czy zatapianie przez bobry bądź w ramach projektów małej retencji.

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe

W Ostoi łęgi jesionowo-olszowe występują w rozproszeniu nad brzegami cieków i jezior lub w obniżeniach terenu. Wyraźnym dominantem w drzewostanach jest olsza,
często sadzona. Towarzyszą jej m.in. jesion, świerk, klon, czy grab. Warstwę podszytu, o bardzo rożnym pokryciu, tworzą przede wszystkim czeremcha zwyczajna i bez
czarny, a także m.in. leszczyna. W runie istotną rolę odgrywają pokrzywa zwyczajna, ostrożeń warzywny, śledziennica skrętolistna, przytulia czepna, przytulia błotna, chmiel
zwyczajny, gwiazdnica gajowa, wietlica samicza, niecierpek pospolity, turzyca rzadkokłosa, jeżyny, tojeść pospolita, tojeść rozesłana czy kuklik zwisły, pojawia się też
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czartawa drobna. Częstym elementem są gatunki przechodzące z olsów i szuwarów (m.in. psianka słodkogórz, turzyca błotna, kosaciec żółty), zdarzają się także gatunki
eurytypowe, ale związane bliżej z grądami niż łęgami (m.in. gajowiec żółty). Siedlisko zajmuje ok. 200 (100-400) ha, jednak rzeczywista powierzchnia jest trudna do
oszacowania i wymagałaby szeroko zakrojonych badań terenowych, ponieważ łęgi jesionowo-olszowe bardzo często (zwłaszcza nad jeziorami i w sztucznie odwodnionych
nieckach) występują w sąsiedztwie olsów, a granica między oboma typami zbiorowisk jest często rozmyta. Na podstawie lustracji szeregu płatów, w tym badań wg metodyki
GIOŚ na siedmiu transektach stan zachowania struktury i funkcji siedliska oceniono na U1. Wskaźnikami obniżającymi ocenę były m.in. gatunki dominujące (m.in. zbyt silna
dominacja olszy), gatunki inwazyjne (niecierpek drobnokwiatowy), apofity (m.in. pokrzywa) i wiek drzewostanów.

W Ostoi, nad Krutynią w pobliżu Ukty, znajduje się jeden niewielki fragment łęgu wierzbowo-topolowego z wierzbą kruchą. Ponadto, jest niemal pewne, że występują tu
także olsy źródliskowe, jednak ten podtyp siedliska nie został dotychczas skartowany.

* 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Łęgowe lasy  dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum (łęgi jesionowo-wiązowe) to zbiorowiska leśne zajmujące najżyźniejsze wilgotne siedliska w miejscach, gdzie
przynajmniej okresowo zaznacza się wpływ ruchomych wód, a raz na kilka lat zdarzają się epizody zalewów. W odległych czasach lasy takie były szeroko rozpowszechnione
w dolinach dużych i mniejszych rzek. W wyniku zajmowania żyznych terenów przez rolnictwo oraz regulacji rzek i prac melioracyjnych siedlisko to przetrwało jedynie na
ułamku procenta swojej pierwotnej powierzchni. Dzisiaj jest ono nadal silnie zagrożone zarówno przez gospodarkę leśną (niewielkie zachowane płaty są rzadko
wyodrębniane w planach urządzania lasu, a w efekcie są poddawane zabiegom nie przystającym do ich potrzeb), jak i przez panujące choroby wiązów i jesionu – drzew o
kluczowym znaczeniu dla siedliska. Drzewostan naturalnych zbiorowisk budują właśnie wiązy (zwłaszcza zwyczajny i szypułkowy), jesion wyniosły i dąb szypułkowy.
Podszyt i runo są szczególnie bogate w gatunki, zarówno ogólnołęgowe, jak i specyficzne dla łęgów jesionowo-wiązowych (ziarnopłon wiosenny, złoć żółta), a także
przechodzące z żyznych grądów.

Łęgi jesionowo-wiązowe są w Ostoi skrajnie rzadkim siedliskiem, zajmującym w znacznym rozproszeniu kilka ha powierzchni. Z dotychczasowego rozpoznania [J.
Kruszelnicki, P. Kwiatkowski] wynika, że istniejące płaty są średnio przekształcone w warstwie drzewostanu (zamieranie jesionów i wiązów, obecność gatunków obcych
ekologicznie i sztucznie wprowadzonych) i dobrze zachowanie w warstwie runa oraz podszytu. Strukturę łęgów jesionowo-wiązowych oceniono wstępnie na U1.

*91I0 - Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

Wśród fitosocjologów panuje obecnie zgoda co do tego, że ciepłolubna (świetlista) dąbrowa jest w warunkach polskich zbiorowiskiem w dużej mierze antropogenicznym,
które z jednej strony wymaga określonych warunków glebowo-siedliskowych, a z drugiej – bardzo specyficznego użytkowania przez człowieka [Lasy  i  Bory.  Poradniki
ochrony  siedlisk  i  gatunków  Natura  2000  –  podręcznik  metodyczny.  Ministerstwo  Środowiska, Warszawa. T. 5. 2005 - Janina Jakubowska-Gabara, Paweł Kwiatkowski,
Paweł Pawlaczyk Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 259-273; J.M. Matuszkiewicz (red.) Botaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk
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leśnych w wybranych regionach Polski, IGiPZ 2007, M. Kiedrzyński, J. Jakubowska-Gabara, J. K. Kurowski Przewodnik metodyczny monitoringu siedlisk – 91I0
Ciepłolubne dąbrowy, GIOŚ, 2010;  W. Matuszkiewicz Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN, 2013, A.W. Sokołowski, Lasy północno-wschodniej
Polski, CILP, 2006]. Najważniejsze uwarunkowania siedliskowe to piaszczysto-żwirowe, przepuszczalne, mezotroficzne gleby (brunatne, płowe, rędziny, rdzawe) w
miejscach dobrze nasłonecznionych i z głębokim poziomem wód gruntowych. Uwarunkowaniem antropogenicznym o kluczowym znaczeniu dla wykształcenia się i trwania
świetlistej dąbrowy w warunkach Polski, a tym bardziej Polski północnej, jest silna presja ssaków kopytnych, którą w warunkach tradycyjnej gospodarki wiejskiej przez
stulecia zapewniał wypas zwierząt gospodarskich w lasach. Puszcza Piska znajduje się na północnym skraju zasięgu świetlistej dąbrowy, podawanym przez najważniejsze
źródła. Badania porównawcze przeprowadzone w wielu miejscach kraju w ostatnich latach wykazały powszechny regres świetlistych dąbrów, a wnioski różnych autorów co
do przyczyny zjawiska są zbieżne – jest nią zaprzestanie kilkadziesiąt lat temu wypasu zwierząt gospodarskich w lasach w wyniku wprowadzenia prawnego zakazu. We
wszystkich płatach, o ile ich drzewostan nie uległ przekształceniu na skutek użytkowania rębnego i odnawiania np. sosną, obserwuje się wyraźną sukcesję w kierunku
zbiorowisk grądowych, co przejawia się przede wszystkim wkraczaniem i stopniowym przejmowaniem dominacji przez graba, a także zwiększaniem gęstości podszytu, a w
rezultacie – wzrostem zacienienia i nieuniknionymi w tej sytuacji zmianami w runie, polegającymi na ustępowaniu charakterystycznych dla świetlistej dąbrowy gatunków
ciepłolubnych.

Na terenie Ostoi Piskiej świetlista dąbrowa była podawana przez B. Polakowskiego z oddziałów 114-116 dzisiejszego obrębu Ruciane w Nadleśnictwie Maskulińskim [B.
Polakowski, Mazurski Park Krajobrazowy, LSW, 1985]. Obecnie są to drzewostany o powierzchni ok. 74 ha, w wieku od ok. 40 do ok. 105 lat, w których wg opisów
taksacyjnych wyraźnie dominuje sosna (ok. 60%), a subdominantami są (ok. 20%) i świerk (ok. 10%). 30 lat temu najstarsze dziś rosnące dęby miały po 75 lat, a większość
liczyła sobie 50 – 60 lat. Obecnie w tych partiach drzewostanów, w których gatunkiem panującym jest dąb, widać  bardzo wyraźną ewolucję w kierunku grądu, wyrażającą się
w obecności gęstego podrostu graba, który stopniowo zaczyna tworzyć dolne piętro, a także w znacznym udziale podokapowego świerka oraz w obecności dość obfitego
podszytu leszczynowego. Pod względem fizjonomii drzewostanu płaty te  przedstawiają typowy obraz grądu subkontynentalnego w lesie gospodarczym, w którym
jednowiekowy dąb pochodzi z nasadzeń, a różnowiekowy grab i świerk są wyrazem naturalnej dynamiki zbiorowiska. Według Jerzego Kruszelnickiego [dane
niepublikowane], podawane z tych wydzieleń przez B. Polakowskiego gatunki światłolubne (ciemiężyk białokwiatowy, groszek czerniejący, miodunka wąskolistna) w
większości zanikły przypuszczalnie wiele lat temu. Pięciornika białego ani jaskra wielokwiatowego B. Polakowski nie podawał. Na podstawie przedstawionych informacji
można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że już w 2001 r., kiedy sporządzano pierwszą wersję SDF, omawiane płaty daleko odbiegały od fitosocjologicznego
wzorca świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum. Informacje są jednocześnie powodem, dla którego w PZO płaty te uznano za lepiej lub gorzej wykształcone grądy, a
po części – za bory mieszane nie będące przedmiotem ochrony.

W PZO za świetlistą dąbrowę uznano wydzielenie 01-16-2-14-295-b o powierzchni 3,5 ha, z dojrzewającym dość luźnym drzewostanem, w którym dominuje dąb, a
gatunkami towarzyszącymi są sosna i świerk. Płat ten ma wyraźną wystawę południową, glebę rdzawą brunatną wykształconą na podłożu piaszczysto-żwirowym z
niewielkim udziałem frakcji gliniastej. Według J. Kruszelnickiego [dane niepublikowane], w płacie tym występuje dość licznie pięciornik biały, a także inne gatunki związane
ze świetlistymi dąbrowami. W ramach prac nad PZO nie wykonano tu badania transektowego wg metodyki GIOŚ, ale na podstawie dostępnych informacji strukturę i funkcje
siedliska oceniono wstępnie na U1. Zagrożeniem dla tego antropogenicznego siedliska są przede wszystkim procesy regeneracji grądu, których powstrzymanie wymaga
działań o charakterze ochrony czynnej.
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SIEDLISKA NIE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI OCHRONY

4030 – Suche wrzosowiska

Suche wrzosowiska z rzędu Calluno-Ulicetalia to w warunkach polskich na ogół zbiorowiska reprezentujące wczesne stadium sukcesji w kierunku borów świeżych lub
suchych.  Są to  więc  z  natury  zbiorowiska  stosunkowo krótkotrwałe,  których utrzymywanie  się przez  dłużej  niż kilkadziesiąt  lat   (np.  po  wycięciu  lub  pożarze  boru)  jest
zwykle uzależnione do obecności antropogenicznych czynników powstrzymujących sukcesję. Do takich czynników należą na przykład ruch ciężkich pojazdów, lokalne
pożary wywołane przez wybuchy czy też umyślne usuwanie młodych drzew w celu zapewnienia widoczności na piaszczystych terenach poligonowych. Z tego powodu
największe suche wrzosowiska można w Polsce znaleźć na poligonach wśród borów. Najbliższy taki teren to poligon Orzysz. W Puszczy Piskiej suche wrzosowiska można
spotkać na siedliskach boru świeżego na liniach oddziałowych, pod liniami elektroenergetycznymi, na pasach przeciwpożarowych i na skrajach przerzedzonych
drzewostanach sosnowych. Zajmują one niewielkie powierzchnie, a ich trwałość zależy od częstotliwości usuwania nalotu i podrostu i/lub od cyklu produkcyjnego lasu na
najuboższych siedliskach. Areał suchych wrzosowisk w Ostoi można zgrubnie szacować na 5 - 20 ha.

*91T0 – Bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum)

Bory chrobotkowe zajmują najsuchsze i najbardziej jałowe, kwaśne, piaszczyste siedliska określane w typologii leśnej jako bór suchy (Bs).  W rzadko spotykanej postaci
naturalnej są to przerzedzone, różnowiekowe drzewostany sosnowe, w których sosna ma możliwość naturalnego odnawiania. W podszycie obecny jest przede wszystkim
jałowiec. Warstwa zielna runa jest znikoma, natomiast w warstwie mszystej nad borowymi mszakami wyraźnie dominują porosty z rodziny Cladoniaceae. Znacznie częściej
spotykane są płaty boru chrobotkowego z sosną sadzoną na siedliskach, które odpowiadają raczej borowi świeżemu (Bśw). W takich płatach, jeżeli młodnik lub drągowina
jest  mocno  przerzedzona,  w  warstwie  runa  również mogą dominować chrobotki,  jednak  w  miarę dojrzewania  drzewostanu  i  wzrostu  zacienienia  ustępują mchom  oraz
roślinom zielnym i krzewinkom związanym z borami (kostrzewa owcza, śmiałek pogięty, jastrzębiec kosmaczek, borówki). W granicach Ostoi w ramach prac terenowych nad
PZO stwierdzono dwa wydzielenia (ok. 3 ha), w których występuje bór chrobotkowy z młodym, sztucznie sadzonym drzewostanem, oba w pobliżu doliny Pisy, w
Nadleśnictwie Pisz. Stan siedliska wg metodyki GIOŚ oceniono na U2 z powodu młodego wieku drzewostanów, chociaż pozostałe wskaźniki uzyskały oceny U1 lub FV.
Według niesprawdzonych informacji z dyskusji na forum ZLW takich płatów jest więcej na gruntach porolnych w Nadleśnictwie Mrągowo.  Borom chrobotkowym ze
sztucznych nasadzeń zagraża naturalna sukcesja w kierunku borów świeżych oraz eutrofizacja siedlisk związana z wnoszeniem do gleb azotu z opadów.

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

1393 - Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus

Sierpowiec błyszczący to gatunek mchu związany z otwartymi torfowiskami niskimi i przejściowymi, charakterystyczny dla klasy Scheuzerio-Caricetea nigrae.  Dotychczas
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na terenach Polski gatunek ten został podany ze 180 stanowisk, przy czym po 1990 r. odkryto lub potwierdzono nieco ponad 20. W Ostoi znane są cztery stanowiska: między
Mikołajkami a jeziorem Gardyńskim i w pobliżu jeziora Gardyńskiego [J. Kruszlenicki, dane niepublikowane], nad j. Zdrużne [Plan Urządzenia Lasu Nctwa Strzałowo na
lata 2014 -2023] i [M. Szczepański. Monitoring gatunku na stanowisku – Drepanocladus vernicosu. Raport roczny 2010]. Łącznie populację sierpowca błyszczącego w Ostoi
szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy osobników. Wszystkie stanowiska znajdują się w miejscach poddanych znikomej antropopresji, a zagrożenia antropogeniczne (zmiany
stosunków wodnych, wpływ rolnictwa i leśnictwa) mają charakter potencjalny. Realnym zagrożeniem o niewielkim nasileniu jest powolna naturalna sukcesja otwartych,
silnie uwodnionych torfowisk w kierunku zbiorowisk krzewiastych  i drzewiastych. Stanowisko nad j. Zdrużne jest monitorowane w ramach monitoringu GIOŚ [GIOŚ,
Wykaz stanowisk monitoringu roślin]. Na podstawie uzyskanych informacji [J. Kruszelnicki, dane niepublikowane, M. Szczepański. Monitoring gatunku na stanowisku –
Drepanocladus vernicosus. Raport roczny 2010] stan ochrony oceniono na FV.

1477 - Sasanka otwarta Pulsatilla patens

Sasanka otwarta to wcześnie kwitnąca roślina z rodziny jaskrowatych. Jest  to gatunek związany z bardzo ubogimi, piaszczystymi siedliskami na skrajach i w
prześwietleniach  borów  sosnowych.  Sasanka  otwarta  w  całym  kraju  znajduje  się w  silnym  regresie,  a  wśród  przyczyn  jej  ustępowania  wymienia  się m.in.  powszechną
eutrofizację siedlisk leśnych, związaną m.in. z emisjami tlenów azotu z energetyki i transportu, a także zmiany klimatyczne i plądrowanie stanowisk przez zbieraczy. W Ostoi
sasanka otwarta występuje w dużym rozproszeniu (prawdopodobnie kilkanaście stanowisk) [M. Szczecińska, J. Kruszelnicki, PUL Nctwa Strzałowo], a na poszczególnych
stanowiskach przeciętnie występuje po kilka osobników. Na podstawie informacji M. Szczecińskiej stan zachowania populacji oceniono na U2, natomiast stan siedliska
wymaga rozpoznania.

1902 - Obuwik pospolity Cypripedium calceolus

Obuwik pospolity jest gatunkiem storczyka związanym z lasami liściastymi (buczyny, grądy, dąbrowy) o luźnym zwarciu oraz z ciepłolubnymi formacjami krzewiastymi i
murawami kserotermicznymi. Preferuje gleby ubogie w azot, średnio żyzne i bogate w wapń. W Polsce znany z około 250 stanowisk, skupionych głównie w pasie wyżyn i na
pojezierzach. Obuwik jest umieszczony na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski jako gatunek zagrożony wyginięciem (V). W Ostoi znane jest jedno stanowisko, na
terenie gminy Piecki, gdzie rokrocznie stwierdza się nie więcej niż 5 kwitnących osobników [J. Kruszelnicki, inf. ustne, J. Kruszelnicki, raport roczny z monitoringu obuwika
pospolitego, GIOŚ, 2013]. Zagrożeniem jest ryzyko umyślnego zniszczenia stanowiska przez zbieraczy bądź przypadkowego zniszczenia przez zwierzęta lub pracowników
leśnych. Istotne są  również naturalne procesy sukcesyjne powodujące wzrost zacienienia, a także zagrożenie, któremu nie sposób przeciwdziałać w skali lokalnej, czyli
wzrost zasobności gleb w azot z opadów zanieczyszczonych emisjami z różnych procesów spalania (transport samochodowy, ciepłownictwo).

1903 – Lipiennik Loesela Liparis loeselii

Lipiennik Loesela jest gatunkiem storczyka związanym przede wszystkim z niskoturzycowymi zbiorowiskami alkalicznych torfowisk niskich. Wymaga dobrego
nasłonecznienia oraz bogatych w wapń, silnie uwodnionych gleb torfowych o odczynie obojętnym do zasadowego. Gatunek umieszczony na Polskiej Czerwonej Liście
Roślin i Grzybów (2006) w kategorii E (krytycznie zagrożone, wymierające). W kraju znanych jest ponad 200 stanowisk, z czego ok. 70 potwierdzono po 1990 r. W Ostoi
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znane są trzy stanowiska: w okolicach jeziora Gardyńskiego (5-10 osobników), w rezerwacie Krutynia Dolna (2-3 osobniki) i w okolicach Czarnej Strugi (liczba osobników
nieznana). Wszystkie trzy to torfowiska alkaliczne o na ogół słabo zaawansowanych procesach sukcesyjnych. Stanowiska znajdują się w miejscach poddanych znikomej
antropopresji, a zagrożenia antropogeniczne (zmiany stosunków wodnych, wpływ rolnictwa i leśnictwa) mają charakter potencjalny. Realnym zagrożeniem o niewielkim
nasileniu jest powolna naturalna sukcesja otwartych, silnie uwodnionych torfowisk w kierunku zbiorowisk krzewiastych  i drzewiastych. Stan ochrony nie był w terenie
badany wg metodyki GIOŚ, jednak na podstawie uzyskanych informacji (Jerzy Kruszelnicki, dane niepublikowane) parametry populacji i siedliska oraz perspektywy ochrony
oceniono odpowiednio na U2, U1 i U2. Ponadto, pojedyncze osobniki stwierdzono w pobliżu Ostoi, na Snopkowskim Bagnie (Jerzy Kruszelnicki, dane niepublikowane).

4068 - Dzwonecznik wonny Adenophora lillifolia

Dzwonecznik wonny jest gatunkiem z rodziny dzwonkowatych występującym w widnych, niezbyt żyznych lasach (dąbrowy, ubogie grądy, rzadziej bory mieszane) oraz
ciepłolubnych formacjach krzewiastych, najczęściej na glebach zasobnych w węglan wapnia. Gatunek umieszczony na Polskiej Czerwonej Liście Roślin i Grzybów (2006) w
kategorii E (krytycznie zagrożone, wymierające). Z Polski podawany z około 100 stanowisk, przy czym na wielu już zanikł. W Ostoi znajduje się jedno stanowisko na
północny wschód od jeziora Kołowin, w widnym lesie sosnowym na siedlisku grądu subkontynentalnego. Na początku lat 90-tych  stwierdzano tu 30-40 osobników,
natomiast w ostatnich latach (2011-2013) jedynie około 5 osobników, z czego 2-3 kwitnące. Stanowisko jest monitorowane w ramach monitoringu przyrodniczego GIOŚ.
Parametry populacji i siedliska oraz perspektywy ochrony ocenia się odpowiednio na U2, U1 i U2.

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

GATUNKI ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI OCHRONY

1337 - Bóbr europejski Castor fiber

Bóbr jest największym europejskim gryzoniem i jednym z nielicznych gatunków potrafiących celowo i na wielką skalę kształtować swoje środowisko. Bobry żywią się
roślinami, w tym roślinami zielnymi oraz najbardziej pożywnymi częściami ścinanych przez siebie drzew. Tamy budują po to, by spiętrzyć wodę na ciekach tak, aby móc na
środku powstałego rozlewiska wybudować trudno dostępne dla niechcianych gości żeremie. Tamy i żeremia budowane są w dużej mierze z drewna ścinanych drzew. Drzewa
służą także za zimowe pożywienie, magazynowane pod wodą. Bobry budują też rozległe systemy nor. Żyją w grupach rodzinnych, składających się z monogamicznej pary
dorosłych oraz ich potomstwa. Bóbr w dawnych czasach był atrakcyjnym przedmiotem polowań ze względu na futro, jak i mięso. Prześladowania doprowadziły do ustąpienia
gatunku z praktycznie całej Europy zachodniej i środkowej. Po II wojnie światowej pojedyncze stanowiska bobrów zachowały się jedynie na Suwalszczyźnie. W 1952 r. bóbr
został objęty ochroną gatunkową. Od połowy XX w. datuje się stopniowy wzrost liczebności bobra w kraju i jego rozprzestrzenianie się, będące łącznym rezultatem ochrony
resztek dzikich populacji, jak i wsiedleń w północno-wschodniej Polsce, dokonywanych zarówno po stronie polskiej, jak i radzieckiej. W 1958 r. w Popielnie powstał ośrodek
hodowli bobrów, którego celem było hodowanie zwierząt na potrzeby reintrodukcji w północno-wschodniej Polsce. W 1976 r. ośrodek z Popielna nawiązał współpracę z
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Polskim Związkiem Łowieckim, w ramach której bobry z północno-wschodniej Polski zaczęto przesiedlać w różne regiony kraju. Od tego mniej więcej czasu krajowa
populacja znacznie wzrosła i jest obecnie oceniana na około 35 -55 tysięcy osobników (wg GUS blisko 90. tys.). Również w wielu innych krajach europejskich na wschodzie,
ale także na zachodzie, populacje bobra odradzają się, choć wcześniej zostały wytępione lub stały na krawędzi wymarcia.

Na podstawie niepełnych i często niespójnych istniejących danych można szacować, że Puszczę Piską zamieszkuje 70 – 150 rodzin bobrów [J. Goździewski, Aktywna
ochrona bobra europejskiego, prezentacja 2011] co odpowiada 280 – 600 osobnikom i stanowi 0,5-1,7% populacji krajowej. Stan ochrony bobra jest właściwy (FV),
natomiast zagrożenia  sprowadzają się do legalnych bądź nielegalnych prób ograniczania ekspansji gatunku przez likwidowanie tam i żeremi, odstrzał czy nękanie. Bóbr, jak
żaden inny z przedmiotów ochrony, może znacząco wpływać i wpływa na stan ochrony innych przedmiotów. Działalność bobrów generalnie sprzyja wydrze, kumakowi
nizinnemu, traszce grzebieniastej, zalotce większej i żółwiowi błotnemu. W przypadku zbiorowisk mokradłowych, uzależnionych od delikatnej równowagi hydrologicznej
(bory i lasy bagienne, łęgi, torfowiska wysokie,  przejściowe i alkaliczne, łąki trzęślicowe) wpływ bobrów może być pozytywny, jak i destrukcyjny. Zważywszy bardzo dobry
stan ochrony i ekspansywność bobra, działania dotyczące tego gatunku w Ostoi, i szerzej w Puszczy Piskiej, powinny być podporządkowane potrzebom ochrony cennych
siedlisk i gatunków, a także potrzebom w zakresie retencji wody oraz łagodzeniu konfliktów na styku gospodarka-ochrona gatunkowa.

1352 - Wilk Canis lupus

Wilk jest dużym, stadnym drapieżnikiem z rodziny psowatych. W przeszłości wilki zamieszkiwały niemal wszystkie obszary lądowe półkuli północnej od strefy
podzwrotnikowej do rejonów polarnych. Obecnie, w wyniku setek lat ekspansji osadnictwa ludzi, prześladowań i kurczenia się siedlisk wilka gatunek ten zniknął z niemal
całej zachodniej Europy, większości Skandynawii i większej części Stanów Zjednoczonych. Polska znajduje się na zachodnim skraju obecnego zwartego zasięgu wilka w
Eurazji. Gatunek ten, jeszcze w latach 50-tych prześladowany u nas z mocy prawa, a objęty ochroną gatunkową dopiero w 1998 r. stopniowo odbudowuje się, przede
wszystkim w Karpatach i na wschodzie kraju, a także powoli rozprzestrzenia się na zachód. Obecnie polska populacja liczy prawdopodobnie ponad 500 osobników. W 2011 r.
przeprowadzono w Puszczy Piskiej kompleksową inwentaryzację gatunku [A. Gełdon, Sprawozdanie z inwentaryzacji wilków i rysi w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i
Puszczy Piskiej, WWF 2011]. Stwierdzono wówczas obecność 5 watah liczących łącznie 21 osobników i zajmujących areał około 1350 km2. Jest to oczywiście kilkakrotnie
więcej niż powierzchnia Ostoi Piskiej, której granice wyznaczano przede wszystkim z myślą o walorach botanicznych. Tym niemniej, właściwa ochrona wilka w Ostoi
wymaga myślenia przynajmniej w kategorii całego kompleksu Puszczy Piskiej, a najlepiej – Puszczy Piskiej i Napiwodzko-Ramuckiej łącznie. Ocenę stanu ochrony gatunku
w Ostoi wykonano dla 5 zinwentaryzowanych w Puszczy Piskiej watah i ich łącznego areału. Wskaźniki siedliska oszacowano na FV, z wyjątkiem zagęszczenia dróg (U2),
natomiast wskaźniki populacji na U1 ze względu na zbyt niskie zagęszczenie. Według metodyki GIOŚ dla osiągnięcia stanu FV liczebność wilków w Puszczy Piskiej
powinna wzrosnąć do ok. 35, a liczebność watah do 7. Obecnie wilk w Puszczy nie jest specjalnie zagrożony, jednak gdyby istniejące zagrożenia miały się nasilać, sytuacja
mogłaby się zmienić na gorsze. Do najistotniejszych takich zagrożeń należą: postępujące rozpraszanie zabudowy i nasilająca się penetracja lasów przez ludzi (rekreacja
indywidualna, turystyka), kłusownictwo (wnyki zastawiane na zwierzynę płową) i presja środowisk łowieckich na to, aby wilk znów stał się zwierzęciem łownym.

1355 - Wydra Lutra lutra

Wydra jest średniej wielkości drapieżnikiem z rodziny łasicowatych. Jest silnie związana z wodami, a jej podstawowym pokarmem są ryby. Najbardziej typowym jej
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siedliskiem są lesiste  lub zadrzewione brzegi rzek, ale chętnie mieszka też nad jeziorami, a ostatnio coraz częściej jest spotykana nawet na sztucznych kanałach i rowach
melioracyjnych.  Jest  to  zwierzę aktywne  głównie  nocą,  terytorialne,  skłonne  do  zabaw.  W  drugiej  połowie  XX  wieku  wydrze  groziło  w  Europie  wyginięcie,  przy  czym
przyczyn załamania się populacji upatruje się obecnie głównie w szerokim stosowaniu w tym okresie niebezpiecznych pestycydów i bardzo silnym zanieczyszczeniu wód
śródlądowych. Od pewnego czasu obserwuje się odrodzenie europejskich populacji i ekspansję gatunku na tereny, z których wcześniej zniknął. Stan polskiej populacji wydry
uważa  się za  właściwy  (FV),  a  liczebność szacuje  się na  10-15  tys.,  choć są to  dane  bardzo  orientacyjne  ze  względu  na  brak  dobrej  metody  szacowania  bezwzględnej
liczebności [J. Romanowski, L. Orłowska, T. Zając, Program ochrony wydry Lutra lutra w Polsce – Krajowa strategia gospodarowania wydrą, SGGW 2011]. W ramach
inwentaryzacji gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych (2006-2008), w Puszczy Piskiej stwierdzono obecność wydry w 52 miejscach, z  czego 39 znajdowało się w
granicach Ostoi. Zważywszy obfitość połączonych mniejszymi i większymi rzekami jezior, wysoką lesistość i niski stopień urbanizacji, można przyjąć, że wydra znajduje w
Ostoi bardzo dobre warunki bytowania. Podawane w dotychczasowych SDF dane o liczebności (150 osobników) należy uznać za bardzo zgrubne, choć mieszczące się w
granicach prawdopodobieństwa. Gdyby przyjąć za prawdziwe dane o populacji krajowej i lokalnej,  to wynikałoby z nich, że w Ostoi mieszka co najmniej 1% populacji
krajowej, a zagęszczenia wydry są tu kilkakrotnie wyższe niż średnio w Polsce.

Nie ma podstaw, by przypuszczać, że wydra jest w Ostoi szczególnie zagrożona. Brak jest jednak twardych danych dotyczących trendów populacyjnych tego gatunku w
Ostoi.

1361 - Ryś Lynx lynx

Ryś jest jednym z dwóch dzikich przedstawicieli kotowatych w polskiej faunie. W warunkach krajowych jest to gatunek wymagający rozległych, odludnych lasów, najlepiej
o urozmaiconej strukturze przestrzennej (wielopiętrowość, martwe pnie, wykroty, zróżnicowanie wieku i zagęszczenia drzewostanów), która ułatwia podchodzenie zwierzyny.
Rysie są samotnikami, wymagającymi rozległych terytoriów osobniczych. W Polsce głównym pokarmem tego drapieżnika są sarny, chociaż poluje czasem także na jelenie
czy zające; w niektórych rejonach zdarzają się przypadki ataków na zwierzęta gospodarskie. Podobnie jak wilk, ryś znacznie zmniejszył zasięg występowania w wyniku
utraty siedlisk i prześladowań przesz człowieka. Obecnie zwarty obszar występowania rysia w ujęciu globalnym to północna Eurazja od Pacyfiku po Skandynawię i
wschodnią Polskę. Gatunek ten występuje ponadto wyspowo w górach południa Europy. Polska populacja rysia jest szacowana na 200-250 osobników. Najważniejszymi
ostojami są Karpaty oraz puszcze Polski północno-wschodniej (Białowieska, Knyszyńska, Augustowska, Piska, Napiwodzko-Ramucka, Borecka, Romnicka). Ryś, mimo
skrajnie niskiej liczebności, dopiero w 1995 r. został objęty ochroną gatunkową, natomiast wcześniej był gatunkiem łownym. W Puszczy Piskiej prawdopodobnie ostatnią
rodzinę rysi zastrzelono w rejonie Karwicy w 1989 r. Na przełomie XX i XXI w. rysie pojawiały się tu sporadycznie - prawdopodobnie były to osobniki wędrujące z Puszczy
Augustowskiej [A. Krzywiński, A.Kobus, S. Jakimiuk, Reintrodukcja rysia do Puszczy Piskiej metodą „Born to be free”, WWF 2012]. Na początku XXI w. WWF rozpoczęto
program reintrodukcji rysi do Puszczy Piskiej. W latach 2004-2011 r. wypuszczono na wolność 12 osobników, z których większość adaptowano do samodzielnego życia w
Puszczy metodą „born to be free”, polegającą na tym, że młode, pozostające w kontakcie z przebywającą w wolierze matką, mają możliwość opuszczania woliery i
stopniowej nauki zachowań na wolności. W 2011 r. w Puszczy Piskiej i Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej przeprowadzono kompleksową inwentaryzację rysi [A. Gełdon,
Sprawozdanie z inwentaryzacji wilków i rysi w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i Puszczy Piskiej, WWF 2011]. W Puszczy Piskiej stwierdzono 7 osobników, w
Napiwodzko-Ramuckiej – jednego. Rysie skupiały się w Nadleśnictwie Maskulińskie (4), Strzałowo (2) i Spychowo (1). Istnieją podstawy, by przypuszczać, że rzeczywista
liczba rysi jest nieco wyższa, ponieważ jednorazowe liczenie może zaniżać faktyczną liczebność.
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Ocenę stanu ochrony gatunku w Ostoi wykonano dla całej Puszczy Piskiej, przyjmując, że łączny areał to 1350 km2. Wskaźniki siedliska oszacowano na FV, z wyjątkiem
zagęszczenia dróg (U2), natomiast wszystkie wskaźniki populacji oceniono na U2 ze względu na zbyt niskie zagęszczenie i brak stwierdzeń młodych urodzonych na
wolności. Według metodyki GIOŚ dla osiągnięcia stanu FV liczebność rysi w Puszczy Piskiej powinna wzrosnąć do ok. 27.

Populacja rysi w Puszczy Piskiej jest wciąż bardzo mała i nie wiadomo, czy wypuszczone na wolność osobniki rozmnażają się. Ponadto, jest to populacja w dużej mierze
izolowana, choć wiadomo, że rysie potrafią się przemieszczać na znaczne odległości. Poza czynnikami wewnątrzpopulacyjnymi rysiom może zagrażać m.in. nasilenie ruchu
kołowego, penetracja terenów leśnych przez ludzi, rozpraszanie zabudowy i kłusownictwo.

1166 - Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

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 od siebie. Odpowiednie są więc dla traszek tereny o dużej gęstości położonych w niedalekiej odległości
od siebie zbiorników wodnych.

Traszka grzebieniasta na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska jest dość nielicznym gatunkiem płaza i nierównomiernie występującym. Główne skupiska traszki grzebieniastej
są związane z żyznymi siedliskami grądowymi występującymi głównie w północnej części ostoi. Południowa część ostoi znajdująca się na rozległym sandrze jest uboga w
środowiska dogodne do bytowania tego gatunku. W związku z bardzo rozległym obszarem i dość słabo poznanym rozmieszczeniem nie można dokładnie określić liczebności
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tego gatunku na omawianym terenie. W ramach inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 z lat 2006-2008 Lasy Państwowe podały 6 stanowisk traszki grzebieniastej,
rozrzuconych na północnych, zachodnich i południowych obrzeżach Puszczy Piskiej.

1188 - Kumak nizinny Bombina bombina

Kumak nizinny to płaz bezogonowy silnie związany 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 zwykle 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. 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 można 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.

Kumaki 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, które powinno zapewniać bezpieczne dotarcie
do miejsc zimowania i innych zbiorników wodnych.

Kumak nizinny na obszarze Natura 2000 Ostoja Piska jest gatunkiem dość licznym. Zajmuje na omawianym obszarze głównie oczka wodne, dobrze nasłonecznione
rozlewiska. Jego rozmieszczenie jest na tyle słabo poznane, że nie pozwala dokładnie określić liczebności tego gatunku na terenie Ostoi Piskiej, choć wiadomo że lokalnie
może osiągać duże zagęszczenia. W ramach inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000, przeprowadzonej przez Lasy Państwowe w latach 2006-2008, w Puszczy Piskiej
odnotowano 52 stanowiska kumaka, z czego 47 w granicach Ostoi. Znaczna większość stwierdzeń miała miejsce w morenowej, północnej części Ostoi, gdzie obecności
drobnych zbiorników i mokradeł sprzyja urozmaicona rzeźba terenu i spory udział glin w glebach. Na podstawie niepełnej wiedzy stan siedlisk i populacji kumaka nizinnego
można uznać za właściwy (FV).



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

88

Siedliska wodne są już w dużej mierze chronione przez istniejące przepisy dotyczące Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obszarów chronionego krajobrazu i zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, a utrzymaniu i poprawie ich stanu sprzyjają zarówno projekty z zakresu małej retencji, prowadzone przez Lasy Państwowe, jak i działalność
bobrów.

1220 - Żółw błotny Emys orbicularis

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 i kopulacja. Na przełomie maja i czerwca samice rozpoczynają wędrówkę do miejsc, w których składają
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. 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 XVIII wieku (Młynarski 1954). Z tego okresu nie mamy dokładnych informacji o lokalizacji i
liczebności żółwi, jednak wielu autorów wymienia okolice Mrągowa jako miejsca dość licznego występowania żółwi błotnych (np. Jezioro Czos). Już w XIX wieku niektórzy
niemieccy autorzy zaczęli zauważać, że żółwie błotne na terenie Warmii i Mazur stają się coraz rzadsze. Po II wojnie światowej M. Młynarski (1954) wydaje pierwsze
kompletne opracowanie podsumowujące wiedzę na temat żółwia błotnego na terenie Warmii i Mazur. (1954). W rejonie Puszczy Piskiej podaje cztery stanowiska i jest to
drugie ważne skupisko występowania tego gatunku po Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Informacje z kolejnych lat są bardzo skąpe. 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 występują głównie w rejonie Nidzicy i Olsztynka (Puszcza Napiwodzko-Ramucka) ale również wymienia stanowiska z
okolic Puszczy Piskiej (np. z Jeziora Wierzbowskiego). Pod koniec lat 80-tych XX wieku informacje na temat rozmieszczenia, biologii i ekologii żółwia błotnego na tym
terenie zaczął zbierać Krzysztof Majcher, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Wskazał on jako główne rejony występowania żółwia błotnego na terenie
Warmii i Mazur Puszczę Napiwodzko-Ramucką oraz północny skraj Puszczy Piskiej (Bogdaszewska i in. 2004). Początek XXI wieku to intensyfikacja obserwacji na terenie
omawianej ostoi. Prowadzona jest przez Krzysztofa Majchra i Grzegorza Góreckigo (pracownika Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego). W tym czasie udało się
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ponownie zaobserwować żółwie w okolicy Karwicy (wcześniej stanowisko to podawał Młynarski w 1954 roku). W ciągu ostatnich 15 lat na terenie ostoi Puszcza Piska udało
się zaobserwować żółwie błotne w kilkunastu miejscach.

W chwili obecnej populację w ostoi Piskiej oraz na terenach przyległych (obszar „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo”, okolice jezior Wierzbowskie, Kuc, Inulec) można
oszacować na około 100-150 dorosłych osobników. W samej Ostoi do pewnego stopnia rozpoznane są trzy stanowiska przy północnej granicy Ostoi („Prawdowo”, „Klonek” i
„Śmietki”), na zachód od jeziora Gant („Gant”) oraz na północ od wsi Dobry Lasek („Piersławek”). W rejonie stanowisk Prawdowo i Śmietki obserwowano w ostatnich
latach młode osobniki, co sugeruje, że istnieją tu czynne lęgowiska. Na podstawie dotychczasowej wiedzy stan populacji w Ostoi można uznać za niezadowalający (U1), stan
siedlisk wodnych za właściwy (FV), stan lęgowisk za niezadowalający do złego (U1/U2). Siedliska wodne są już w dużej mierze chronione przez istniejące przepisy
dotyczące Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obszarów chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a utrzymaniu i poprawie ich stanu sprzyjają
zarówno projekty z zakresu małej retencji, prowadzone przez Lasy Państwowe, jak i działalność bobrów. Znacznie gorzej wygląda sytuacja lęgowisk. Optymalnie powinny
się one znajdować blisko siedlisk wodnych, być dobrze nasłonecznione i porośnięte ciepłolubną, luźną murawą. Takich miejsc jest mało, a nawet potencjalne lęgowiska są
słabo rozpoznane, nie mówiąc o rzeczywistych. Ponadto, lęgowiskom i trasom wędrówek między lęgowiskami a siedliskami wodnymi zagraża postępująca urbanizacja,
sukcesja wtórna, zaorywanie oraz drapieżniki.

1134 - Różanka Rhodeus sericeus

Różanka to najmniejsza krajowa ryba karpiowata, związana z wodami stojącymi i płynącymi o dość żyznych, lecz czystych wodach, zwykle przebywająca w strefie
przybrzeżnej wśród roślinności wodnej. Niezbędnym elementem siedliska różanki są żywe małże z rodziny skójkowatych (skójki, szczeżuje), do których składa ikrę. Cały
rozwój jaj odbywa się w komorze skrzelowej małża, tam też lęgnie się narybek i spędza pierwsze tygodnie życia, opuszczając schronienie dopiero po zaabsorbowaniu
woreczka żółciowego. Różanki żywią się głównie martwą materią roślinną.

Różanka była przedmiotem badań terenowych w ramach prac nad PZO. Gatunek ten pospolicie występuje w Ostoi, zwłaszcza w litoralu jezior oraz w przyujściowych
odcinkach rzek. Gatunek był zdecydowanie liczniej rozsiedlony niż koza, co wyraźnie wskazuje, że warunki panujące na obszarze Ostoi Piskiej są dla niego szczególnie
dogodne. Zdecydowanie większe liczebności różanki notowano w jeziorach o wysokiej trofii, np. jez. Guzianka Mała. Mniej licznie reprezentowany był w jeziorach mniej
zeutrofizowanych. W rzekach występowanie różanki obejmowało głównie strefę przyujściową cieków do jezior. Nie odnotowano gatunku w środkowym biegu Krutyni oraz
Babantu. Wynika to prawdopodobnie z charakteru cieków – szybki prąd wody. Rzeki przez swój naturalny charakter stanowią więc głównie korytarz migracyjny pozwalający
na przemieszczanie się różanki pomiędzy jeziorami w mniejszym zaś stopniu siedlisko bytowania. Parametry populacji oraz siedliska, jak  i szanse zachowania gatunku
oceniono na FV. Wśród zagrożeń należy wymienić przede wszystkim niszczenie roślinności wodnej w wyniku antropopresji na brzegi jezior, a także (potencjalnie) ekspansję
szczeżui chińskiej, która konkuruje z rodzimymi skójkowatymi i nie zezwala na rozwój ikry różanki w  komorze skrzelowej.

1149 - Koza Cobitis taenia

Koza jest gatunkiem niewielkiej przydennej ryby z rodziny kozowatych. Jest związana z płytkimi, stojącymi lub wolno płynącymi wodami o piaszczystym lub piaszczysto-
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mulistym dnie. Znaczną część czasu spędza zakopana w podłożu, a aktywna jest głównie w nocy. Jest to gatunek żywiący się głównie bardzo drobnymi bezkręgowcami
(skorupiaki, nicienie). Koza tworzy rozmaite formy różniące się liczbą chromosomów (poliploidy), a także krzyżuje się z innymi gatunkami z rodzaju Cobitis, w związku z
czym w jej przypadku należy raczej mówić o kompleksie drobnych gatunków z rodzaju Cobitis. Diploidalne formy Cobitis taenia w większości wód Polski i Europy
Środkowej stanowią tylko pewien (zwykle nieduży) odsetek kóz.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że populacja gatunku jest dobrze zachowana na obszarze Ostoi Piskiej. Gatunek notowano zarówno w rzekach,
głównie w Krutyni jak również w jeziorach wytypowanych do badań. W połowach występowały wszystkie grupy wiekowe. Stan zachowania populacji, jak i siedliska można
określić na FV. Zaobserwowano przy tym, że liczebność i rozsiedlenie gatunku zwłaszcza w rzekach związane jest przede wszystkim z temperaturą wody w cieku. W ciekach
chłodnych – Babant, Struga Babancka, Czarna Struga, gatunek zasiedlał głównie jeziora położone na ich ciągu natomiast nie notowano go w rzekach. W zlewni Krutyni
notowany zarówno w rzekach, jak i jeziorach.

Koza w Ostoi nie jest gatunkiem zagrożonym. Pewnym zagrożeniem o stosunkowo niedużym zasięgu jest umacnianie brzegów betonowymi ścianami itp. ciężkimi
umocnieniami nie przypominającymi naturalnych substratów.

1014 - Poczwarówka zwężona Vertigo angustior

Poczwarówka zwężona to bardzo mały (< 2 mm) lądowy ślimak zagrożony (NT) w skali światowej [IUCN Red List of Threatened Species]. Jego muszla jest lewoskrętna,co
odróżnia go od większości (ale nie wszystkich) z kilkunastu krajowych gatunków poczwarówek. Choć w różnych rejonach Europy gatunek ten wydaje się mieć różne
preferencje siedliskowe (np. na Wyspach Brytyjskich są to mokre wydmy nadmorskie, a w Polsce m.in. turzycowiska), to preferencje te są słabo rozumiane, natomiast
wiadomo, że jest to gatunek bardzo wrażliwy nawet na nieduże zmiany w charakterystyce siedliska. Obecnie znanych jest w Polsce około 20 stanowisk poczwarówki
zwężonej, w większości na zachodzie kraju, przede wszystkim na turzycowiskach i torfowiskach alkalicznych [Z. Książkiewicz, The narrow-mouthed whorl snail Vertigo
angustior – distribution and habitat disturbance in Western Poland, Tentacle No. 16, 2008]. W całej Europie, w tym w Polsce, obserwuje się regres gatunku. W kraju za
najistotniejsze zagrożenia uznaje się rozpoczęcie użytkowania kośnego, podtapianie i eutrofizację stanowisk.

Dwa stanowiska poczwarówki zwężonej w Puszczy Piskiej podano w wynikach inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000, przeprowadzonej przez Lasy Państwowe w
latach 2006-2008. Oba stanowiska znajdują się tuż poza obecnymi granicami Ostoi: jedno nad Strugą Spychowską koło Spychowa, drugie na nieużytkowanej łące koło Borek
Rozowskich. W ramach prac terenowych nad PZO nie poszukiwano poczwarówki. W Ostoi jest jednak sporo miejsc potencjalnie sprzyjających temu gatunkowi, w tym
przede wszystkim śródleśne, nieużytkowane turzycowiska, torfowiska alkaliczne i mokre łąki. Rozmieszczenie i stan ochrony poczwarówki zwężonej w Ostoi wymagają
pilnego rozpoznania.

1042 - Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

Zalotka większa to gatunek dużej ważki związanej z różnymi płytkimi i obfitującymi w roślinność wodną zbiornikami, od podtopionych oligotroficznych torfowcowych
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trzęsawisk i jeziorek dystroficznych po silnie eutroficzne i zarośnięte naturalne bądź sztuczne stawy z pałką wodną, rdestnicami i rdestem ziemnowodnym, a także płytkie
eutroficzne jeziora z bujną roślinnością wodną. Jak u wszystkich ważek, larwy żyją w wodzie i są aktywnymi drapieżnikami. Największe nasilenie wylotu ma miejsce późną
wiosną (maj – czerwiec). Formy dorosłe trzymają się blisko wody, polują na drobne bezkręgowce i odbywają gody. W Polsce znanych jest około 400 stanowisk, natomiast
szacuje się, że ich rzeczywista liczba może być kilkakrotnie wyższa. W Ostoi Piskiej zalotka większa powinna znajdować bardzo dogodne warunki siedliskowe, zważywszy
mnogość płytkich i zarośniętych zbiorników wodnych różnego typu. Jak dotąd nie były jednak prowadzone szersze badania nad występowaniem tego gatunku w Ostoi. Jedno
stanowisko, nad jeziorkiem dystroficznym w rezerwacie Zakręt, odnotowano w ramach inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000, przeprowadzonej przez Lasy
Państwowe (2006-2008). Rozmieszczenie i stan ochrony zalotki większej w Ostoi wymagają możliwie pilnego rozpoznania. Można z dużym prawdopodobieństwem
prognozować, że badania takie doprowadziłyby do wykrycia znacznie większej liczby stanowisk.

1083 - Jelonek rogacz Lucanus cervus

Jelonek rogacz to gatunek dużego chrząszcza z rodziny jelonkowatych. Jest on silnie związany ze starymi, obumierającymi drzewami liściastymi, w tym przede wszystkim z
dębami. Larwa jelonka żeruje w próchnie drzewa przez kilka lat, zanim ulegnie przeobrażeniu w poczwarkę, a następnie w postać dorosłą, która odżywia się sokami drzew, a
po odbyciu godów ginie. Jelonek jest gatunkiem ciepłolubnym, w związku z czym preferuje drzewostany przerzedzone i odpowiednio doświetlone. Gatunek ten ma zasięg
europejski (od Hiszpanii po Ural), ale na większości areału został zupełnie wytępiony w związku z wyrębem lasów, a następnie – praktykami gospodarki leśnej prowadzącymi
do eliminacji starych, zamierających drzew. Na terenach dzisiejszej Polski kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do wycofania się gatunku, było powszechne
zastępowanie w lasach drzew liściastych iglastymi. Szacuje się, że obecnie w Polsce czynnych jest zaledwie kilkanaście stanowisk jelonka rogacza.

Z materiałów przekazanych wykonawcy PZO przez RDOŚ Olsztyn, a pochodzących prawdopodobnie z inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000, przeprowadzonej w
latach 2006-2008 przez Lasy Państwowe, wynika, że jelonka rogacza w Puszczy Piskiej stwierdzono w trzech miejscach – ok. 1 km na północ od Śwignajna (w Ostoi), w
pobliżu leśniczówki Ruczaj na zachód od Karwicy (poza Ostoją) i ok 1 km na zachód od leśniczówki Borek, na południowy zachód od Karwicy (poza ostoją). W ramach prac
nad PZO stanowiska te zostały sprawdzone z wynikiem negatywnym [Daniel Doktór, inf. ustna], jednak można mieć wątpliwości co do tego, czy zostały prawidłowo
naniesione na warstwy wektorowe, ponieważ przynajmniej dwa pierwsze znajdują się w stosunkowo młodych i nieciekawych pod względem entomologicznym
wydzieleniach. Wg Jerzego Kruszelnickiego pierwsze stwierdzenie jelonka rogacza na terenie dzisiejszej Ostoi miało miejsce w 1999 r. - dokonał go Oleg Aleksandrowicz w
obecności J. Kruszelnickiego w południowej części rezerwatu Krutynia Dolna, gdzie na obrzeżach lasu występują kilkusetletnie przestoje dębowe. W 2007 r. w tym samym
rejonie szczątki samca jelonka znalazł J. Sawicki [J. Kruszelnicki inf. ustna, C. Hołdyński (red.) Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej
przeprowadzonej w lasach RDLP w Olsztynie i części RDLP w Białymstoku w latach 2006-2008, Mantis, Olsztyn 2010]. Kolejny raz w tym samym rejonie jelonka stwierdził
J. Kruszelnicki w 2009 r. [J. Kruszelnicki, dane niepublikowane].

Jest prawdopodobne, że jelonek wciąż jest obecny na stanowisku w rezerwacie Krutynia Dolna. Jeżeli tak, to spośród czynników środowiskowych zagraża mu przede
wszystkim postępujące zacienienie, a tym samym pogarszające się warunki termiczne.
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1088 - Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo

Kozioróg dębosz to duży chrząszcz z rodziny kózkowatych, którego larwy żerują wyłącznie w dębach. Rozwój larwalny trwa kilka lat, natomiast formy dorosłe żyją aktywnie
jeden sezon. Siedliskiem kozioroga dębosza są stare, widne drzewostany dębowe, ewentualnie aleje czy grupy dębów. Chrząszcz ten zasiedla najczęściej drzewa duże, starsze,
osłabione i dobrze nasłonecznione. W wyniku żerowania larw kozioroga opanowane drzewo może po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach obumrzeć. Zasięg geograficzny
gatunku obejmuje Europę południową i środkową, południowo-zachodnią Azję (na wschód aż po Azerbejdżan)  i północną Afrykę. Jest to gatunek ciepłolubny i generalnie
częstszy w południowej części zasięgu niż w północnej. W Polsce po 1980 r. potwierdzono jedynie 29 stanowisk, przy czym większość skupia się na południowym zachodzie.

Z materiałów przekazanych wykonawcy PZO przez RDOŚ Olsztyn, a pochodzących prawdopodobnie z inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000, przeprowadzonej w
latach 2006-2008 przez Lasy Państwowe, wynika, że kozioroga dębosza stwierdzono w jednym miejscu – ok. 3 km na południowy zachód od Karwicy i 0,4 km na północ od
rzeki Rudnej (poza Ostoją). W ramach prac nad PZO stanowisko te zostało sprawdzone z wynikiem negatywnym [Daniel Doktór, inf. ustna], jednak można mieć wątpliwości
co do tego, czy zostało ono prawidłowo naniesione na warstwy wektorowe, ponieważ znajduje się w stosunkowo młodym i nieciekawym pod względem entomologicznym
wydzieleniu.

Inną lokalizację stanowiska kozioroga dębosza podaje Jerzy Kruszelnicki [J. Kruszelnicki, inf. ustna], według którego drzewostan będący prawdopodobnie ostoją tego
gatunku znajduje się w oddziałach 291 i 292 w Nadleśnictwie Maskulińskie, na północ od leśniczówki Ukta, przy drodze Ukta – Bobrówko. J. Kruszelnicki podaje, że widział
żywego kozioroga dębosza latem 2012 r. podczas oględzin drzewostanu po wichurze. Trzy lata wcześniej (2009) J. Kruszelnicki znalazł kozioroga na drodze z Ukty do Nowej
Ukty.

GATUNKI ZWIERZĄT Z ZAŁĄCZNIKA II DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ, NIE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI OCHRONY

1084 - Pachnica dębowa Osmoderma eremita s.l.

Pachnica dębowa to duży chrząszcz, którego larwy rozwijają się w próchnie starych, dziuplastych drzew. Obecność pachnicy w kilku miejscach w pobliżu granic Ostoi i w
jednym miejscu na granicy Ostoi potwierdzono w ramach prac nad PZO (Wądołek,. Osiedle Karłowo, Wejsuny Małe, Kokoszka, Wojnowo) [D. Doktór, inf. ustna]. Gatunek
ten przypuszczalnie występuje także wewnątrz Ostoi, choć jego liczebność może być zbyt niska, by uzasadnić uznanie go za przedmiot ochrony.

1130 - Boleń Aspius aspius

Boleń to duża, drapieżna ryba karpiowata, związana z większymi rzekami nizinnymi. Istnieją informacje ustne o obecności bolenia w górnej Pisie [J. Kruszelnicki], natomiast
brak jest jakichkolwiek bliższych danych. Prawdopodobieństwo, że boleń może być stale obecny w górnej Pisie zwiększa fakt, że w ostoi Dolina Pisy (poniżej Wincenty)
stanowi on przedmiot ochrony. Pożądane byłoby przeprowadzenie badań ichtiologicznych na górnej Pisie; niewykluczone, że ich wyniki wskazałyby na zasadność
umieszczenia bolenia na liście przedmiotów ochrony w Ostoi Piskiej, a także stanowiły argument za powiększeniem Ostoi o dolinę Pisy od Pisza do Wincenty.
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1145 – Piskorz Misgurnus fossilis

Piskorz jest gatunkiem ryby z rodziny kozowatych, związanym z mulistymi bądź piaszczysto-mulistymi, na ogół płytkimi wodami Piskorza stwierdzono w ramach prac nad
PZO tylko w jednym miejscu, na Krutyni w rezerwacie Krutynia, gdzie odłowiono 2 osobniki [B. Wziątek – raport z badań ichtiologicznych w Ostoi Piskiej, 2013, niepubl.].
Istnieją niesprawdzone informacje o obecności dość licznej populacji tego gatunku w jeziorze Pogubie, które ze względu na płytkość może odpowiadać piskorzowi pod
względem termiki wód. Informacje te nie upoważniają jednak do wciągnięcia piskorza na listę przedmiotów ochrony w Ostoi.

1308 - Mopek Barbastella barbastellus

Mopek jest nietoperzem silnie związanym z lasami, gdzie najchętniej żeruje i może znajdować letnie schronienia. Najbardziej sprzyjają mu zróżnicowane wiekowo lasy o
złożonej strukturze przestrzennej, w tym zwłaszcza starodrzewy liściaste z dużą ilością stojących martwych drzew. Takie warunki spełniają m.in. dobrze zachowane grądy. W
dotychczasowych wersjach SDF gatunek ten figuruje z oceną D. W ramach prac nad PZO nie udało się znaleźć pewnych informacji o jego występowaniu w Ostoi, jednak
warto podjąć badania terenowe nad mopkiem w Ostoi Piskiej, ponieważ  może okazać się, że zasługuje on na umieszczenie na liście przedmiotów ochrony.

1318 - Nocek łydkowłosy Myotis dascyneme

Nocek łydkowłosy jest uważany za jeden z najrzadszych gatunków nietoperzy Polski i Europy. W dotychczasowych wersjach SDF gatunek ten figuruje z oceną D. W ramach
prac nad PZO nie udało się znaleźć pewnych informacji o jego występowaniu w Ostoi, jednak ze względu na to, że jego miejscem żerowania są większe otwarte wody stojące
lub płynące, powinien on znajdować tu dogodne warunki bytowania poza okresem hibernacji. Kolonie rozrodcze nocka łydkowłosego znane są jedynie z kilku miejsc
północnej Polski [K. Sachanowicz, M. Ciechanowski, Nietoperze Polski, Multico 2008]. Warto podjąć badania terenowe nad tym gatunkiem w Ostoi Piskiej, ponieważ  może
okazać się, że zasługuje on na umieszczenie na liście przedmiotów ochrony.
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Moduł B

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Przedmioty ochrony objęte Planem

Siedliska
przyrodni

cze

Kod
Natura

Stano-
wisko 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/gatu
nku wg skali
FV, UI, U2

Uwagi

Powierzchnia
siedliska

U1

Udział ramienic w
zbiorowiskach makrofitów
o liściach zanurzonych
i pływających

XX/U1

Udział C. demersum
w zbiorowiskach makrofitów
o liściach zanurzonych
i pływających
Przezroczystość wody średnia
wiosna+lato
Natlenienie hypolimnionu/tlen
przy dnie
Fitoplankton - udział sinic latem

Struktura i
funkcje

Fosfor przy powierzchni

U1

Twardow
odne
oligo- i
mezotrofi
czne
zbiorniki
wodne z
podwodn
ymi
łąkami
ramienic
Charatea

3140 f70d

Perspektywy U1

Dotychczas brak metodyki
GIOŚ dla siedliska 3140 –
przyjęto własne kryteria oceny.
Powierzchnia siedliska prawie
na pewno zmniejszyła się w
ostatnich dziesięcioleciach w
wyniku eutrofizacji i może
zmniejszać się dalej (m.in.
j. Mokre może wypaść
z grupy jezior ramienicowych) –
U1.
W ostatnio zbadanych przez
WIOŚ trzech jeziorach
ramienice stanowią 20 – 50%
roślinności podwodnej (struktura
i funkcje: U1). Część jezior
(m.in. Majcz Wielki, Majcz
Mały, Mokre, Piłakno) ma
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ochrony zlewnie poddane istotnym
wpływom antropogenicznym, w
związku z czym utrzymanie
powierzchni i stanu siedliska w
dłuższej perspektywie będzie
bardzo trudne.

Powierzchnia
siedliska

FV

Charakterystyczna kombinacja
zbiorowisk w obrębie transektu

XX/FV

Gatunki wskazujące na
degenerację siedliska

XX/FV

Barwa wody XX/FV
Konduktywność (przewodnictwo
elektrolityczne)

XX/FV

Przezroczystość wody XX/U1
Odczyn wody (wskaźnik
pomocniczy)

XX/FV

Plankton: Fitoplankton XX/U1

Struktura i
funkcje

Plankton: Zooplankton XX

FV

Starorzec
za i
naturalne
eutroficzn
e
zbiorniki
wodne ze
zbiorowis
kami z
Nympheio
n,
Potamion

3150 53a0

Perspektywy
ochrony

XX U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Powierzchnia
siedliska zmniejsza się w
wyniku naturalnej sukcesji, ale
jest to proces b. powolny, stąd
FV. Roślinność jezior była
systematycznie badana
kilkadziesiąt lat temu, jednak
wyrywkowe informacje i wizje
lokalne wskazują na generalnie
właściwy stan struktury i funkcji
(FV). Perspektywy ochrony
oceniono na U1 ze względu na
intensyfikację rolnictwa w Ostoi
i poza nią oraz silną presję na
zabudowę i wykorzystanie
rekreacyjne brzegów

Powierzchnia
siedliska

FV

Gatunki charakterystyczne
Rodzime gatunki ekspansywne
Obce gatunki inwazyjne
Barwa wody
Odczyn wody

Naturalne
,
dystroficz
ne
zbiorniki
wodne

3160 9a4d

Struktura i
funkcje

Konduktywność (przewodnictwo
elektrolityczne)

FV

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Powierzchnia
siedliska zmniejsza się w
wyniku naturalnej sukcesji, ale
jest to proces b. powolny, stąd
FV. Nie stwierdzono w terenie
ani nie natknięto się na
informacje o istotniejszych
zaburzeniach struktury i funkcji
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Melioracje
Przezroczystość wody (wskaźnik
pomocniczy)
Plankton (wskaźnik
pomocniczy)
TDS (wskaźnik pomocniczy)

Perspektywy
ochrony

FV

(FV), z wyjątkiem j. Smolak
Duży, które w latach 70-tych
było przedmiotem doświadczeń
z wapnowaniem. Część jezior
ma sztuczne odpływy/ dopływy,
obecnie w większości
zarośnięte. Perspektywy ochrony
ogólnie FV, ale nie można
wykluczyć jednostkowych
niekorzystnych zmian w wyniku
nadmiernego piętrzenia wód
(bobry, mała retencja)

Powierzchnia
siedliska

U1

Udział procentowy siedliska na
transekcie
Gatunki charakterystyczne
Obce gatunki inwazyjne
Rodzime gatunki ekspansywne
roślin zielnych
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Liczba gatunków
storczykowatych

Struktura i
funkcje

Zachowanie strefy ekotonowej

U2

Murawy
kseroterm
iczne
Festuco-
Brometea

6210 014a

Perspektywy
ochrony

U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Istniejące płaty
mają tendencję do zarastania
(powierzchnia siedliska U1).
Znane płaty to zbiorowiska
kadłubowe ze znacznym
udziałem gatunków z Molinio-
Arhenatheretea i innych spoza
Festuco-Brometea (struktura i
funkcje U2). Siedlisko dla
przetrwania wymaga
ekstensywnego użytkowania
(perspektywy ochrony U1)

Powierzchnia
siedliska

U1

Procent powierzchni zajęty przez
siedlisko na transekcie

Zmienno
wilgotne
łąki
trzęślicow
e

6410 d242

Struktura i
funkcje

Struktura przestrzenna płatów

U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Część płatów
uległa zmniejszeniu lub
zniszczeniu w wyniku zatopień
i/lub rozwoju zbiorowisk
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siedliska
Gatunki typowe
Gatunki dominujące
Obce gatunki inwazyjne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Wojłok (martwa materia
organiczna)

(Molinion
)

Perspektywy
ochrony

U1

szuwarowych (powierzchnia
siedliska U1). W większości
zidentyfikowanych w PZO
płatów występują cenne gatunki
typowe dla siedliska, ale w
części  płatów struktura
gatunkowa może być zaburzona
(gatunki dominujące,
ekspansywne itd.) (struktura i
funkcje U1)
Siedlisko dla przetrwania
wymaga ekstensywnego
użytkowania i zachowania
stosunków wodnych
(perspektywy ochrony U1)

Powierzchnia
siedliska

U1

Procent powierzchni zajęty przez
siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Obce gatunki inwazyjne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Udział dobrze zachowanych
płatów siedliska

Ekstensy
wnie
użytkowa
ne niżowe
łąki
świeże
(Arrhenat
herion)

6510 38c7

Struktura i
funkcje

Wojłok (martwa materia
organiczna)

U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Siedlisko
prawdopodobnie zmniejsza
powierzchnię w wyniku
przemian w rolnictwie
(powierzchnia siedliska U1)
Płaty zidentyfikowane w PZO są
w większości właściwie
użytkowane, ale można
przypuszczać, że na innych
płatach w Ostoi  struktura
i funkcje siedliska  są zaburzone
w wyniku zbyt intensywnego
lub zbyt ekstensywnego
użytkowania  (struktura i
funkcje U1)
Siedlisko dla przetrwania
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Perspektywy
ochrony

U1 wymaga ekstensywnego
użytkowania (perspektywy
ochrony U1)

Powierzchnia
siedliska

XX FV

Gatunki charakterystyczne FV
Pokrycie i struktura gatunkowa
torfowców

U1

Obce gatunki inwazyjne FV
Rodzime gatunki ekspansywne
roślin zielnych

FV

Odpowiednie uwodnienie FV
Struktura powierzchni
torfowiska (obecność dolinek i
kęp)

-

Pozyskanie torfu FV
Melioracje odwadniające U1

Struktura i
funkcje

Obecność krzewów i drzew U1

FV

Torfowisk
a wysokie
z
roślinnośc
ią
torfotwór
czą
(żywe)

7110 02ab

Perspektywy
ochrony

FV FV

Weryfikacja terenowa polegała
na lustracji kilkunastu płatów
w kompleksach torfowisk
wysokich i przejściowych.
Przedstawiona ocena jest oceną
wstępną. Struktury powierzchni
torfowiska nie uwzględniono,
ponieważ torfowiska
kontynentalne nie wykształcają
typowej struktury kępkowo-
dolinkowej.

Powierzchnia
siedliska

XX FV

Procent powierzchni zajęty przez
siedlisko na transekcie

FV

Gatunki charakterystyczne FV
Gatunki dominujące FV
Pokrycie i struktura gatunkowa
mchów

FV

Obce gatunki inwazyjne FV
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych

FV

Torfowisk
a
przejścio
we i
trzęsa-
wiska
(przewa-
żnie z
roślin-
nością
z
Scheuch-

7140 5725

Struktura i
funkcje

Obecność krzewów i podrostu FV

FV

Weryfikacja terenowa polegała
na pobieżnej lustracji kilkunastu
płatów
w kompleksach torfowisk
wysokich i przejściowych
i analizie 3 transektów wg
metodyki GIOŚ.
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drzew
Stopień uwodnienia FV
Pozyskanie torfu FV
Melioracje odwadniające FV

zerio-
Caricatea
nigrae)

Perspektywy
ochrony

FV FV

Powierzchnia
siedliska

XX XX/FV

Procent powierzchni zajęty przez
siedlisko na transekcie

FV

Struktura przestrzenna płatów
siedliska

U1

Gatunki charakterystyczne FV
Gatunki dominujące FV
Odsłonięty torf U1
Pokrycie i struktura gatunkowa
mszaków

U1

Obce gatunki inwazyjne FV
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych

FV

Obecność krzewów i podrostu
drzew

FV

Stopień uwodnienia FV
Pozyskanie torfu FV
Melioracje odwadniające U1

Struktura i
funkcje

Geneza siedliska U1/FV

U1

Obniżenia
na
podłożu
torfowym
z
roślinnośc
ią ze
związku
Rhynchos
porion

7150 45d9

Perspektywy
ochrony

U1

Ocena na podstawie analizy 1
niewielkiego płatu (transekt ok.
50 m). Był to jedyny tak duży
płat napotkany w trakcie prac
terenowych i jedyny, co do
którego można przypuszczać, że
jego powstanie miało inne
naturalne przyczyny niż
aktywność zwierząt. Siedlisko
ma w warunkach Ostoi charakter
efemeryczny, a jego płaty będą
pojawiać się w różnych
miejscach w zależności od
różnych czynników
powodujących erozję torfu.

Powierzchnia
siedliska

XX U1Torfowisk
a
nakredow
e

7210 a419

Struktura i
funkcje

Udział procentowy siedliska na
transekcie

XX U2

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Siedlisko
zmniejsza powierzchnię w
wyniku ekspansji trzciny
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Gatunki charakterystyczne XX
Gatunki dominujące XX
Obce gatunki inwazyjne XX/FV
Rodzime gatunki ekspansywne
roślin zielnych

XX/U2

Gatunki synantropijne XX
Zwarcie szuwarów XX/U2
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew

XX

Stopień uwodnienia XX
Zanieczyszczenie pestycydami XX/FV
Mechaniczne zniszczenie XX/FV

Perspektywy
ochrony

XX U2

pospolitej (powierzchnia
siedliska U1). Znane płaty
ulegają fragmentacji i
niekorzystnym zmianom
struktury w wyniku ekspansji
trzciny  (struktura i funkcje U2).
Ponieważ niekorzystne zmiany
raczej nie wynikają z
antropogenicznych zaburzeń
biotopu (eutrofizacja, , zmiana
stosunków wodnych), tylko z
naturalnej dynamiki  trzciny i
kłoci na omawianych
stanowiska, siedlisko może w
dłuższej perspektywie być nie
do utrzymania  (perspektywy
ochrony U2)

Powierzchnia
siedliska

FV FV

Procent powierzchni zajęty przez
siedlisko na transekcie

FV

Gatunki charakterystyczne FV
Gatunki dominujące U1
Pokrycie i struktura gatunkowa
mchów

U1

Obce gatunki inwazyjne FV
Ekspansywne gatunki roślin
zielnych

U1

Zakres pH FV
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew

FV

Torfowisk
a
alkaliczne

7230 a742

Struktura
i funkcje

Stopień uwodnienia FV

U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. W ostatnich
latach prawdopodobnie
powierzchnia siedliska  ni
zmniejszała się  (U1). W
większości zidentyfikowanych
w PZO płatów występują cenne
gatunki typowe dla siedliska, ale
w części  płatów struktura
gatunkowa może być zaburzona
(gatunki dominujące,
ekspansywne itd.), ponadto
większość płatów była w
zasięgu oddziaływania rowów
odwadniających, choć dzisiaj
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Pozyskanie torfu FV
Melioracje odwadniające U1

Perspektywy
ochrony

U1 U1

rowy te są w większości
zarośnięte  (struktura i funkcje
U1).
Siedlisko dla przetrwania
wymaga ekstensywnego
użytkowania i zachowania
stosunków wodnych
(perspektywy ochrony U1)

Powierzchnia
siedliska

FV

Charakterystyczna kombinacja
florystyczna

U1

Gatunki dominujące w
poszczególnych warstwach
fitocenozy

U2

Udział w drzewostanie
gatunków liściastych (bez
wczesnosukcesyjnych)

U1

Udział graba U1
Udział świerka FV
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych” w
drzewostanie

U1

Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie

U1

Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie

U1

Martwe drewno (łączne zasoby)-
m3/ha

U2

Grąd
subkontyn
entalny
(Tilio-
Carpinetu
m)

9170 2e0c

Struktura i
funkcje

Martwe drewno leżące lub
stojące >3m długości i > 50 cm
grubości

U2

U1

Oceny dokonano na podstawie
analizy 49 losowo wybranych
transektów, wg metodyki GIOŚ
dla 9160, zmodyfikowanej w
celu uwzględnienia obecności
świerka w 9170. Powierzchnia
siedliska nie zmniejsza się, a
przypuszczalnie ma tendencję
wzrostową w związku ze
stopniową regeneracją gleb
leśnych (FV). Strukturę i funkcje
oceniono na U1głównie z
powodu dominacji sosny w
drzewostanach, małej ilości
martwego drewna i powszechnej
obecności niecierpka
drobnokwiatowego w runie.
Perspektywy ochrony  (U1)
płatów silnie zniekształconych i
młodych są dobre (powolna
regeneracja), lepiej
zachowanych płatów
zbliżających się do wieku
rębności – złe.
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Wiek drzewostanu FV
Naturalne odnowienia
drzewostanu

FV

Struktura pionowa i przestrzenna
drzewostanu

U1

Inwazyjne gatunki obce w
podszycie i runie

U2

Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie

U1

Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna

U1

Inne zniekształcenia
(rozjeżdżanie, wydeptywanie,
zaśmiecanie)

U1

Perspektywy
ochrony

U1 U1

Powierzchnia
siedliska

XX XX/U1

Gatunki charakterystyczne FV
Gatunki dominujące U1
Inwazyjne gatunki obce w runie U1
Rodzime gatunki ekspansywne
roślin zielnych

U1

Uwodnienie U1
Wiek drzewostanu FV
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie

FV

Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie

FV

Bory i
lasy
bagienne

91D0 6570

Struktura
i funkcje

Martwe drewno leżące lub
stojące >3m długości i  30cm
grubości

FV

U1

Oceny dokonano na podstawie
analizy 42 losowo wybranych
transektów, wg metodyki GIOŚ.
Nie znany jest trend powierzchni
siedliska – część płatów wypada
w wyniku przesuszania lub
podtopień, inne pojawiają się w
wyniku sukcesji na
torfowiskach, jednak
wyrywkowe dane terenowe
wskazują, że bilans jest raczej
ujemny (XX/U1).  Strukturę i
funkcje oceniono na U1głównie
z powodu zachwianych
stosunków wodnych,
powodujących niekorzystne
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Naturalne odnowienie
drzewostanu

FV

Występowanie mchów
torfowców

U1

Występowanie
charakterystycznych krzewinek

U1

Pionowa struktura roślinności FV
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna

FV

Inne zniekształcenia FV
Perspektywy
ochrony

U1 U1

zmiany i obniżenie wskaźników
dla warstwy mszystej i runa.
Perspektywy ochrony oceniono
na U1ze względu na ryzyko
dalszego rozchwiania stosunków
wodnych (zatapianie przez
bobry, dalsze osuszanie w
wyniku oddziaływania rowów)

Powierzchnia
siedliska

XX/FV XX/FV

Gatunki charakterystyczne FV
Gatunki dominujące U1
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie

FV

Inwazyjne gatunki obce w
podszycie i runie

U1

Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie

U1

Martwe drewno U1
Martwe drewno
wielkowymiarowe (leżące lub
stojące >3m długości i > 50cm
średnicy)

FV

Naturalność koryta rzecznego
(stosować tylko, jeżeli
występowanie łęgu jest związane
z ciekiem)

U1

Łęgi
wierzbow
e,
topolowe,
olszowe i
jesionowe
Salicetum
albae,
Populetu
m albae,
Alnenion
glutinoso-
incanae,
olsy
źródlisko
we

91E0 d3e5

Struktura i
funkcje

Reżim wodny (w tym rytm FV

U1

Oceny dokonano na podstawie
analizy 7 losowo wybranych
transektów, wg metodyki GIOŚ.
Nie znany jest trend powierzchni
siedliska – część płatów wypada
w wyniku przesuszania lub
podtopień, inne pojawiają się w
wyniku podsuszania olsów;
wyrywkowe dane terenowe
wskazują, że bilans może być
dodatni (XX/U1).  Strukturę i
funkcje oceniono na U1głównie
z powodu zachwianych
stosunków ilościowych  w
poszczególnych warstwach
(m.in. za mało jesionu i
domieszek w drzewostanie, za
dużo pokrzywy w runie) i
ekspansji niecierpka
drobnokwiatowego.
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zalewów, jeśli występują)
Wiek drzewostanu U1
Pionowa struktura roślinności FV
Naturalne odnowienie
drzewostanu

FV

Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna

FV

Inne zniekształcenia FV
Perspektywy
ochrony

U1 U1

Perspektywy ochrony oceniono
na U1ze względu na ryzyko
dalszej ekspansji gatunków
inwazyjnych , wypadania
jesionów, podtopień przez bobry
i wadliwego użytkowania
rębnego.

Powierzchnia
siedliska

XX/FV XX/FV

Charakterystyczna kombinacja
florystyczna runa

U1

Gatunki dominujące w
poszczególnych warstwach
fitocenozy

U1

Liczba gatunków z grupy
„wiązy, dąb, jesion”
występujących w drzewostanie

U1

Różnorodność gatunkowa
warstwy krzewów

FV

Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie

FV

Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie

FV

Martwe drewno (łączne zasoby) U1
Martwe drewno leżące lub
stojące > 3 m długości i ponad
50 cm grubości

U1

Łęgowe
lasy
dębowo-
wiązowo-
jesionowe
(Ficario-
Ulmetum)

91F0 e643

Struktura i
funkcje

Wiek drzewostanu (obecność U1

U1

Oceny dokonano na podstawie
analizy transektów wg metodyki
GIOŚ w 3 przypadkowo
napotkanych płatach. Nie znany
jest trend powierzchni siedliska,
jednak powierzchnia siedlisk
potencjalnych jest
przypuszczalnie stabilna
(XX/FV). Strukturę i funkcje
oceniono na U1z powodu
przewagi ocen U1 wśród
wskaźników kardynalnych (char.
kombinacja runa, gatunki
dominujące w warstwach,
martwe grube drewno) i wśród
wskaźników ogółem.
Perspektywy ochrony oceniono
na U1ze względu na ryzyko
dalszej ekspansji gatunków
inwazyjnych , wypadania
jesionów
i wiązów i wadliwego
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starodrzewu)
Naturalne odnowienie
drzewostanu

FV

Struktura pionowa i przestrzenna
drzewostanu

U1

Przejawy procesu grądowienia FV
Ekspansywne gatunki obce w
podszycie i runie

U1

Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie, w tym
trzcinnik piaskowy, jeżyny

U1

Stosunki wodno-wilgotnościowe FV
Zniszczenie runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna

FV

Inne zniekształcenia
(rozjeżdżanie, wydeptywanie,
zaśmiecanie)

FV

Perspektywy
ochrony

U1 U1

użytkowania rębnego.

Powierzchnia
siedliska

U2 U2

Udział procentowy siedliska na
transekcie

XX/U1

Gatunki charakterystyczne XX/U1
Gatunki dominujące U1
Obce gatunki inwazyjne w runie
i podszycie

U1

Rodzime gatunki ekspansywne
roślin zielnych

XX/U1

Gatunki ciepłolubne XX/U1

Ciepłolub
ne
dąbrowy
(Querceta
lia
pubescent
i-
petraeae)

91I0 00f8

Struktura i
funkcje

Leżące martwe drewno U2

U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ – wizję lokalną
przeprowadzono po sezonie
wegetacyjnym. Obecnie
siedlisko zajmuje około 3%
powierzchni podawanej w latach
80-tych  (U2). W
zidentyfikowanym płacie
występuje szereg gatunków
ciepłolubnych, w tym
charakterystycznych, ale
wykazuje on zmiany
degeneracyjne związane z m.in.
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(leżanina)
Wiek drzewostanu FV
Zwarcie podszytu FV
Zwarcie koron drzew FV
Gatunki obce geograficznie i
ekologicznie w drzewostanie

U2

Naturalne odnowienie XX/FV
Obecność nasadzeń drzew U2
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna

XX/FV

Zniszczenia drzewostanów FV
Perspektywy
ochrony

U1 U1

z obecnością sosny i dynamiką
gatunków grądowych  (struktura
i funkcje U1). Siedlisko dla
przetrwania wymaga ochrony
czynnej (powstrzymanie
regeneracji grądu)  (perspektywy
ochrony U1)

Gatunki
Parametry
populacji

FV FV

Parametry
siedliska gatunku

FV FV

Bóbr
europejski
Castor
fiber

1337 836e

Szanse
zachowania
gatunku

FV FV

Dotychczas brak metodyki
monitoringu GIOŚ. Dostępne
informacje, choć niespójne
i niepełne, jednoznacznie
wskazują na właściwy stan
ochrony bobra w Ostoi.

Zagęszczenie populacji U1 Zagęszczenie 1,55 os./
100 km2

Parametry
populacji

Liczba watah U1

U1

Zagęszczenie 0,37
watahy/100km2

Lesistość FV Lesistość ok. 60%
Fragmentacja siedliska FV Granica/powierzchnia lasu ok.

1,6 km/km2

Wilk
Canis
lupus

1352 204

Parametry
siedliska gatunku

Dostępność bazy pokarmowej FV

FV

Brak dobrych danych, ale
prawdopodobnie znacznie
więcej niż 100 kg/km2
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Zagęszczenie dróg U2 0,94 km dróg krajowych
i wojewódzkich/1km2;
wskaźniki przyjęte w metodyce
GIOŚ są bardzo niskie (<0,1
km/km2 dla FV i >0,2 km/km2
dla U2)

Stopień izolacji siedlisk FV Bezpośredni kontakt
z Puszczą Napiwodzko-
Ramucką i Lasami Orzyskimi

Szanse
zachowania
gatunku

FV FV Brak poważniejszych zagrożeń,
gatunek generalnie w ekspansji
w północno-wschodniej Polsce

Parametry
populacji

XX/FV XX/FV

Parametry
siedliska gatunku

XX/FV XX/FV

Wydra
Lutra
lutra

1355 8c3a

Szanse
zachowania
gatunku

XX/FV XX/FV

Dotychczas brak metodyki
monitoringu GIOŚ. Dostępne
informacje, choć
fragmentaryczne, wskazują
raczej na właściwy stan ochrony
wydry w Ostoi.

Zagęszczenie populacji U2 Zagęszczenie populacji w
Puszczy Piskiej – ok. 0,5 os./100
km2

Liczba samic prowadzących
młode

U2 Brak dowodów na rozmnażanie
się rysia na wolności

Parametry
populacji

Średnia liczba młodych na
dorosłą samicę

U2

U2

Brak dowodów na rozmnażanie
się rysia na wolności

Lesistość FV Lesistość ok. 60%
Fragmentacja siedliska FV Granica/powierzchnia lasu ok.

1,6 km/km2

Ryś Lynx
lynx

1361 3ee8

Parametry
siedliska

Dostępność bazy pokarmowej XX/FV

U1

Brak dobrych danych, ale
prawdopodobnie znacznie
więcej niż 100 kg/km2
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Zagęszczenie dróg U2 0,94 km dróg krajowych
i wojewódzkich/1km2;
wskaźniki przyjęte w metodyce
GIOŚ są bardzo niskie (<0,1
km/km2 dla FV i >0,2 km/km2
dla U2)

Stopień izolacji siedlisk U1 U1 Populacja częściowo izolowana
(w Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej
1 os., poza tym Puszcza
Borecka, Augustowska,
Białowieska)

Szanse zachowania gatunku U1 Jest jeszcze jest za wcześnie na
to, by uznać, że powrót rysia do
Puszczy Piskiej zakończył się
trwałym sukcesem.

Liczba osobników dorosłych XX
Liczba osobników
młodocianych/ larw

XX
Parametry
populacji

Liczba jaj lub tylko obecność jaj XX

XX/U1

SI1: Region geograficzny FV
SI2: Powierzchnia zbiornika XX
SI3: Stałość zbiornika XX
SI4: Jakość wody XX
SI5: Zacienienie XX
SI6: Wpływ ptaków wodnych XX
SI7: Wpływ ryb XX
SI8: Liczba zbiorników XX
SI9: Ocena środowiska lądowego XX

Traszka
grzebienia
sta
Triturus
cristatus

1166 9e9b

Parametry
siedliska gatunku

SI10: Stopień zarośnięcia lustra
wody przez roślinność

XX

XX/U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ – dane o
gatunku są bardzo skąpe. Można
jedynie przypuszczać że
systematyczna ocena populacji i
siedlisk  wykazałaby stan U1.
Dostępność siedlisk
przypuszczalnie wzrasta (bobry),
ale brak jest jakichkolwiek
danych o trendach
populacyjnych, więc szanse
zachowania gatunku oceniono
ostrożnie na U1.
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Szanse
zachowania
gatunku

XX XX/U1

Osobniki dorosłe XX
Osobniki młodociane XX
Larwy XX

Parametry
populacji

Jaja XX

XX/FV

Udział szuwaru w powierzchni
zbiornika

XX

Wysokość roślinności
szuwarowej

XX

Roślinność zanurzona i
pływająca (bez szuwaru)

XX

Nachylenie brzegów zbiornika XX
Zacienienie zbiornika XX
Obecność płycizn XX
Obecność ryb XX
Bariery wokół brzegu zbiornika XX
Zabudowa otoczenia zbiornika XX
Inne zbiorniki wodne w
promieniu 500 m

XX

Parametry
siedliska gatunku

Doga asfaltowa XX

XX/FV

Kumak
nizinny
Bombina
bombina

1188 1ea9

Szanse
zachowania
gatunku

XX XX/FV

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Rozproszone
dane o gatunku pozwalają
przypuszczać, że jest populacja
jest dość liczna i zdrowa (FV),
siedliska liczne i dość dobrze
zachowanie (FV), a perspektywy
zachowania gatunku dobre (FV).

Względna liczebność XX
Struktura wiekowa XX

Parametry
populacji

Izolacja przestrzenna XX/U1

XX/U1

Powierzchnia siedliska wodnego XX/FV
Typ wód FV

Żółw
błotny
Emys
orbiculari
s

1220 a4d4

Parametry
siedliska gatunku

Dostępność kryjówek i miejsc
wykorzystywanych do

FV

XX/U1

Ocena wymaga weryfikacji wg
metodyki GIOŚ. Mimo
intensyfikacji badań, informacje
o gatunku są nadal skąpe.
Bardzo nieliczne stwierdzenia
nie pozwalają wnioskować o
trendach liczebności czy



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

110

wygrzewania się
Baza pokarmowa XX/FV
Dostępna powierzchnia lęgowisk XX/U2
Stopień zacienienia lęgowisk XX/FV

Szanse
zachowania
gatunku

XX/U1 XX/U1

strukturze populacji (XX). Stan
siedlisk wodnych raczej
korzystny (FV), lęgowisk zły
(U2) – małe, nieliczne i
zagrożone. Szanse zachowania
gatunku niepewne (U1).

Względna liczebność XX FV
Struktura wiekowa XX FV

Parametry
populacji

Udział gatunku w zespole ryb
i minogów

XX FV

FV

EFI+ XX XX
Jakość hydromorfologiczna XX FV

Ciągłość cieku XX FV
Charakter i modyfikacja
brzegów

XX FV

Charakterystyka przepływu XX FV
Geometria koryta XX FV
Mobilność koryta XX FV
Substrat denny XX FV

Stopień porośnięcia linii
brzegowej przez roślinność
wodną

XX FV

Parametry
siedliska gatunku

Względna liczebność małży
skójkowatych

XX XX/FV

FV

Różanka
Rhodeus
sericeus

1134 3d65

Szanse
zachowania
gatunku

XX FV FV

Wszystkie parametry  populacji
korzystne (FV). Wszystkie
znane parametry siedliska
korzystne (FV). Część
parametrów siedliska dotyczy
tylko cieków – brak osobnej
metodyki dla jezior. Nie
prowadzono badań ilościowych,
ale skójkowate były liczne na
większości stanowisk .
Zachowanie gatunku niemal
pewne (FV).

Względna liczebność XX FV
Struktura wiekowa XX FV

Koza
Cobitis
taenia

1149 a65c Parametry
populacji

Udział gatunku w zespole ryb i
minogów

XX FV

FV Wszystkie parametry  populacji
korzystne (FV). Wszystkie
znane parametry siedliska
korzystne (FV). Część
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EFI+ XX XX
Jakość hydromorfologiczna XX FV

Ciągłość cieku XX FV
Charakter i modyfikacja
brzegów

XX FV

Charakterystyka przepływu XX FV
Geometria koryta XX FV
Mobilność koryta XX FV

Parametry
siedliska gatunku

Substrat denny XX FV

FV

Szanse
zachowania
gatunku

XX FV FV

parametrów siedliska dotyczy
tylko cieków – brak osobnej
metodyki dla jezior.
Zachowanie gatunku niemal
pewne (FV).

Parametry
populacji

Zagęszczenie XX XX

Powierzchnia potencjalnego
siedliska

XX

Stopień zarośnięcia XX
Stopień wilgotności XX

Parametry
siedliska gatunku

Fragmentacja siedliska XX

XX/U1

Poczwaró
wka
zwężona
Vertigo
angustior

1014 1c3b

Szanse
zachowania
gatunku

XX XX/U1

Bardzo skąpe informacje
o gatunku w Ostoi nie pozwalają
nawet na przybliżone oceny.  Na
podstawie znajomości wymagań
siedliskowych gatunku można
sądzić, ze w Ostoi jest sporo
miejsc odpowiednich dla
poczwarówki zwężonej.

Liczba samców XXParametry
populacji Liczba wylinek XX

XX

Występowanie określonych
gatunków roślin

XX

Udział roślinności dogodnej dla
gatunku

XX

Zalotka
większa
Leucorrhi
nia
pectoralis

1042 3446

Parametry
siedliska gatunku

Charakter otoczenia
(antropopresja)

XX

XX/U1

Bardzo skąpe informacje
o gatunku w Ostoi nie pozwalają
nawet na przybliżone oceny.  Na
podstawie znajomości wymagań
siedliskowych gatunku można
sądzić, ze w Ostoi jest sporo
miejsc odpowiednich dla zalotki
większej (siedlisko - U1).
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Szanse
zachowania
gatunku

XX/FV Siedliska te nie są na ogół
zagrożone (szanse zachowania -
FV)

Obecność gatunku FV
Wielkość rójki XX

Parametry
populacji

Kondycja populacji XX

U2

Struktura drzewostanu na
stanowisku

U2

Struktura drzewostanów
otaczających

U1

Dostępność miejsc rozrodu XX/U1

Parametry
siedliska gatunku

Termika i warunki świetlne XX/U1

U1

Jelonek
rogacz
Lucanus
cervus

1083 fd8c

Szanse
zachowania
gatunku

XX/U2 XX/U2

Pojedyncze osobniki lub
szczątki odnotowane w rez.
Krutynia Dolna w 1999, 2007 i
2009 r.. Brak wiadomości o
rójce i strukturze populacji (U2).
Na stanowisku są kilkusetletnie
przestoje dębowe, jednak
ogólnie struktura drzewostanów
nie sprzyja gatunkowi (U1).
Szanse zachowania gatunku są
przypuszczalnie małe (U2).
Jeżeli jest wciąż obecny, to
odpowiednie zabiegi mogą
poprawić stan siedliska i
przedłużyć obecność jelonka w
Ostoi.

Liczba zaobserwowanych
postaci dojrzałych

XX

Liczba zasiedlonych drzew XX

Parametry
populacji

Stopień porażenia drzew XX

XX/U2

Potencjał siedliska XX
Zwarcie drzewostanu XX
Udział podszytu i podrostu XX

Parametry
siedliska gatunku

Żywotność zasiedlonych drzew XX

XX/U1

Kozioróg
dębosz
Cerambyx
cerdo

1088 76ae

Szanse
zachowania
gatunku

XX/U2

Obecność gatunku w Ostoi
wymaga potwierdzenia
(populacja U2). Na stanowisku
są bardzo stare przestoje
dębowe, jednak ogólnie
struktura drzewostanów nie
sprzyja gatunkowi (U1). Szanse
zachowania gatunku są
przypuszczalnie małe (U2).
Jeżeli jest wciąż obecny, to
odpowiednie zabiegi mogą
poprawić stan siedliska i
przedłużyć obecność kozioroga
w Ostoi.
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Powierzchnia darni FV
Typ rozmieszczenia XX
Liczba darni XX
Liczba (%) osobników
generatywnych

U2

Parametry
populacji

Stan zdrowotny XX

FV

Powierzchnia potencjalnego
siedliska

FV

Powierzchnia zajętego siedliska FV
Fragmentacja siedliska FV
Gatunki ekspansywne FV
Gatunki obce, inwazyjne FV
Ocienienie FV
Wysokość runi FV
Zwarcie runi lub runa FV

Parametry
siedliska gatunku

Uwodnienie terenu (wilgotność
podłoża)

FV

FV

Sierpowie
c
błyszcząc
y
Drepanoc
ladus
vernicosu
s

1393 092a

Szanse
zachowania
gatunku

FV FV

Wg metodyki GIOŚ, w ramach
PMŚ monitorowane jest jedno z
4 znanych stanowisk. Na
podstawie ogólnych informacji o
pozostałych stanowiskach
uznano, że ocenę tą można
odnieść do stanu ochrony
gatunku w Ostoi.

Liczebność U2
Liczba (%) osobników
generatywnych

XX

Średnia liczba kwiatów w kępie
generatywnej

XX

Liczba siewek XX

Parametry
populacji

Stan zdrowotny XX

U2

Powierzchnia potencjalnego
siedliska

XX

Powierzchnia zajętego siedliska XX
Ocienienie XX

Sasanka
otwarta
Pulsatilla
patens

1477 526b

Parametry
siedliska gatunku

Zwarcie drzew i krzewów XX

XX

Sasanka otwarta jest znana z
kilku małych stanowisk,
liczących od 2 do 13 osobników
(populacja U2).  Dotychczas nie
prowadzono oceny siedliska
zgodnie z metodyką GIOŚ
(siedlisko XX), ale
niewykluczone, że monitoring
wykazałby względnie dobry stan
siedlisk.  Z anegdotycznych
informacji wynika, że w Ostoi,
podobnie jak w innych rejonach
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Wysokość runi lub runa XX
Obecność świerka ew. innych
ekspansywnych gatunków
drzewiastych

XX

Gatunki ekspansywne XX
Gatunki obce, inwazyjne XX
Oświetlenie stanowiska XX
Miejsca do kiełkowania XX

Szanse
zachowania
gatunku

U1

kraju, sasanka otwarta jest
gatunkiem ustępującym, choć w
Puszczy Piskiej proces ten jest
przypuszczalnie dość powolny.
Główne czynniki powodujące
regres (eutrofizacja, zmiany
klimatu,  plądrowanie
stanowisk) są niezależne od
działań ochronnych, stąd szanse
zachowania ocenione na U1.

Liczebność U2
Struktura U2

Parametry
populacji

Stan zdrowotny U1

U2

Powierzchnia potencjalnego
siedliska

U2

Powierzchnia zajętego siedliska U1
Fragmentacja siedliska U2
Stopień zarośnięcia siedliska
przez roślinność drzewiastą i
krzewiastą (dla siedlisk
otwartych)

U1

Ocienienie U2
Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne - konkurencyjne

U1

Wysokość runi U2
Wojłok (martwa materia
organiczna)

U1

Parametry
siedliska gatunku

Miejsca do kiełkowania U2

U1

Obuwik
pospolity
Cypripedi
um
calceolus

1902 5c9c

Szanse
zachowania
gatunku

U2

Wg metodyki GIOŚ, w ramach
PMŚ monitorowane jest jedyne
znane stanowisko w Ostoi.
Wyniki monitoringu tym samym
odzwierciedlają ocenę stanu
ochrony gatunku w Ostoi.
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Liczebność osobników U2
Struktura populacji XX

Parametry
populacji

Stan zdrowotny XX

U2

Powierzchnia potencjalnego
siedliska

FV

Powierzchnia zajętego siedliska FV
Fragmentacja siedliska U1
Stopień zarośnięcia siedliska
przez roślinność drzewiastą i
krzewiastą

XX/U1

Wysokie byliny/gatunki
ekspansywne - konkurencyjne

XX/FV

Wysokość runi XX
Grubość wojłoku XX
Miejsca do kiełkowania XX

Parametry
siedliska

Stopień uwodnienia U1

U1

Lipiennik
Loesela
Liparis
Loeseli

1903 9a64

Szanse
zachowania
gatunku

U1 U2

Ocena wymaga weryfikacji na
podstawie badań terenowych wg
metodyki GIOŚ. Po kilka
osobników na każdym z 3
znanych stanowisk (parametry
populacji U2).  Ocena stanu
siedlisk obniżona (U1) głównie
ze względu na procesy
sukcesyjne i częściowe
murszenie stanowiska k. rez.
Krutynia Dolna. Zachowanie
gatunku w dłuższej
perspektywie może być bardzo
trudne ze względu na skrajnie
małą populację (szanse
zachowania gatunku U2)

Liczba osobników (kęp) U2
Liczba osobników
generatywnych (% populacji)

U1

Liczba pędów w kępie
(minimalna, średnia,
maksymalna)

XX

Wysokość osobników
dzwonecznika

XX

Obecność siewek XX

Parametry
populacji

Stan zdrowotny FV

U2

Powierzchnia potencjalnego
siedliska

U1

Dzwonec
znik
wonny
Adenopho
ra
liliifolia

4068 daef

Parametry
siedliska

Powierzchnia zajętego siedliska U2

U1

Wg metodyki GIOŚ, w ramach
PMŚ monitorowane jest jedyne
znane stanowisko w Ostoi.
Wyniki monitoringu tym samym
odzwierciedlają ocenę stanu
ochrony gatunku w Ostoi.
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Zwarcie drzew U1
Zwarcie krzewów U1
Ocienienie przez drzewa
i krzewy

U2

Zwarcie runa U1
Gatunki ekspansywne U1
Wysokość runa lub runi U1
Wojłok (martwa materia
organiczna)

FV

Miejsca do kiełkowania U1
Gatunki obce, inwazyjne FV

Szanse
zachowania
gatunku

U2

4. Analiza zagrożeń

ZagrożeniaL.p. Przedmiot ochrony Numer
stano-
wiska

Istniejące Potencjalne
Opis zagrożenia

1. 3140 Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki
wodne z podwodnymi
łąkami ramienic Charatea

f70d H01.05 – rozproszone zanieczyszczenia
wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i
leśnictwem

H01.08 -  rozproszone zanieczyszczenia
wód powierzchniowych z powodu ścieków
z gospodarstw domowych

H01.09-  rozproszone zanieczyszczenia
wód powierzchniowych, z innych źródeł,
nie wymienionych wyżej

Spływy biogenów (fosfor) przede wszystkim
z terenów rolniczych i w znacznie
mniejszym stopniu z terenów leśnych

Brak kanalizacji w niektórych
miejscowościach, rozwój zabudowy bez
kanalizacji sanitarnej

Transport biogenów z żyźniejszych jezior,
nasilenie spływu obszarowego biogenów w
wyniku rozwoju zabudowy
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D03.01.02 – pirsy/przystanie turystyczne
lub mola

F02.03 – wędkarstwo

G01.01 – żeglarstwo

F02.02.03 – połowy demersalne
(przydenne) z użyciem niewodu
dobrzeżnego

K03.04 - drapieżnictwo

Niszczenie pasa szuwarów i roślinności
podwodnej w wyniku zabudowy brzegów

Zanieczyszczanie jezior zanętą, silna presja
na ryby drapieżne

Niekontrolowane usuwanie nieczystości z
jachtów, zaśmiecanie, cumowanie
w trzcinach, rozlewanie paliw przy
tankowaniu jachtów

Ryzyko niszczenia łąk ramienicowych przy
połowach narzędziami ciągnionymi

Żerowanie kormorana na narybku ryb
drapieżnych, a w efekcie – słabsza presja
zooplanktonu na fitoplankton

2. 3150 Starorzecza
i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

53a0 H01.05 – rozproszone zanieczyszczenia
wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i
leśnictwem

H01.08 -  rozproszone zanieczyszczenia
wód powierzchniowych z powodu ścieków
z gospodarstw domowych

H01.09-  rozproszone zanieczyszczenia
wód powierzchniowych, z innych źródeł,
nie wymienionych wyżej

Spływy biogenów (fosfor) przede wszystkim
z terenów rolniczych i w znacznie
mniejszym stopniu z terenów leśnych

Brak kanalizacji w niektórych
miejscowościach, rozwój zabudowy bez
kanalizacji sanitarnej

Transport biogenów z żyźniejszych jezior,
nasilenie spływu obszarowego biogenów
w wyniku rozwoju zabudowy
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D03.01.02 – pirsy/przystanie turystyczne
lub mola

F02.03 – wędkarstwo

G01.01 – żeglarstwo

I01 – nierodzime gatunki zaborcze

K03.04 - drapieżnictwo

Niszczenie pasa szuwarów
i roślinności podwodnej
w wyniku zabudowy brzegów

Zanieczyszczanie jezior zanętą, silna presja
na ryby drapieżne

Niekontrolowane usuwanie nieczystości z
jachtów, zaśmiecanie, cumowanie
w trzcinach, rozlewanie paliw przy
tankowaniu jachtów

Ekspansja niecierpka himalajskiego,
kolczurki klapowanej i innych obcych
gatunków w strefie brzegowej jezior

Żerowanie kormorana na narybku ryb
drapieżnych, a w efekcie – słabsza presja
zooplanktonu na fitoplankton

3. 3160 Naturalne,
dystroficzne zbiorniki
wodne

9a4d

D03.01.02 – pirsy/przystanie turystyczne
lub mola

G05.01 – wydeptywanie, nadmierne
użytkowanie

B02.02 – wycinka lasu Użytkowanie lasów cięciami zupełnymi w
pobliżu jezior, skutkujące erozją, a w efekcie
– spływem biogenów do jezior

Niszczenie brzegów i pła poprzez budowę
pomostów wędkarskich i rekreacyjnych

Rekreacyjne użytkowanie brzegów
(zbieractwo, wędkarstwo, oglądanie
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H01.05 – rozproszone zanieczyszczenia
wód powierzchniowych z powodu
działalności związanej z rolnictwem i
leśnictwem

H01.08 -  rozproszone
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw
domowych

H01.09-  rozproszone
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, z innych
źródeł, nie wymienionych
wyżej

J02.01.01 – osuszanie
terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

J02.04

przyrody), skutkujące naruszaniem i erozją
pła, a czasem także zaśmiecaniem wody i
brzegów

Spływy biogenów (fosfor) z terenów leśnych
i z terenów rolniczych

Plany rozwoju zabudowy m.in. w Szerokim
Borze

Plany rozwoju zabudowy m.in. w Szerokim
Borze

Melioracje odwadniające w zlewni,
prowadzące do degeneracji otaczających
torfowisk

Nadmierne piętrzenie wód w zlewni (mała
retencja, bobry), prowadzące do zmian
bilansu wodnego i bilansu materii
doprowadzanej do jeziora

4. 6210 Murawy
kserotermiczne Festuco-
Brometea

014a A03.01 – intensywne koszenie lub
intensyfikacja

A03.03 – zaniechanie/brak koszenia

Siedlisku zagraża zarówno całkowite
odstąpienie od użytkowania pastwiskowego
bądź łąkowego, jak i zbyt intensywne
użytkowanie pastwiskowe lub kośne, w tym
także wszelkie nawożenie (nie tylko
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A04.01 – wypas intensywny

A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak
wypasu

A08 – nawożenie (nawozy sztuczne)

I01 – nierodzime gatunki zaborcze

A02.03 – usuwanie trawy
pod grunty orne

E01.03 – zabudowa
rozproszone

nawozami sztucznymi), podsiewanie itp.

Ekspansja takich gatunków, jak przymiotno
białe, nawłoć kanadyjska itp.

Siedlisku potencjalnie zagraża zmiana
trwałych użytków zielonych na grunty orne
oraz okresowe przeorywanie użytków
zielonych

Siedlisku potencjalnie zagraża rozwój
rozproszonej zabudowy (atrakcyjne, dobrze
nasłonecznione lokalizacje)

5. 6410 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)

d242 A03.01 – intensywne koszenie lub
intensyfikacja

A03.03 – zaniechanie/brak koszenia

A04.01 – wypas intensywny

A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak
wypasu

A08 – nawożenie (nawozy sztuczne)

Siedlisku zagraża zarówno całkowite
odstąpienie od użytkowania łąkowego, jak i
zbyt intensywne użytkowanie pastwiskowe
lub kośne, w tym także wszelkie nawożenie
(nie tylko nawozami sztucznymi),
podsiewanie itp.



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

121

6. 6510 Ekstensywnie
użytkowane niżowe łąki
świeże (Arrhenatherion)

38c7 A03.01 – intensywne koszenie lub
intensyfikacja

A03.03 – zaniechanie/brak koszenia

A04.01 – wypas intensywny

A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak
wypasu

A08 – nawożenie (nawozy sztuczne)

I01 – nierodzime gatunki zaborcze

A02.03 – usuwanie trawy
pod grunty orne

E01.03 – zabudowa
rozproszone

Siedlisku zagraża zarówno całkowite
odstąpienie od użytkowania bądź łąkowego,
jak i zbyt intensywne użytkowanie
pastwiskowe lub kośne, w tym także
nawożenie (nie tylko nawozami sztucznymi),
podsiewanie itp.

Ekspansja takich gatunków, jak przymiotno
białe, nawłoć kanadyjska itp.

Siedlisku potencjalnie zagraża zmiana
trwałych użytków zielonych na grunty orne
oraz okresowe przeorywanie użytków
zielonych

Siedlisku potencjalnie zagraża rozwój
rozproszonej zabudowy (atrakcyjne
lokalizacje)

7. 7110 Torfowiska wysokie z
roślinnością torfotwórczą
(żywe)

02ab A02.01  - intensyfikacja rolnictwa

J02.01.02 – osuszanie terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

B02.02 – wycinka lasu

Intensyfikacja rolnictwa w pobliżu
torfowisk, skutkująca eutrofizacją obrzeży
torfowisk

Użytkowanie lasów cięciami zupełnymi w
pobliżu torfowisk, skutkujące erozją, a w
efekcie – eutrofizacją obrzeży torfowisk

Oddziaływanie istniejących odwadniających
rowów melioracyjnych w lasach
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K02.01 – sukcesja

K01.04 – zatopienie

Naturalna sukcesja w kierunku bagiennych
zbiorowisk leśnych

Podtopienie przez bobry lub w wyniku
wadliwej realizacji małej retencji

8. 7140 Torfowiska
przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z
Scheuchzerio-Caricatea
nigrae)

5725 A02.01  - intensyfikacja rolnictwa

B02.02 – wycinka lasu

J02.01.02 – osuszanie terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

K02.01 – sukcesja

K01.04 – zatopienie

Intensyfikacja rolnictwa w zlewniach
torfowisk, skutkująca eutrofizacją torfowisk

Użytkowanie lasów cięciami zupełnymi w
pobliżu torfowisk, skutkujące erozją, a w
efekcie – eutrofizacją torfowisk

Oddziaływanie istniejących odwadniających
rowów melioracyjnych w lasach

Naturalna sukcesja w kierunku bagiennych
zbiorowisk leśnych

Podtopienie przez bobry lub w wyniku
wadliwej realizacji małej retencji

9. 7150 Obniżenia na podłożu
torfowym z roślinnością ze
związku Rhynchosporion

45d9 A02.01  - intensyfikacja rolnictwa

J02.01.02 – osuszanie terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

B02.02 – wycinka lasu

Intensyfikacja rolnictwa w zlewniach
torfowisk, skutkująca eutrofizacją torfowisk

Użytkowanie lasów cięciami zupełnymi, w
pobliżu torfowisk, skutkujące erozją, a w
efekcie – eutrofizacją torfowisk

Oddziaływanie istniejących odwadniających
rowów melioracyjnych w lasach

Naturalna sukcesja w kierunku zbiorowisk
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K02.01 – sukcesja

K01.04 – zatopienie

typowych dla torfowisk wysokich lub
przejściowych (siedlisko 7150 jest w
warunkach Ostoi prawdopodobnie zwykle
siedliskiem efemerycznym)

Ppodtopienie przez bobry lub w wyniku
wadliwej realizacji małej retencji

10. 7210 Torfowiska nakredowe a419 K04.01 - konkurencja

H01.05 – rozproszone
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych z powodu
działalności związanej z
rolnictwem i  leśnictwem

H01.08 -  rozproszone
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw
domowych

J02.01.02 – osuszanie
terenów morskich,
ujściowych, bagiennych
K01.04 – zatopienie

K02.01 – sukcesja

Ekspansja trzciny pospolitej kosztem kłoci
wiechowatej

Dopływ biogenów, a w konsekwencji
nadmierna eutrofizacja siedlisk

Dopływ biogenów, a w konsekwencji
nadmierna eutrofizacja siedlisk

Wszelkie wahania poziomu wód,
powodujące podsuszenie (melioracje) lub
nadmierne podtopienie (bobry, mała
retencja) szuwarów

Wkraczanie krzewów i drzew (łozy, olsza)
11. 7230 Torfowiska alkaliczne a472 J02.01.02 – osuszanie

terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

Wszelkie wahania poziomu wód,
powodujące podsuszenie (melioracje) lub
nadmierne podtopienie (bobry, mała
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K01.04 – zatopienie
retencja) szuwarów

12. 9170 Grąd
subkontynentalny (Tilio-
Carpinetum)

2e0c B02.01 – odnawianie lasu po wycince
(nasadzenia)

B02.02 – wycinka lasu

B02.04 – usuwanie martwych i
zamierających drzew

F03.01.01 - szkody spowodowane przez
zwierzynę łowną (nadmierna gęstość
populacji)

I01 – nierodzime gatunki zaborcze

Skład gatunkowy odnowień odbiega od
optymalnego (m.in. popieranie sosny i olszy,
marginalny udział graba i lipy,
wprowadzanie gatunków obcych
geograficznie – modrzew, buk, jawor)

Rębnie zupełne i niektóre formy
gniazdowych w dobrze zachowanych
grądach (odsłanianie dna lasu, niszczenie
gleby i runa, zwykle też podrostu,
wspomaganie ekspansji apofitów i
niecierpka drobnokwiatowego, upraszczanie
struktury wiekowej
i przestrzennej)

W wielu płatach zbyt mało martwego drewna

Szkody w uprawach leśnych

Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego,
odnawianie się w lesie drzew poza
naturalnym zasięgiem ich występowania
(dąb czerwony, buk, jawor, klon
jesionolistny), nasadzenia klonu
jesionolistnego w pobliżu Ostoi

13. 91D0 Bory i lasy bagienne 6570 J02.01.02 – osuszanie terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

Oddziaływanie istniejących odwadniających
rowów melioracyjnych
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K01.04 – zatopienie Podtopienie przez bobry
14. 91E0 Łęgi wierzbowe,

topolowe, olszowe i
jesionowe Salicetum albae,
Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe

d3e5

B02.02 – wycinka lasu

B02.04 – usuwanie martwych i
zamierających drzew

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych

I01 – nierodzime gatunki zaborcze

K04.03 – zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe)

J02.01.02 – osuszanie terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

B02.01 – odnawianie lasu po
wycince (nasadzenia)

K01.04 – zatopienie

W odnowieniach może być zaniżany udział
jesionu i zawyżany udział olszy

Prawdopodobnie (m.in. wg inwentaryzacji
LP z 2006-2008 r.) część płatów znajduje się
na siedliskach wykazanych jako OL, które
zmieniły charakter w wyniku melioracji lub
zostały omyłkowo uznane za OL zamiast
OLJ; na siedliskach tych stosuje się rębnie
zupełne

W większości płatów zbyt mało martwego
drewna

Użytkowanie jesionów
Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego
odnawianie się w lesie drzew poza
naturalnym zasięgiem ich występowania
(jawor, klon jesionolistny), nasadzenia klonu
jesionolistnego w pobliżu Ostoi

Zamieranie jesionów

Niekorzystne zmiany siedliskowe w wyniku
wieloletniego oddziaływania rowów
melioracyjnych

Możliwe podtopienia łęgów przez bobry,
zwłaszcza w miejscach, gdzie łęgi są
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zbiorowiskiem wtórnym, powstałym po
zmeliorowaniu olsów

15. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)

e643 B02.01 – odnawianie lasu po wycince
(nasadzenia)

B07 – inne rodzaje praktyk leśnych

I01 – nierodzime gatunki zaborcze

K04.03 – zawleczenie choroby (patogeny
mikrobowe)

B02.02 – wycinka lasu

Zawyżany udział olszy, zaniżany udział
jesionu i pomijanie wiązów w odnowieniach
na siedliskach Lw i OLJ

Użytkowanie jesionów

Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego

Holenderska choroba wiązów, zamieranie
jesionów

Stosowanie rębni zupełnych i niektórych
form rębni gniazdowych na  siedliskach łęgu
wiązowo-jesionowego

16. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia pubescenti-
petraeae)

00f8 A04.03 -  zarzucenie pasterstwa, brak
wypasu

I01 – nierodzime gatunki zaborcze

K02.01 – sukcesja

Ciepłolubne dąbrowy to w warunkach Polski
zbiorowiska powstałe z reguły w wyniku
wypasu zwierząt w lasach. Takich praktyk
zaniechano kilkadziesiąt lat temu i zabrania
ich ustawa o lasach

Powszechna ekspansja niecierpka
drobnokwiatowego

Sukcesja w kierunku zbiorowisk grądowych
jest konsekwencją braku wypasu

17. 1337 Bóbr europejski
Castor fiber

836e J02 - spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych

Przeciwdziałanie szkodom bobowym przez
rozbiórkę czy syfonowanie tam pośrednio
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F03.02 Pozyskiwanie /
Usuwanie zwierząt
(lądowych)

wpływa na stan populacji (pogarszanie
warunków siedliskowych)

Kontrola populacji przez przesiedlenia lub
odstrzał

18. 1352 Wilk Canis lupus 204 B02 - Gospodarka leśna i plantacyjna
i użytkowanie lasów i plantacji

D01 - Drogi, ścieżki i drogi kolejowe

E01 - Tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane

G01 - Sporty i różne formy czynnego
wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze

F03.02.03 - chwytanie, trucie,
kłusownictwo

F03.01 – Polowanie

Niepokojenie wilków poprzez prowadzenie
prac leśnych w pobliżu miejsc rozrodu

Nasilający się ruch samochodowy zwiększa
ryzyko śmiertelności wilków
i utrudnia migracje. Krajowe i regionalne
inwestycje drogowe mogą stwarzać bariery
migracyjne

Rozpraszanie zabudowy zmniejsza zasięg
terenów wolnych od regularnej obecności
ludzi

Różne formy turystyki sprzyjają penetracji
terenów ważnych dla wilków, w tym miejsc
rozrodu

Nielegalny odstrzał, trucie i chwytanie we
wnyki są ważną przyczyną śmiertelności
wilków w Polsce

Nadmierne pozyskiwanie zwierząt
kopytnych mogłoby uszczuplić bazę
pokarmową wilków. Wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa taka sytuacja nie ma
obecnie miejsca.
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K03.03 – zawleczenie
choroby (patogeny
mikrobowe)

Możliwość zarażenia się chorobami od
wałęsających się psów domowych.

19. 1355 Wydra Lutra lutra 8c3a D01 - Drogi, ścieżki i drogi kolejowe Nasilający się ruch samochodowy zwiększa
ryzyko śmiertelności wydr
i utrudnia migracje.

20. 1361 Ryś Lynx lynx 3ee8 B02 - Gospodarka leśna i plantacyjna
i użytkowanie lasów i plantacji

D01 - Drogi, ścieżki i drogi kolejowe

E01 - Tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane

G01 - Sporty i różne formy czynnego
wypoczynku rekreacji, uprawiane w
plenerze

F03.02.03 - chwytanie, trucie,
kłusownictwo

K05.01 - zmniejszenie
płodności / depresja
genetyczna

Elementy gospodarki leśnej prowadzące do
upraszczania struktury przestrzennej lasu
(mozaikowatość, struktura pionowa) i
ograniczania ilości martwego drewna

Nasilający się ruch samochodowy zwiększa
ryzyko śmiertelności wilków
i utrudnia migracje. Krajowe i regionalne
inwestycje drogowe mogą stwarzać bariery
migracyjne

Rozpraszanie zabudowy zmniejsza zasięg
terenów wolnych od regularnej obecności
ludzi

Różne formy turystyki sprzyjają penetracji
terenów ważnych dla wilków, w tym miejsc
rozrodu

Nielegalny odstrzał, trucie i chwytanie we
wnyki są ważną przyczyną śmiertelności rysi
w Polsce

Populacja jest bardzo mała i izolowana, co
może negatywnie wpływać na płodność i
żywotność osobników (chów wsobny); jak
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F03.01 – Polowanie

K03.03 – zawleczenie
choroby (patogeny
mikrobowe)

dotąd nie stwierdzono, czy wypuszczone na
wolność osobniki rozmnażają się

Nadmierne pozyskiwanie zwierząt
kopytnych może uszczuplić bazę pokarmową
rysi.

Możliwość zarażenia się chorobami od
wałęsających się kotów domowych.

21. 1166 Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus

9e9b J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje,
osuszanie – ogólnie

E01 – tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane

D01.02 – drogi, autostrady

Zanik drobnych zbiorników wodnych
(obecnie głównie w wyniku długotrwałego
oddziaływania istniejących systemów
odwadniających)

Rozwój zabudowy w pobliżu drobnych
zbiorników

Nasilenie ruchu samochodowego
w rejonach występowania traszki
grzebieniastej

22. 1188 Kumak nizinny
Bombina bombina

1ea9 J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje,
osuszanie – ogólnie

E01 – tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane

D01.02 – drogi, autostrady

Zanik drobnych zbiorników wodnych
(obecnie głównie w wyniku długotrwałego
oddziaływania istniejących systemów
odwadniających)

Rozwój zabudowy w pobliżu drobnych
zbiorników

Znaczne nasilenie ruchu samochodowego w
rejonach koncentracji kumaka



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

130

K03.03 – zawleczenie chorób (patogeny
mikrobowe)

Rozprzestrzenianie się chytridomykozy w
Europie

23. 1220 Żółw błotny Emys
orbicularis

a4d6 A02.03 – usuwanie trawy pod grunty orne

B01 – zalesianie terenów otwartych

J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje,
osuszanie – ogólnie

E01 – tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane

D01.02 – drogi, autostrady

K03.04 - drapieżnictwo

K03.05 – antagonizm ze zwierzętami
introdukowanymi

Uprawa roślin na lęgowiskach może
prowadzić do niszczenia lęgów
w wyniku zabiegów agrotechnicznych

Zalesianie suchych muraw w pobliżu
rzeczywistych i potencjalnych siedlisk
wodnych żółwia (utrata rzeczywistych
i potencjalnych miejsc składania jaj)

Zanik drobnych zbiorników wodnych
(obecnie głównie w wyniku długotrwałego
oddziaływania istniejących systemów
odwadniających)

Rozwój zabudowy w rejonach występowania
żółwi – tworzenie barier migracyjnych,
niszczenie potencjalnych lęgowisk

Znaczne nasilenie ruchu samochodowego w
rejonach występowania żółwia błotnego

Niszczenie lęgów przez drapieżniki (lis)

Nielegalne introdukcje żółwia
czerwonolicego z prywatnych hodowli;
gatunek ten może być konkurentem
i źródłem czynników chorobotwórczych
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24. 1134 Różanka Rhodeus
sericeus

3d65 E01 – tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane

D03.01.01 - przystanie turystyczne, mola

E03.04.01 - nawożenie piasku na brzeg

H01 – zanieczyszczenia wód

I01 – nierodzime gatunki
zaborcze

J02.03.02 -   bagrowanie

Zabudowa i przekształcanie brzegów,
likwidacja trzcinowisk

jw.

Zastępowanie osadów mulistych piaskiem w
celu tworzenia plaż i kąpielisk, co zmniejsza
potencjalne siedliska małży

Wszelkie czynniki pogorszenie warunków
bytowania skójkowatych (głównie
nadmierne zamulanie bezpośrednio w
wyniku erozji lub pośrednio w wyniku
eutrofizacji)

Ekspansja szczeżui chińskiej, która wypiera
rodzime skójkowate i nie zezwala na rozwój
ikry różanki

Usuwanie małży stanowiących tarlisko
gatunku

25. 1149 Koza Cobitis taenia a65c D03.01.01 przystanie turystyczne, mola Zabudowa i przekształcanie brzegów
poprzez stosowanie ciężkich, betonowych
umocnień technicznych

26. 1014 Poczwarówka
zwężona Vertigo angustior

1c3b A03.01 – intensywne
koszenie lub intensyfikacja

A03.03 – zaniechanie/brak
koszenia

A04.01 – wypas intensywny

A04.03 – zarzucenie

Niektórym siedliskom może zagrażać
zarówno całkowite odstąpienie od
użytkowania, jak i zbyt intensywne
użytkowanie, w tym także wszelkie
nawożenie (nie tylko nawozami sztucznymi)
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pasterstwa, brak wypasu

A08 – nawożenie (nawozy
sztuczne)

H01.05 – rozproszone
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych z powodu
działalności związanej z
rolnictwem i  leśnictwem

H01.08 -  rozproszone
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych z powodu
ścieków z gospodarstw
domowych

J02.01.02 – osuszanie
terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

K01.04 – zatopienie

K02.01 – sukcesja

Dopływ biogenów, a w konsekwencji
nadmierna eutrofizacja siedlisk

Dopływ biogenów, a w konsekwencji
nadmierna eutrofizacja siedlisk

Wszelkie wahania poziomu wód,
powodujące podsuszenie (melioracje) lub
nadmierne podtopienie (bobry, mała
retencja) szuwarów

Wkraczanie krzewów i drzew (łozy, olsza)

Wszystkie zagrożenia zaliczono do
potencjalnych, ponieważ w czasie prac nad
PZO nie badano siedlisk poczwarkówki
zwężonej w terenie

27. 1042 Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis

3446 J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje,
osuszanie – ogólnie

Zanikanie małych zbiorników, obecnie
głównie w wyniku długotrwałego
oddziaływania istniejących systemów
odwadniających
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28. 1083 Jelonek rogacz
Lucanus cervus

fd8c J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie
spójności siedlisk

K02 – ewolucja biocenotyczna, sukcesja

B02.06 – przerzedzanie
warstwy drzew

F03.02.01 – kolekcjonowanie
(owadów, płazów, gadów)

Stanowiska silnie izolowane - oddalone o
dziesiątki kilometrów od najbliższych
znanych stanowisk w kraju.

Stopniowe pogarszanie się warunków
nasłonecznienia starych drzew będących
siedliskami, w wyniku rozwoju młodszych
drzew w sąsiedztwie

Niszczenie siedlisk – usuwanie drzew
będących rzeczywistymi lub potencjalnymi
siedliskami

Jelonek rogacz jest atrakcyjnym
chrząszczem, poszukiwanym przez
kolekcjonerów.

29. 1088 Kozioróg dębosz
Cerambyx cerdo

76ae J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie
spójności siedlisk

K02 – ewolucja biocenotyczna, sukcesja

B02.06 – przerzedzanie
warstwy drzew

F03.02.01 – kolekcjonowanie
(owadów, płazów, gadów)

Stanowisko silnie izolowane - oddalone o
setki kilometrów od najbliższych znanych
stanowisk w kraju.

Stopniowe pogarszanie się warunków
nasłonecznienia starych drzew będących
siedliskami, w wyniku rozwoju młodszych
drzew w sąsiedztwie

Usuwanie drzew będących rzeczywistymi
lub potencjalnymi siedliskami

Kozioróg dębosz jest atrakcyjnym
chrząszczem, poszukiwanym przez
kolekcjonerów.

30. 1393 Sierpowiec błyszczący
Drepanocladus vernicosus

092a A02.01  - intensyfikacja
rolnictwa

Intensyfikacja rolnictwa w zlewniach
torfowisk, skutkująca eutrofizacją torfowisk
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B02.02 – wycinka lasu

J02.01.02 – osuszanie
terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

K02.01 – sukcesja

K01.04 – zatopienie

Użytkowanie lasów cięciami zupełnymi w
pobliżu torfowisk, skutkujące erozją, a w
efekcie – eutrofizacją torfowisk

Oddziaływanie istniejących odwadniających
rowów melioracyjnych w lasach

Naturalna sukcesja w kierunku zbiorowisk
zaroślowych i drzewiastych)

Podtopienie przez bobry lub w wyniku
wadliwej realizacji małej retencji

31. 1477 Sasanka otwarta
Pulsatilla patens

526b F04.01 – plądrowanie stanowisk roślin

H04.02 – wnoszenie azotu

K02.01 – sukcesja

M01.01 – zmiana temperatury

Sasanki bywają nielegalnie zbierane lub
pozyskiwane do ogródków

Eutrofizacja siedlisk borowych wywołana
azotem wnoszonym z opadami,a pośrednio –
emisjami związanymi z transportem i
energetyką

Zarastanie odpowiednich siedlisk, w tym   w
ramach tradycyjnego cyklu produkcyjnego
na siedliskach borowych

Zmiany klimatyczne – łagodne zimy
obniżają sukces reprodukcyjny gatunku

32. 1902 Obuwik pospolity
Cypripedium calceolus

5c9c F04.01 – plądrowanie stanowisk roślin

H04.02 – wnoszenie azotu

Obuwik jest jednym z najbardziej
atrakcyjnych dzikich kwiatów

Eutrofizacja siedliska wywołana azotem
wnoszonym z opadami, a pośrednio –
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K02.01 – sukcesja

K05.02 - zmniejszenie płodności / depresja
genetyczna u roślin (w tym kojarzenie
krewniacze)

B02.02 – wycinka lasu

emisjami związanymi z transportem
i energetyką

Zwiększanie zwarcia drzew i krzewów,
skutkujące nadmiernym zacienieniem

Wszelkie niekorzystne zmiany związane z
chowem wsobnym lub czynniki chorobowe
mogą narażać skrajnie nieliczną populację na
wymarcie

Przypadkowe zniszczenie stanowiska
podczas prac związanych z użytkowaniem
lasu

33. 1903 Lipiennik Loesela
Liparis Loeseli

9a64

H04.02 – wnoszenie azotu

A02.01  - intensyfikacja
rolnictwa

B02.02 – wycinka lasu

J02.01.02 – osuszanie
terenów morskich,
ujściowych, bagiennych

Intensyfikacja rolnictwa w zlewniach
torfowisk, skutkująca eutrofizacją siedlisk
lipiennika

Użytkowanie lasów cięciami zupełnymi w
pobliżu torfowisk, skutkujące erozją, a w
efekcie – eutrofizacją siedlisk lipiennika

Eutrofizacja siedliska wywołana azotem
wnoszonym z opadami, a pośrednio –
emisjami związanymi z transportem
i energetyką

Oddziaływanie istniejących odwadniających
rowów melioracyjnych w lasach

Naturalna sukcesja w kierunku wysokich
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K02.01 – sukcesja

K05.02 - zmniejszenie płodności / depresja
genetyczna u roślin (w tym kojarzenie
krewniacze)

K01.04 – zatopienie

zbiorowisk szuwarowych i zbiorowisk
krzewiasto-drzewiastych

Wszelkie niekorzystne zmiany związane z
chowem wsobnym lub czynniki chorobowe
mogą narażać skrajnie nieliczną populację na
wymarcie

Podtopienie przez bobry lub w wyniku
wadliwej realizacji małej retencji

34. Dzwonecznik wonny
Adenopohora liliifolia -
4068

daef F04.01 – plądrowanie stanowisk roślin

H04.02 – wnoszenie azotu

K02.01 – sukcesja

K05.02 - zmniejszenie płodności / depresja
genetyczna u roślin (w tym kojarzenie
krewniacze)

Dzwonecznik jest dość  atrakcyjnym
kwiatem, który bywa nielegalnie  zrywany

Eutrofizacja siedlisk wywołana azotem
wnoszonym z opadami, a pośrednio –
emisjami związanymi z transportem
i energetyką

Zarastanie odpowiednich siedlisk, w tym
zanik muraw kserotermicznych
i ewolucja świetlistych dąbrów
w kierunku grądów

Wszelkie niekorzystne zmiany związane z
chowem wsobnym lub czynniki chorobowe
mogą narażać skrajnie nieliczną populację na
wymarcie
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5. Cele działań ochronnych

Przedmiot ochrony Numer
stanowiska

Stan
ochrony

Cele działań ochronnych Perspektywa
osiągnięcia celu

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne
zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami
ramienic Charatea

f70d U1 Utrzymanie, a w dalszej perspektywie – poprawa obecnego stanu ochrony jezior
ramienicowych.

10 lat

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

53a0 FV Utrzymanie, a w dalszej perspektywie – poprawa obecnego stanu ochrony jezior
eutroficznych.

10 lat

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki
wodne

9a4d FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony jezior dystroficznych. 10 lat

6210 Murawy kserotermiczne Festuco-
Brometea

014a U2 Zachowanie w stanie niepogorszonym muraw kserotermicznych 10 lat

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
(Molinion)

d242 U1 Zachowanie w stanie niepogorszonym łąk trzęślicowych 10 lat

6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki
świeże (Arrhenatherion)

38c7 U1 Zachowanie w stanie niepogorszonym ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych 10 lat

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością
torfotwórczą (żywe)

02ab FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony torfowisk wysokich 10 lat

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricatea nigrae)

5725 FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony torfowisk przejściowych 10 lat

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z
roślinnością ze związku Rhynchosporion

45d9 U1 Utrzymanie naturalnych obniżeń erozyjnych z roślinnością Rhynchosporion jako
efemerycznych elementów w kompleksach torfowisk wysokich
i przejściowych

10 lat

7210 Torfowiska nakredowe a419 U2 Zachowanie istniejących płatów kłoci wiechowatej 10 lat
7230 Torfowiska zasadowe o charakterze
młak, turzycowisk i mechowisk

a472 U1 Zachowanie w stanie niepogorszonym torfowisk zasadowych 10 lat
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9170 Grąd subkontynentalny (Tilio-
Carpinetum)

2e0c U1 Utrzymanie puli dobrze zachowanych grądów i sukcesywna przebudowa grądów
zniekształconych i zbiorowisk zastępczych na siedliskach grądowych

10 lat

91D0 Bory i lasy bagienne 6570 U1 Zachowanie w stanie niepogorszonym borów i lasów bagiennych 10 lat
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe

d3e5 U1 Zachowanie w stanie niepogorszonym łęgów jesionowo-olszowych i wierzbowych 10 lat

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-Ulmetum)

e643 U1 Zachowanie w stanie niepogorszonym łęgowych lasów dębowo-wiązowo-
jesionowych

10 lat

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia
pubescenti-petraeae)

00f8 U2 Zachowanie w stanie niepogorszonym ciepłolubnej dąbrowy 10 lat

1014 Poczwarówka zwężona Vertigo
angustior

1c3b XX 1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony poczwarówki zwężonej
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym rzeczywistych i potencjalnych siedlisk
poczwarówki zwężonej

10 lat

1042 Zalotka większa Leucorrhinia
pectoralis

3446 XX 1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony zalotki większej
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym rzeczywistych i potencjalnych siedlisk
zalotki większej

10 lat

1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus fd8c U2 1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu jelonka rogacza
2. Utrzymanie w Ostoi puli potencjalnych siedlisk jelonka rogacza i stopniowa
poprawa ich jakości

10 lat

1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 76ae U2 1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu kozioroga dębosza
2. Utrzymanie w Ostoi puli potencjalnych siedlisk kozioroga dębosza
i stopniowa poprawa ich jakości

10 lat

1134 Różanka Rhodeus sericeus amarus 3d65 FV Utrzymanie korzystnego stanu ochrony różanki 10 lat
1149 Koza Cobitis taenia a65c FV Utrzymanie korzystnego stanu ochrony kozy 10 lat

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 9e9b U1 1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony traszki grzebieniastej
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym rzeczywistych i potencjalnych siedlisk
traszki grzebieniastej

10 lat

1188 Kumak nizinny Bombina bombina 1ea9 FV 1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony kumaka nizinnego
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym rzeczywistych i potencjalnych siedlisk

10 lat
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kumaka nizinnego
1220 Żółw błotny Emys orbicularis a4d6 U1 1. Lepsze rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony żółwia błotnego

2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym rzeczywistych i potencjalnych siedlisk
wodnych i lęgowisk żółwia błotnego

10 lat

1337 Bóbr europejski Castor fiber 836e FV Utrzymanie korzystnego stanu ochrony bobra przy jednoczesnym regulowaniu
oddziaływań gatunku na inne przedmioty ochrony, a także na gospodarkę rolną i
leśną oraz infrastrukturę techniczną

10 lat

1352 Wilk Canis lupus 204 FV Stopniowy wzrost liczebności wilka w Puszczy Piskiej, do osiągnięcia właściwego
stanu ochrony populacji

10 lat

1355 Wydra Lutra lutra 8c3a FV 1. Rozpoznanie trendów populacyjnych wydry
2. Zachowanie właściwego stanu siedlisk wydry

10 lat

1361 Ryś Lynx lynx 3ee8 U1 Stopniowy wzrost liczebności rysia w Puszczy Piskiej, do osiągnięcia właściwego
stanu ochrony populacji

10 lat

1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus
vernicosus

092a FV Zachowanie w stanie niepogorszonym znanych stanowisk sierpowca błyszczącego 10 lat

1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens 526b U2 Zachowanie znanych stanowisk sasanki otwartej 10 lat
1902 Obuwik pospolity Cypripedium
calceolus

5c9c U2 Zachowanie stanowiska obuwika pospolitego 10 lat

1903 Lipiennik Loesela Liparis Loeseli 9a64 U2 Zachowanie znanych stanowisk lipiennika Loesela 10 lat
4068 Dzwonecznik wonny Adenophora
liliifolia

daef U2 Zachowanie stanowiska dzwonecznika wonnego 10 lat
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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, zagrożeń i sformułowanych celów ochrony.
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Działania ochronne

Przedmiot ochrony

Nr i nazwa Zakres prac
Miejsce

realizacji

Termin
wykonani

a

Szacunkow
e koszty
(tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny za

wykonanie

Nr Działania związane z ochroną czynną

3140; 3150 A1 Sanitacja wsi w zlewni
Krutyni

Skanalizowanie istniejącej zwartej zabudowy wsi:
- w gminie Piecki: Cierzpięty, Dobry Lasek, Goleń, Lipowo,
Machary, Mojtyny, Stare Kiełbonki
- w gminie Pisz: Jaśkowo
- w gminie Ruciane-Nida: Karwica, Krzyże
- w gminie Sorkwity: Borowe, Machary, Borowski Las,
Wola Maradzka
Działanie dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, że
ścieki będą trafiać do oczyszczalni zapewniającej redukcję
fosforu ogólnego do poniżej 1 mg/dm3 lub odprowadzającej
ścieki do rzeki, która nie zasila jezior.

Wg opisu
działania

10 lat 6000 Gminy Piecki, Pisz,
Ruciane-Nida,
Sorkwity

3140; 3150 A2 Opracowanie programu
tworzenia barier
biogeochemicznych w
zlewniach jezior i
ekosystemów

Wytypowanie terenów spełniających warunki udziału
w programie, wymienione w działaniu A3. Opracowanie
zasad realizacji programu. Powiadomienie właścicieli
gruntów o możliwości skorzystania z programu.

Wg Zał.
11

2 lata 50 RDOŚ
w porozumieniu
z WFOŚiGW lub
inną agencją
płatniczą
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mokradłowych
wrażliwych na
eutrofizację

3140; 3150 A3 Realizacja programu
tworzenia barier
biogeochemicznych
w zlewniach jezior

Tworzenie pasów zadrzewień w poprzek stoków,
w miejscach spełniających następujące warunki:
a) teren użytkowany jako grunt orny przynajmniej od 5 lat,
b) grunt klasy IVb lub wyższej, c) maksymalna odległość od
jeziora, cieku wodnego bądź mokradła powiązanego z
jeziorem, lub ekosystemu mokradłowego wrażliwego na
eutrofizację : 700 m przy średnim nachyleniu stoku 7%, 100
m przy średnim nachyleniu ≤1%
i odległości pośrednie przy pośrednich nachyleniach d)
maksymalna szerokość istniejących barier między barierą
planowaną a  wodą:  średnio  100  m  TUZ  lub  średnio  30  m
zadrzewień. Charakterystyka pasów zadrzewień: a) min.
szerokość  10 m, b) położenie w poprzek stoku i//lub
równolegle do brzegu wody, c) rozmieszczenie na działce
zapewniające maksymalizację efektu przy danej
powierzchni zadrzewień; d) rodzime, odpowiednie do
siedliska gatunki drzew i krzewów. Zakłada się realizację
100 km barier o powierzchni ok. 150 ha.

Wg Zał.
11

10 lat 3000 Właściciele gruntów
w ramach programu
nadzorowanego
przez WFOŚiGW
lub inną agencję
płatniczą

3140; 3150 A4 Przeglądy dużych
gospodarstw
hodowlanych

Przeprowadzenie przeglądów gospodarstw hodowlanych o
obsadzie ponad 100 DJP,  zlokalizowanych w zlewni jezior
Ostoi pod kątem zagospodarowania odchodów zwierzęcych
oraz odcieków z kiszonek i możliwości redukcji
zanieczyszczenia wód fosforem. Sformułowanie  dla
poszczególnych gospodarstw pakietów zadań
organizacyjnych i inwestycyjnych dotyczących ochrony
wód powierzchniowych.

Wg Zał.
11

3 lata 50 RDOS lub
organizacja
pozarządowa, przy
współpracy z
WODR
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3140; 3150 A5 Poprawa
gospodarowania
nawozami zwierzęcymi i
kiszonkami w dużych
gospodarstwach

Realizacja zadań wynikających z zarządzeń
i zaleceń wydanych w ramach działania A4. Działania te
mogą mieć charakter bezinwestyjny (zmiany organizacji
wypasu, sposobu nawożenia itp.) jak i inwestycyjny
(tworzenie barier biogeochemicznych, budowa płyt
gnojowych i zbiorników na gnojówkę itp.)

Wg Zał.
11

10 lat 2000 Właściciele
i użytkownicy
gospodarstw o
obsadzie ponad 100
DJP

3140; 3150 A6 Zwiększenie sprawności
usuwania fosforu
w oczyszczalniach
ścieków

Wprowadzenie obowiązku utrzymania stężeń fosforu
ogólnego  poniżej  1  mg  P/l  w  ściekach  odprowadzanych  z
istniejących oczyszczalni w zlewniach jezior Ostoi (m.in.
Ruciane-Nida, Sorkwity, Spychowo, Kamień, Mojtyny,
Rybno, Warpuny, Nowy Most) oraz z ewentualnych
nowych oczyszczalni ścieków w zlewni, ze względu na
negatywne oddziaływanie fosforu, uznanego za substancję
szczególnie szkodliwą, na przedmioty ochrony w Ostoi.
Podstawę prawną działania mogą stanowić m.in. art. 33
ustawy o ochronie przyrody i par. 3 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wg opisu
działania

10 lat,
w ramach
nowych
pozwoleń
wodno-
prawnych

- Starostowie (przy
wydawaniu
pozwoleń wodno-
prawnych),
operatorzy
oczyszczalni

3140; 3150 A7 Szkolenia dla rolników
w zakresie ograniczania
oddziaływań gospodarki
rolnej na wody
powierzchniowe

Opracowanie cyklu prezentacji ukazujących problematykę
eutrofizacji wód, ze szczególnym uwzględnieniem jezior,
związki eutrofizacji z praktykami rolniczymi oraz
praktyczne metody ograniczania negatywnych oddziaływań
rolnictwa.  W materiałach należy ująć informację
o działaniach PZO dotyczących rolnictwa oraz moduły
dotyczące integrowanej ochrony roślin. Publikacja cyklu na
stronach ODR, Izby Rolniczej i  RDOŚ. Cykliczne
szkolenia dla rolników w zlewniach jezior Ostoi.

Wg opisu
działania

Cykl
prezentacji
– 3 lata
Szkolenia
gminne –
corocznie

60 WODR we
współpracy z RDOŚ
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3140; 3150 A8 Ograniczenie
dowolności w lokalizacji
pomostów

Ze względu na wysokie ryzyko negatywnych oddziaływań
na ekosystemy jeziorne związane z ingerencją w strefę
brzegową, decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia
wodnoprawne na budowę nowych i rozbudowę istniejących
pomostów, pirsów, basenów portowych, kąpielisk  i innych
urządzeń wodnych, a także umocnionych zejść do wody,
(schody, tarasy) wydawać tylko dla przedsięwzięć
zlokalizowanych na odcinkach brzegów wyznaczonych
w Załączniku 14, kierując się m.in. art. 33 ustawy
o ochronie przyrody, art. 61 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 63 ustawy Prawo
wodne.

Wg Zał.
14

Okres
objęty
PZO

- Gminy, Starostwa

6210, 6410, 6510 A9 Promocja programu
rolnośrodowiskowego

Zidentyfikowanie i dotarcie do właścicieli muraw
kserotermicznych, łąk trzęślicowych i łąk rajgrasowych z
informacją o możliwości skorzystania z dopłat do
ekstensywnego użytkowania. Działaniem należy objąć
właścicieli płatów wskazanych w Załączniku 11, jak i tych,
które zostaną zidentyfikowane w ramach działania D3.
Ponadto, działaniem należy objąć właścicieli gruntów w
zlewniach ekosystemów mokradłowych wrażliwych na
eutrofizację, o których mowa w działaniu Bf4.

Wg Zał.
11 i opisu
działania

4 lata 10 WODR we
współpracy z RDOŚ

6510; 9170; 91E0;
91F0

A10 Kampania edukacyjna
dotycząca inwazyjnych
gatunków roślin

Kampania na rzecz wzrostu wiedzy o roślinach inwazyjnych
i ich kontroli. Powinna ona dotyczyć gatunków szczególnie
istotnych dla Ostoi, jak klon jesionolistny, dąb czerwony,
czeremcha późna, nawłoć kanadyjska, niecierpek
drobnokwiatowy i himalajski, kolczurka klapowana,
topinabmur, rudbekia naga i barszcz Sosnowskiego.
Powinna docierać zarówno do szerokich kręgów, jak i do
grup o realnym wpływie na kształtowanie szaty roślinnej
(rolnicy, pszczelarze, właściciele ogródków, zarządcy

Wg opisu
działania

Kampania
główna - 3
lata;
kampanie
przypomin
ające – co
2 lata

100 RDOŚ we
współpracy z
WODR, Lasami
Państwowymi,
samorządami,
zarządcami dróg
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zieleni i dróg, leśnicy, architekci krajobrazu). Powinna
dawać grupom docelowym praktyczną wiedzę o
postępowaniu z poszczególnymi gatunkami. Kampanię
można prowadzić w ramach szerszego projektu dotyczącego
np. wschodniej części województwa lub kilku obszarów
Natura 2000.

3140, 3150, 91E0,
91F0

A11 Usuwanie obcych
gatunków ze szlaku
Krutyni

Identyfikacja skupisk obcych gatunków roślin zielnych na
szlaku Krutyni a następnie coroczne ich eliminowanie
metodami mechanicznymi przez 5 lat i monitorowanie
rezultatów.

Wg opisu
działania

7 lat 100 RDOŚ we
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

9170; 91E0; 91F0 A12 Usunięcie obcych
gatunków drzew z
nasadzeń przydrożnych

Usunięcie, ze względu na zagrożenie dla chronionych
siedlisk przyrodniczych, obcych gatunków drzew, w tym
przede wszystkim klonu jesionolistnego i robinii akacjowej,
nasadzonych w ostatnich latach wzdłuż dróg krajowych nr
16 i 63 i zastąpienie ich gatunkami rodzimymi. Dla większej
skuteczności i efektywności ekonomicznej działanie można
prowadzić w ramach szerszego projektu obejmującego np.
wszystkie drogi krajowe w województwie.

Wg opisu
działania

3 lata 50 GDDKiA lub RDOŚ
we współpracy
z GDDKiA

6410, 7110, 7140,
7210, 7230, 91D0,
91E0, 91F0

A13 Zapewnienie
właściwych stosunków
wodnych siedliskom
przyrodniczym

Utworzenie lokalnego zespołu odpowiedzialnego za : a)
monitoring stosunków wodnych m.in. z wykorzystaniem
piezometrów założonych w ramach działania D4; b)
monitoring działalności bobrów w rejonach chronionych
siedlisk przyrodniczych związanych z torfowiskami i lasami
łęgowymi; c) podejmowanie, na podstawie
długoterminowych zezwoleń RDOŚ, działań technicznych
mających na celu ochronę siedlisk przed skutkami
działalności bobrów i wykorzystanie działalności bobrów do
poprawy stosunków wodnych na chronionych siedliskach;

Wg opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

1000 RDOŚ we
współpracy z
właścicielami
gruntów
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d) koordynację prac związanych z realizacją koncepcji
opracowanej w ramach działania D4. W ramach działania
przewidziano też wykonanie ewentualnych urządzeń
wodnych w ramach wdrażania koncepcji, o której mowa
w działaniu D4.

9170; 91E0; 91F0 A14 Czynna ochrona wiązów Identyfikacja stanowisk rodzimych wiązów w Ostoi
i okolicach, ocena ich stanu zdrowotnego, zbiór nasion od
drzew zdrowych lub nieznacznie porażonych
i wykorzystanie nasion: a) jako materiału do banków
genów; b) do poszukiwań lokalnych linii najbardziej
odpornych na holenderską chorobę wiązów; c) jako
materiału do propagacji wiązów w Ostoi, na odpowiednich
siedliskach, pojedynczo lub w małych grupach, przy
odpowiednim zacienieniu. Działanie można powiązać
z podobnymi działaniami na poziomie krajowym
i europejskim.

Wg opisu
działania

10 lat 300 RDOŚ
w porozumieniu
z zainteresowanymi
nadleśnictwami
i placówkami
badawczymi

9170; 91E0; 91F0 A15 Czynna ochrona jesionu
wyniosłego

Identyfikacja stanowisk zdrowych jesionów w Ostoi
i okolicach, określenie ich odporności na zamieranie metodą
markerów molekularnych i/lub innymi stosownymi
metodami, zbiór nasion od drzew wykazujących odporność
lub tolerancję i wykorzystanie nasion jako materiału: a) do
banków genów; b) do odnowień jesionu z nasion w Ostoi; c)
do odtworzenia produkcji szkółkarskiej jesionu w okolicach
Ostoi. Działanie można powiązać z podobnymi działaniami
na poziomie krajowym i europejskim.

Wg opisu
działania

10 lat 300 RDOŚ
w porozumieniu
z zainteresowanymi
nadleśnictwami
i placówkami
badawczymi

91I0 A16 Czynna ochrona
świetlistej dąbrowy

Czynna ochrona istniejących i potencjalnych płatów
świetlistej dąbrowy przez ograniczanie rozwoju podszytu
i podrostu metodami mechanicznymi i/lub przez
zwiększenie intensywności żerowania zwierząt kopytnych.

Wg Zał.
12

10 lat 200 Nadleśnictwo
Strzałowo;
Nadleśnictwo
Makulińskie we
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Wspieranie dębu kosztem innych gatunków w drzewostanie. współpracy z
Fundacją na rzecz
ochrony przyrody
i krajobrazu
Mazurskiego Parku
Krajobrazowego
i dorzecza Krutyni

91E0-1 A17 Zachowanie łęgu
wierzbowego

Zachowanie jedynego w Ostoi fragmentu łęgu wierzbowego
nad Krutynią poprzez odstąpienie od usuwania drzew, o ile
nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia, oraz
zastosowanie indywidualnych środków ochrony drzew
przed zgryzaniem przez bobry

Wg Zał.
11

Cały okres
objęty
PZO

20 RDOŚ w
porozumieniu z
właścicielami
gruntów

7230 A18 Czynna ochrona
torfowisk alkalicznych

Okresowe odkrzaczanie oraz usuwanie nalotu i podrostu
drzew stosownie do potrzeb, co 3-5 lat.

Wg Zał.
11

Cały okres
objęty
PZO

50 RDOŚ w
porozumieniu z
właścicielami
gruntów

3140, 3150, 1149 A19 Ograniczenie stosowania
betonowych umocnień
brzegów

Jeżeli nie ma przeciwwskazań techniczno-ekonomicznych,
przy umacnianiu brzegów jezior i rzek stosować umocnienia
przypominające elementy naturalne, jak narzut kamienny,
unikając umocnień w postaci murów i ścian.

Wody
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Gminy (przy
wydawaniu decyzji)
i inwestorzy
(wykonanie
umocnień)

1393, 1477, 1902,
1903, 4068

A20 Ochrona czynna
gatunków roślin

Podejmowanie, stosownie do potrzeb, następujących
działań: regulacja stosunków wodnych (lipiennik Loesela,
sierpowiec błyszczący), regulacja dostępu światła i
usuwanie roślin konkurencyjnych (wszystkie gatunki),
usuwanie martwego drewna (sasanka otwarta), oraz
ewentualnych innych działań mających na celu zapewnienie
właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach

Wg opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

50 Fundacja na rzecz
ochrony przyrody
i krajobrazu
Mazurskiego Parku
Krajobrazowego
i dorzecza Krutyni,
w uzgodnieniu z



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

148

gatunków roślin będących przedmiotami ochrony.
W przypadku obuwika pospolitego i dzwonecznika
wonnego, będących w Ostoi gatunkami ginącymi,
dopuszcza się ochronę ex situ, polegającą na zabezpieczeniu
części nasion i hodowli ex situ, wyłącznie w celu
uzupełnienia populacji na istniejących stanowiskach w
Ostoi.

RDOŚ

1220 A21 Poprawa stosunków
wodnych na
stanowiskach żółwia w
leśnictwie Gant

Budowa urządzeń hydrotechnicznych zapewniających
optymalną jakość siedlisk wodnych żółwia błotnego.
Działanie należy poprzedzić szczegółową analizą warunków
hydrologicznych i skutków piętrzeń tak, aby nie zniszczyć
ważnych lęgowisk ptaków ani cennych siedlisk
przyrodniczych.

Wg Zał.
11

5 lat 60 RDOŚ

1220 A22 Pogłębienie oczek
wodnych w leśnictwie
Mikołajki

Pogłębienie istniejących oczek wodnych w pobliżu
potencjalnych lęgowisk żółwia błotnego w leśnictwie
Mikołajki

Wg Zał.
11

5 lat 30 RDOŚ

1220 A23 Konserwacja urządzeń
wodnych w leśnictwie
Gant

Utrzymanie we właściwym stanie istniejących urządzeń
wodnych uniemożliwiających odwodnienie siedlisk żółwia
błotnego w leśnictwie Gant.

Wg Zał.
11

Okres
objęty
PZO

10 RDOŚ

1220 A24 Poprawa warunków
siedliskowych na
potencjalnych
lęgowiskach żółwia
błotnego

Usunięcie w ciągu 3 lat drzew na potencjalnych
lęgowiskach żółwia błotnego w leśnictwie Gant, a następnie
cykliczne (co 3-5 lat) usuwanie krzewów oraz nalotu i
podrostu drzew. Orientacyjny zasięg działania wyznacza
Załącznik 11, natomiast ostateczny zasięg należy ustalić z
Nadleśnictwem Mrągowo

Wg Zał.
11 i opisu
działania

Wg opisu
działania

30 RDOŚ

9170; 91E0;
91F0;1352; 1361

A25 Utrzymywanie na
właściwym poziomie

Prowadzenie gospodarki łowieckiej tak, aby kontrolować
presję kopytnych na odnowienia liściastych gatunków

Obwody
łowieckie

Cały okres
objęty

- Koła łowieckie,
Nadleśnictwa w
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populacji zwierzyny
płowej

drzew i jednocześnie zapewnić właściwą bazę pokarmową
dla populacji wilka i rysia.

położone
w całości
lub w
części w
granicach
Ostoi:
obwody
202, 203,
204,  205,
206, 229,
230, 231,
232, 233,
234, 255,
256, 257,
258, 260,
261, 286,
287, 289,
314

PZO ramach
zatwierdzania
planów łowieckich

1361 A26 Program reintrodukcji
rysia

Kontynuacja programu reintrodukcji rysi z Europy
wschodniej, do osiągnięcia w Puszczy Piskiej populacji 20-
25 osobników

Puszcza
Piska

10 lat 200 WWF w
porozumieniu
z RDOŚ

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania - obligatoryjne

3140 Bo1 Zasady połowów
narzędziami
ciągnionymi
w jeziorach
ramienicowych

Na jeziorach Mokre, Majcz Wielki i Piłakno łowiąc
narzędziami ciągnionymi należy korzystać przede
wszystkim z ustalonych dotychczasową praktyką wyjm. Na
jeziorach Jegocin, Majcz Mały, Kołowin, Kołowinek, Skarp
i Pogubie Wielkie należy odstąpić od połowów narzędziami
ciągnionymi z chwilą wygaśnięcia umów na korzystanie

Wg opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

- Użytkownicy
rybaccy jezior,
RZGW
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rybackie obowiązujących w dniu wejścia w życie
Zarządzenia w sprawie ustanowienia Planu Zadań
Ochronnych.

3140; 3150, 3160 Bo2 Ograniczenie stosowania
zanęt

Na wszystkich jeziorach Ostoi należy ograniczyć
stosowanie zanęt wędkarskich do 1 kg na dzień
wędkowania. Wprowadzenie ograniczenia powinno nastąpić
poprzez odpowiednie zapisy w regulaminach ustalanych
przez użytkowników rybackich.

Jeziora
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Użytkownicy
rybaccy jezior

3140; 3150, 3160 Bo3 Zachowanie istniejących
barier
biogeochemicznych na
terenach rolniczych

Zachowanie w gospodarstwach rolnych w Ostoi istniejących
trwałych użytków zielonych w rozumieniu przepisów
odrębnych regulujących płatności w ramach wspólnej
polityki rolnej, a także zadrzewień, zakrzewień i mokradeł.
Odstępstwa dopuszcza się w przypadku: a) rozbudowy
siedliska gospodarstwa; b) usuwania drzew i krzewów w
ramach niezbędnej konserwacji  rowów oraz drzew i
krzewów zagrażających bezpieczeństwu; c) naprawy szkód
wyrządzonych przez bobry; d) działań w ramach ochrony
czynnej siedlisk i gatunków. W przypadkach wyjątkowo
zachwaszczonych trwałych użytków zielonych na gruntach
mineralnych dopuszcza się ich renowację z jednokrotnym
użyciem brony talerzowej lub pługu łąkowego.

Tereny
gospodar
stw
rolnych w
granicach
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Właściciele
i użytkownicy
gospodarstw rolnych
otrzymujących
płatności  ze
środków UE

3140; 3150, 3160 Bo4 Powstrzymanie się od
składowania obornika
nad wodami

W gospodarstwach rolnych obornika nie należy składować
na ziemi w odległości mniejszej niż 100 m od wód
powierzchniowych. Nie dotyczy to gospodarstw, w których
ze względu na lokalizację budynku inwentarskiego
spełnienie wymogu wiązałoby się z wydłużeniem drogi
transportu z budynku na miejsce składowania.

Tereny
gospodar
stw
rolnych w
granicach
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Właściciele
i użytkownicy
gospodarstw rolnych
otrzymujących
płatności  ze
środków UE

1355, 3140; 3150; Bo5 Ograniczenie W drzewostanach w pasie do 30 m od jezior i rzek oraz 50 Wg Zał. Cały okres - Nadleśnictwa
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3160; 7110; 7140;
7150; 7210; 7230;
9170; 91D0; 91E0;
91F0

użytkowania
drzewostanów nad
wodami i wokół
torfowisk

m od torfowisk wysokich, przejściowych, nakredowych i
alkalicznych będących przedmiotami ochrony należy
zachować ciągłość trwania drzewostanów, co w przypadku
drzewostanów w wieku rębności oznacza użytkowanie
głównie cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby nie
niszczyć runa i na żadnym 100-metrowym odcinku brzegu
jeziora lub torfowiska nie odsłaniać więcej niż około 20%
powierzchni. Odstępstwa dopuszcza się tylko w sytuacjach,
gdy wymaga tego czynna ochrona siedlisk lub roślin
będących przedmiotami ochrony w Ostoi.

12 objęty
PZO

3160 Bo6 Wyłączenie jezior
dystroficznych z
użytkowania

Wyłączenie z obwodów rybackich jezior dystroficznych
wskazanych w załączniku.

Wg Zał.
11

Z chwilą
wygaśnięc
ia
obowiązuj
ących
umów na
użytkowan
ie rybackie
lub
wcześniej,
jeżeli
użytkowni
cy rybaccy
wyrażą na
to zgodę

 RZGW

9170; 91E0, 91F0 Bo7 Zaniechanie
wprowadzania gatunków
drzew i krzewów poza
ich naturalnym
zasięgiem

Całkowite zaniechanie stosowania w odnowieniach
gatunków  drzew  poza  ich  naturalnym  zasięgiem,  w  tym
w szczególności dębu czerwonego, jawora, robinii
akacjowej i buka. Wyjątek dopuszcza się w przypadku
modrzewia na gruntach porolnych w pierwszym pokoleniu.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa
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Całkowite zaniechanie wprowadzania do podszytu
gatunków krzewów poza ich naturalnym zasięgiem, w tym
czeremchy późnej i świdośliwy kłosowej

9170; 91E0, 91F0 Bo8 Aktywna redukcja
gatunków drzew
i krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem

Systematyczne usuwanie, w ramach rutynowych zabiegów
gospodarczych wynikających z planu urządzania lasu, a w
rezerwatach – w ramach zadań ochronnych, wszystkich
gatunków rosnących poza ich naturalnym zasięgiem i łatwo
odnawiających się spontanicznie, w tym klonu
jesionolistnego, dębu czerwonego, robinii akacjowej, buka,
czeremchy późnej, świdośliwy kłosowej i śnieguliczki
białej. Wyjątki  dopuszcza się w przypadku jawora , drzew
uznanych za pomniki przyrody oraz drzew rosnących w
drzewostanach będących pozostałością dawnych parków
i cmentarzy.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

50 Nadleśnictwa

9170; 91E0, 91F0 Bo9 Ograniczenie
użytkowania jesionu
wyniosłego
i wiązów

Ograniczenie użytkowania wiązów wszystkich trzech
gatunków rodzimych tylko do drzew wykazujących
jednoznaczne oznaki grafiozy. Ograniczenie użytkowania
jesionu wyniosłego tylko do drzew wykazujących oznaki
porażenia grzybem Hymenoscyphus pseudoalbidus

Lasy
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170; 91D0; 91E0;
91F0; 3140; 3150

Bo10 Ograniczenie ingerencji
w glebę przy
odnowieniach lasu

Odstąpienie, wszędzie tam, gdzie to możliwe, od stosowania
pługów dwuodkładnicowych na korzyść takich metod, które
na przynajmniej 60% powierzchni gleby pozostawiają
nienaruszony profil glebowy (m.in. punktowe
przygotowanie gleby, przygotowanie pasów frezami
leśnymi). Na siedliskach łęgowych przy odnowieniach
sztucznych stosować ręczne przygotowanie gleby. W borach
i lasach bagiennych odnowienia sztuczne i przygotowanie
gleby stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Wg  Zał.
12 i opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa
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9170; 91E0; 91F0;
1083;  1088

Bo11 Pozostawianie
dorodnych drzew do
naturalnej śmierci

Pozostawianie do naturalnego rozpadu najdorodniejszych
drzew. Przy wyborze drzew do pozostawienia należy
stosować następujące orientacyjne wymiary pierśnicy:
- dąb  - 100 cm
- lipa, jesion, klon – 80 cm
- grab, olsza czarna - 60 cm.

Lasy
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170; 91E0, 91F0,
1083; 1088;

Bo12 Pozostawianie kęp  do
naturalnego rozpadu

Przy ewentualnym użytkowaniu rębnym drzewostanów, do
naturalnego rozpadu pozostawiać kępy o powierzchni
przynajmniej 5% wydzielenia. Pozostawiane kępy powinny
obejmować fragmenty najbardziej zbliżone do starych
drzewostanów naturalnie występujących w danych
warunkach siedliskowych. Zaleca się, aby procent
powierzchni pozostawianej do naturalnego rozpadu był tym
większy, im dane wydzielenie jest bardziej zbliżone do
zbiorowiska naturalnego.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170; 91E0; 91F0;
1083; 1088

Bo13 Pozostawianie martwego
drewna oraz drzew
dziuplastych

Pozostawianie w drzewostanach ponad 40-letnich możliwie
dużych ilości martwych i zamierających drzew oraz
wszystkich  drzew dziuplastych, o ile nie zagrażają
bezpieczeństwu  ludzi i mienia. Działanie nie dotyczy
zabiegów ratowniczych prowadzonych w związku z
wystąpieniem katastrof naturalnych.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170 Bo14 Ochrona naturalnych
odnowień drzew
gatunków grądowych

Ochrona nalotów i podrostów gatunków grądowych (dąb,
grab, lipa, jesion, klon, wiązy) w celu ich możliwie pełnego
wykorzystania jako odnowień naturalnych, jeżeli rokują
nadzieję na prawidłowy rozwój. Naturalne odnowienia ww.
gatunków należy popierać także przez kształtowanie
odpowiednich warunków świetlnych w ramach czyszczeń i
trzebieży i przez pozostawianie przestoi. Realizacja
działania wymaga zachowania szczególnej uwagi w czasie

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa
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wykonywania cięć rębnych.

9170 Bo15 Zapewnienie
właściwego składu
odnowień dobrze
zachowanych grądów

Na powierzchniach odnowionych w poszczególnych
wydzieleniach w okresie obowiązywania PZO procentowy
skład gatunkowy powinien spełniać następujące warunki:
- w odnowieniu należy zapewnić udział wszystkich trzech
głównych gatunków grądowych (Db, Gb, Lp)
- udział Gb+Lp ≥ 10%
- udział głównych gatunków grądowych (Db, Gb, Lp) ≥
60%
- zapewnić udział w odnowieniu gatunków
wczesnosukcesyjnych (Brz, Os)
- jako gatunki domieszkowe stosować głównie Kl, Js, Wz,
Św
- udział olszy ani sosny nie powinien przekraczać 20%.
- na mikrosiedliskach o charakterze łęgowym, olsowym lub
borowym skład gatunkowy dostosować do warunków
mikrosiedliska

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170 Bo16 Zapewnienie
właściwego składu
odnowień po grądach
silnie zniekształconych
i zbiorowiskach
zastępczych na
siedliskach grądowych

Na powierzchniach odnowionych w poszczególnych
wydzieleniach w okresie obowiązywania PZO procentowy
skład gatunkowy powinien spełniać następujące warunki:
- w odnowieniu należy zapewnić udział przynajmniej dwóch
z trzech głównych gatunków grądowych (Db, Gb, Lp)
- udział głównych gatunków grądowych (Db, Gb, Lp) ≥
40%
- udział gatunków wczesnosukcesyjnych (Brz, Os) do 50%
- jako gatunki domieszkowe stosować głównie Kl, Js, Wz,
Św
- udział sosny ≤ 20% na siedliskach Lśw i Lw oraz≤ 40% na
siedliskach LMśw i Lmw
- udział olszy ≤ 20%

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa
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- na mikrosiedliskach o charakterze łęgowym, olsowym lub
borowym skład gatunkowy dostosować do warunków
mikrosiedliska

9170 Bo17 Kształtowanie struktury
gatunkowej grądów w
ramach cięć
pielęgnacyjnych

Ewentualne czyszczenia i trzebieże w drzewostanach
wskazanych w Załączniku 12 należy prowadzić tak, aby
sukcesywnie zbliżać się do struktury gatunkowej
spełniającej następujące warunki:
Gb 10 - 70%
Lp 10 - 70%
Db 10 - 70%
Św 0 – 40%
Kl 0 – 40%
Js 0 - 40%
Ol 0 – 10%
Wiązy 0 – 10%
So 0 – 5%
Brz+Os 5 – 15%
W przypadku drzewostanów zniekształconych działanie to
będzie na ogół oznaczało usuwanie w pierwszym rzędzie
gatunków obcych geograficznie lub ekologicznie (modrzew,
dąb czerwony, buk, sosna, olsza) lub nadmiaru gatunków
wczesnosukcesyjnych.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170, 91E0, 91F0 Bo18 Minimalizacja ingerencji
w najlepiej
zachowanych grądach i
łęgach

Najlepiej zachowane drzewostany grądowe i łęgowe
w starszych klasach wiekowych pozostawić bez
użytkowania lub ograniczyć użytkowanie tylko do
stopniowego usuwania gatunków obcych ekologicznie
(sosna, olsza) bądź geograficznie (dąb czerwony, buk,
modrzew, inne), bez nadmiernego rozluźniania zwarcia
drzewostanu, z pozyskaniem nie więcej niż 10% zapasu w
okresie objętym PZO.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa
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9170 Bo19 Użytkowanie rębne
silnie zniekształconych
grądów i zbiorowisk
zastępczych na
siedliskach grądowych

W drzewostanach wskazanych w Zał. 12, ewentualne
użytkowanie rębne powinno być oparte na rębniach
złożonych o przynajmniej długim okresie odnowienia, z
zachowaniem jak najdłużej drzew gatunków pożądanych w
grądach (dąb, grab, lipa, klon, jesion, wiązy) tak, aby w
pełni wykorzystać potencjał naturalnego odnowienia.
Dopuszczalnym alternatywnym rozwiązaniem jest średni
okres odnowienia i pozostawienie możliwie dużej liczby
przestoi gatunków pożądanych w grądach. Stosowanie rębni
zupełnych dopuszcza się przy wydzieleniach do 1 ha
i w sytuacjach wyjątkowych (klęski itp.).

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170 Bo20 Użytkowanie rębne
pozostałych grądów

W drzewostanach grądowych wskazanych w Zał. 12
ewentualne użytkowanie rębne powinno być oparte na
rębniach złożonych z bardzo długim okresem odnowienia,
bez stosowania cięć zupełnych na powierzchniach
międzygniazdowych. Należy zachować taką ogólną
kolejności użytkowania, by jak najmniej drzew gatunków
grądowych wycinać przed osiągnięciem przez nie wieku
rębności ustalonego dla ich gatunku oraz taką organizację
przestrzenną, aby maksymalnie wspierać gatunki grądowe w
dolnym piętrze, podroście i nalocie. W większości
przypadków będzie to oznaczało, że w pierwszym
dziesięcioleciu wykonywania rębni będą użytkowane przede
wszystkim gatunki niezgodne z siedliskiem lub obce
geograficznie.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

9170 Bo21 Przebudowa
drzewostanów na
siedliskach grądowych
w rezerwatach

Przebudowa częściowa z zastosowaniem cięć
przekształceniowych redukujących udział gatunków obcych
ekologicznie (sosna olsza) i geograficznie (dąb czerwony,
modrzew, buk) oraz  promujących wszystkie fazy
rozwojowe gatunków grądowych (grab, lipa, dąb, klon,

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa w
uzgodnieniu z RDOŚ
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jesion, wiązy). W razie potrzeby dopuszcza się sztuczne
odnowienia. Pozyskanie w okresie objętym PZO nie może
przekroczyć 20% zapasu. Generalnie, do czasu uzyskania
przynajmniej luźnego zwarcia dolnego piętra drzewostanu,
zdominowanego przez gatunki grądowe, należy utrzymywać
przynajmniej luźne zwarcie górnego piętra drzewostanu,
natomiast w celu odnowienia dębu dopuszcza się
wykonywanie gniazd o powierzchni do 10a.

91D0 Bo22 Ograniczenie do
minimum ingerencji w
bory i lasy bagienne

Bory bagienne na siedliskach Bb pozostawić bez
użytkowania. Ewentualne użytkowanie rębne pozostałych
borów i lasów bagiennych ograniczyć do cięć pojedynczych
i grupowych z pozyskaniem do 10%, a wyjątkowych
sytuacjach do 20% zapasu drewna w okresie objętym PZO.
W wydzieleniach, w których znaczący udział ma olsza ze
sztucznych odnowień, pozyskanie powinno się odbywać
głównie kosztem olszy.

Wg Zał.
12 i opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

91D0 Bo23 Ograniczenie do zimy
prac w borach i lasach
bagiennych

Ewentualne zabiegi w borach i lasach bagiennych
wskazanych w Załączniku 12 należy przeprowadzać zimą,
przy mrozie i pokrywie śnieżnej, aby do minimum
ograniczyć uszkodzenia gleby i runa. Wyjątki dopuszcza się
w przypadku cięć przygodnych.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

91E0 Bo24 Zapewnienie
właściwego składu
odnowień łęgów
jesionowo-olszowych

Na powierzchniach odnowionych w poszczególnych
wydzieleniach w okresie obowiązywania PZO procentowy
skład gatunkowy powinien być następujący: Js≥10, Ol≤80
Sw≤20, Db≤10, Gb+Lp+Kl+Wz≤30, So=0
Do czasu opracowania skutecznych metod walki
z zamieraniem jesionów dopuszcza się zastępowanie Js
innymi gatunkami przy poprawkach i odstąpienie od
sztucznego wprowadzania Js. Jednocześnie należy dążyć do

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa
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zapewnienia obecności Js w składzie upraw, przez
inicjowanie i popieranie odnowień naturalnych tego
gatunku.

Na mikrosiedliskach innych niż łęg jesionowo-olszowy w
granicach wydzieleń dopasować skład odpowiednio do
warunków.

91E0 Bo25 Kształtowanie struktury
gatunkowej łęgów
jesionowo-olszowych

Ewentualne czyszczenia i trzebieże w drzewostanach
wskazanych w Załączniku 12 należy prowadzić tak, aby
sukcesywnie zbliżać się do struktury gatunkowej
spełniającej następujące warunki:
Js 10 - 70%
Ol 10 - 70%
Czm 5 - 20%
Św 0 – 30%
Db 0 - 10%
Gb+Kl+Wz 0 – 30%
So + Brz + Os 0 – 5%

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

91E0-3 Bo26 Użytkowanie rębne
łęgów jesionowo-
olszowych

W łęgach jesionowo-olszowych wskazanych w Zał 12
ewentualne użytkowanie rębne powinno być oparte na
rębniach złożonych z wykluczeniem rębni gniazdowej
zupełnej. W pierwszej kolejności pozyskiwać należy olszę
i brzozę.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

91F0 Bo27 Zapewnienie
właściwego składu
odnowień łęgów
jesionowo-wiązowych

Na powierzchniach odnowionych w poszczególnych
wydzieleniach w okresie obowiązywania PZO procentowy
skład gatunkowy powinien być następujący: Js≥20, Db≤50,
Gb+Lp+Kl≤50, Wz≥10, Ol≤30, Sw+So=0

Do czasu opracowania skutecznych metod walki

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa
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z zamieraniem jesionów i chorobą wiązów dopuszcza się
zastępowanie Js i Wz innymi gatunkami (Db, Czm, Ol, Kl,
Gb, Lp) przy poprawkach i odstąpienie od sztucznego
wprowadzania Js i Wz. Jednocześnie należy dążyć do
zapewnienia obecności Js i Wz w składzie upraw, przez
inicjowanie i popieranie odnowień naturalnych tych
gatunków.

91F0 Bo28 Kształtowanie struktury
gatunkowej łęgów
jesionowo-wiązowych

Ewentualne czyszczenia i trzebieże w drzewostanach
wskazanych w Załączniku 12 należy prowadzić tak, aby
sukcesywnie zbliżać się do struktury gatunkowej
spełniającej następujące warunki:
Wz 10-60%
Js 20-70%
Db 10-60%
Czm 5-20%
Gb+Lp+Kl 0-50%
Ol 0-30%

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

91F0 Bo29 Użytkowanie rębne
łęgów jesionowo-
wiązowych

W łęgach jesionowo-wiązowych wskazanych na Zał. 12
ewentualne użytkowanie rębne powinno być oparte na
rębniach złożonych z wykluczeniem rębni gniazdowej
zupełnej. Organizacja czasowa i przestrzenna rębni powinna
zapewniać maksymalne wsparcie naturalnego odnowienia
jesionu, dębu i wiązów. W najlepiej zachowanych płatach
zaleca się ograniczyć użytkowanie rębne do stopniowego
usuwania gatunków obcych ekologicznie lub geograficznie.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

- Nadleśnictwa

3160; 6410; 7110;
7140; 7150; 7210;
7230; 9170; 91D0;

Bo30 Zaniechanie melioracji
odwadniających użytki
zielone i tereny leśne

Powstrzymanie się od realizacji przedsięwzięć
melioracyjnych skutkujących obniżeniem poziomu wód
gruntowych na użytkach zielonych i w lasach, poza

Cała
Ostoja, z
wyjątkie

Cały okres
objęty
PZO

- WZMiUW,
właściciele trwałych
użytków zielonych,
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91E0; 91F0; 1042;
1188;

istniejącymi systemami melioracyjnymi. W ramach bieżącej
konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych
dopuszcza się okresowe odmulanie rzek , kanałów i rowów
z usunięciem do 30 cm mułu i bez powiększania pierwotnej
głębokości rowu. W ramach przedsięwzięć
modernizacyjnych zaleca się remont i budowę zastawek na
rowach oraz wykorzystywanie tam bobrowych do
utrzymywania właściwych stosunków wodnych.

m
terenów
objętych
Działanie
m Bo32

zarządcy lasów;
starostwa jako
organy wydające
pozwolenia
wodnoprawne

1014; 1042; 1166;
1188; 1220

Bo31 Ochrona siedlisk wodno-
błotnych gatunków
zwierząt

Zachowanie naturalnych drobnych zbiorników śródleśnych
i śródpolnych w Ostoi, jako rzeczywistych lub
potencjalnych siedlisk poczwarówki zwężonej, zalotki
większej, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego i żółwia
błotnego.

Wg opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

- Właściciele gruntów

1220 Bo32 Zachowanie właściwego
poziomu wody na
siedliskach wodnych
żółwia błotnego

Bezwzględne odstąpienie od wszelkich przedsięwzięć
mogących skutkować obniżeniem poziomu wód w drobnych
zbiornikach wodnych stanowiących siedliska żółwia
błotnego, w tym także od przedsięwzięć dotyczących
istniejących systemów melioracyjnych. Wyjątki dopuszcza
się jedynie w przypadkach zagrożenia mienia w związku z
działalnością bobrów.

Wg Zał.
11

Cały okres
objęty
PZO

- Właściciele gruntów,
ZMiUW

9170; 91E0; 91F0;
1083;  1088

Bo33 Ochrona najstarszych
dębów jako
potencjalnych siedlisk
chrząszczy
ksylobiontycznych

Pozostawianie do naturalnego rozpadu ponad 200-letnich
dębów, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Przerzedzanie, w miarę potrzeb, drzewostanów wokół
najstarszych dębów, w celu poprawy warunków świetlnych
i termicznych. W granicach rezerwatów drzewa ścinane w
ramach działania należy podostawiać na miejscu, natomiast
poza rezerwatami dopuszcza się zrywkę ściętych drzew.

Wg Zał.
12

Cały okres
objęty
PZO

50 Nadleśnictwa w
porozumieniu z
RDOŚ

1352, 1361 Bo34 Zapewnienie spokoju Na terenach szczególnie ważnych dla rozrodu i bytowania Wg Zał. Cały okres 10 Nadleśnictwa, koła



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

161

w miejscach ważnych
dla rozrodu i bytowania
wilka i rysia

wilka i rysia: a) w okresie od 15 lutego do 15 lipca
zaniechać prac leśnych; b) w przypadku lasów uznanych za
lasy ochronne - ostoje zwierząt - ograniczyć wstęp od 15
lutego do 15 lipca i całkowicie zaniechać polowań
zbiorowych; c) w przypadku lasów dotychczas nie uznanych
za ostoje zwierząt – wystąpić o uznanie ich za lasy ochronne
– ostoje zwierząt, a po uzyskaniu stosownych decyzji
wprowadzić ograniczenia, o których mowa w punkcie b).
Przedstawione w Zał. 12 granice są orientacyjne i mogą
zostać skorygowane.

12 objęty
PZO

łowieckie w
porozumieniu z
RDOŚ

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania - fakultatywne

3140; 3150 Bf1 Połowy regulacyjne
drobnych ryb
karpiowatych

Na jeziorach ostoi należy prowadzić gospodarkę rybacką na
dotychczasowych zasadach, w miarę możliwości
zwiększając odłowy drobnych ryb karpiowatych (ukleja,
płoć, krąp, mały leszcz) w celu zmniejszenia presji na
zooplankton i usunięcia części puli fosforu z jezior.

Jeziora
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Użytkownicy
rybaccy jezior

3140; 3150 Bf2 Zbiór trzciny na
jeziorach

Zimowy zbiór trzciny z powierzchni nie przekraczającej
30% powierzchni trzcinowisk na poszczególnych jeziorach,
w celu usunięcia części biomasy powodującej wypłycanie.

Jeziora
Ostoi

Cały okres
objęty
PZO

- Podmioty
posiadające
pozwolenia na zbiór
trzcin

6210, 6410, 6510 Bf3 Ekstensywne
użytkowanie muraw
kserotermicznych, łąk
trzęślicowych i łąk
rajgrasowych

Ekstensywne użytkowanie kośne lub pastwiskowe muraw
kserotermicznych (6210) i łąk świeżych (6510) oraz
ekstensywne użytkowanie kośne łąk trzęślicowych  według
zasad użytkowania, jakie będą obowiązywały w ramach
nowego programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego lub
jego następcy, a w przypadku braku takiego programu –
według zasad, jakie obowiązywały w programie rolno-
środowiskowym 2007-2013. Do działania kwalifikują się

Wg Zał.
11 i opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

1000 Właściciele
i użytkownicy
gruntów
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płaty wskazane w Załączniku 11 oraz zidentyfikowane w
ramach działania D3, a także płaty  udokumentowane  przez
ekspertów przyrodniczych uprawnionych do doradzania w
ramach nowego programu rolno-środowiskowo-
klimatycznego lub jego następcy.

6410, 7110, 7140,
7150, 7210, 7230

Bf4 Ekstensywne
użytkowanie łąk i
pastwisk w zlewniach
ekosystemów
mokradłowych
wrażliwych na
eutrofizację

Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk w zlewniach
ekosystemów wrażliwych na eutrofizację. Podstawowe
wymogi użytkowania: zakaz nawożenia i przeorywania,
ograniczenie obsady pastwisk do 0,5 DJP/ha, ograniczenie
obciążenia pastwisk do 5 DJP/ha. Alternatywnym
rozwiązaniem może być wykup gruntów przez MPK lub
ekologiczną organizację pozarządową.

Wg opisu
działania

Cały okres
objęty
PZO

200 Właściciele
i użytkownicy
gruntów

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

Wszystkie
przedmioty ochrony

C1 Gromadzenie i analiza
danych o wdrażaniu
PZO

Gromadzenie i  analiza danych o wdrażaniu PZO, w tym w
szczególności informacji o sposobie realizacji zapisów PZO
przez podmioty odpowiedzialne. Działanie powinno
obejmować zarówno przekazywanie przez podmioty
odpowiedzialne informacji do RDOŚ, jak i kontrolowanie
przez RDOŚ realizacji działań ochronnych w terenie
i podejmowanie interwencji stosownie do wyników kontroli.
Działanie lub jego elementy mogą być realizowane przez
upoważnione osoby w trybie art. 123 ustawy o ochronie
przyrody.

Wg opisu
działania

Na bieżąco 100 RDOŚ Olsztyn

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

3140; 3150 D1 Opracowanie modelu
zasilania jezior zlewni
Krutyni w biogeny

Opracowanie, na podstawie przynajmniej rocznego cyklu
badań oraz wyników dotychczasowego monitoringu, bilansu
zasilania jezior zlewni Krutyni w fosfor i azot, w podziale

Wg opisu
działania

5 lat 500 RDOŚ
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na zlewnie elementarne, z uwzględnieniem m.in. ładunków
z oczyszczalni ścieków, kanalizacji deszczowej,
rekreacyjnego wykorzystania jezior, spływu
powierzchniowego, opadu atmosferycznego, wód
drenażowych, rzek i rowów melioracyjnych, transportu
między jeziorami i zasilania wewnętrznego z osadów
dennych. W ramach działania należy ustalić ogólne
priorytety ochrony jezior zlewni Krutyni, w tym ocenić czy
i które z jezior zlewni powinny być przedmiotem działań
zmierzających do ograniczenia zasilania wewnętrznego z
osadów dennych.

3140, 3150, 3160 D2 Weryfikacja stanu
ochrony jezior

Ocena stanu ochrony jezior ramienicowych (3140),
eutroficznych (3150) i dystroficznych (3160) według
metodyki  monitoringu siedlisk GIOŚ. Do ustalania liczby
transektów należy wykorzystać metodykę stosowaną przez
WIOŚ Olsztyn. Działaniem należy objąć jeziora wykazane
w Załączniku 11.  Prace należy koordynować z WIOŚ
Olsztyn, aby w ramach działania nie badać makrofitów i
fitoplanktonu w jeziorach, dla których dane WIOŚ są
wystarczające do sporządzenia oceny.

Wg Zał. 7 5 lat 200 RDOŚ

6210, 6410, 6510,
7110, 7140, 7150,
7210, 1014, 1393,
1902, 1903, 4068

D3 Inwentaryzacja i
weryfikacja stanu
ochrony lądowych
siedlisk nieleśnych

Rozpoznanie rozmieszczenia i kartowanie zasięgu siedlisk
przyrodniczych 6210, 6410, 6510, 7110, 7140, 7150, 7210,
7230 i ewentualnych innych nieleśnych siedlisk lądowych
(2330, 4030, 6120). Ocena stanu ochrony siedlisk zgodnie z
metodyką GIOŚ. W ramach działania należy także
rozpoznać i skartować zbiorowiska łąkowe i szuwary
turzycowe nie będące siedliskami Natura 2000, ale mogące
być siedliskami poczwarówki zwężonej, sierpowca
błyszczącego i lipiennika Loesela. Odpowiednie siedliska
należy zbadać pod kątem występowania gatunków roślin

Wg opisu
działania

3 lata 100 RDOŚ
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będących przedmiotami ochrony w Ostoi. Pożądane będzie
podzielenie działania na dwa etapy – rozpoznanie
rozmieszczenia i ocena – realizowane w dwóch kolejnych
latach.

3160; 7110; 7140;
7150; 7210; 7230;
91D0

D4 Rozpoznanie stosunków
wodnych na
torfowiskach  oraz w ich
otoczeniu

Analiza w cyklu rocznym stosunków wodnych na
torfowiskach  wysokich, przejściowych, nakredowych
i alkalicznych, w jeziorach dystroficznych oraz w borach
i lasach bagiennych, przedstawionych w Załączniku 7 oraz
zidentyfikowanych w ramach działania D3. W ramach
działania należy stworzyć sieć piezometrów do monitoringu
poziomu wód gruntowych, zabrać dane z piezometrów,
przeprowadzić obserwacje szaty roślinnej i
zinwentaryzować  tamy  i  żeremia  bobrowe.  W  oparciu  o
uzyskane wyniki należy opracować koncepcje techniczną
poprawy stosunków wodnych z uwzględnieniem
konieczności ochrony przed eutrofizacją i regulacji
działalności bobrów.

Wg Zał. 7
i opisu
działania

3 lata 400 RDOŚ

9170; 91D0; 91E0;
91F0

D5 Weryfikacja rozpoznania
łęgów jesionowo-
olszowych i jesionowo-
wiązowych

Bliższe rozpoznanie fitosocjologiczne lasów wykazanych
jako łęgi jesionowo-olszowe lub jesionowo-wiązowe
w inwentaryzacji Lasów Państwowych z 2006-2008 r. oraz
w opracowaniu „Roślinność rzeczywista lasów Stacji
Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie”. Badania
terenowe należy przeprowadzić wiosną i powtórzyć latem
w celu uchwycenia pełnej różnorodności runa i lepszego
rozpoznania warunków wilgotnościowych. Wynikiem prac
powinno być przyporządkowanie poszczególnych płatów do
siedlisk przyrodniczych Natura 2000 i innych zbiorowisk
roślinnych, poparte odpowiednią dokumentacją.

Wg Zał.
11

3 lata 40 RDOŚ

1220 D6 Badania nad Identyfikacja i skartowanie znanych i potencjalnych siedlisk Wg opisu 5 lat 150 RDOŚ
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rozmieszczeniem i
stanem ochrony żółwia
błotnego

wodnych i lęgowisk żółwi w Ostoi i jej otoczeniu, ze
szczególnym uwzględnieniem terenów wskazanych w
Załączniku 9. Poszukiwania i obserwacje żółwi w trzech
cyklach rocznych. Ocena stanu ochrony gatunku i
sformułowanie zasad monitoringu.

działania

1014, 1042, 1166,
1188

D7 Rozpoznanie
rozmieszczenia i
weryfikacja stanu
ochrony innych
gatunków zwierząt
związanych z drobnymi
zbiornikami

Wytypowanie i przebadanie około 200 drobnych zbiorników
wodnych i mokradeł pod kątem obecności kumaka
nizinnego,  około 100 zbiorników pod  kątem obecności
zalotki większej i traszki grzebieniastej i około 100
stanowisk na mokrych łąkach i turzycowiskach pod kątem
obecności poczwarówki zwężonej. Sporządzić uproszczoną
dokumentację zbadanych stanowisk, a spośród stanowisk
zasiedlonych wybrać reprezentatywne próby i ocenić je wg
odpowiednich metodyk oceny GIOŚ. Wytypować
stanowiska do monitoringu i określić jego częstotliwość.

Wg opisu
działania

5 lat 60 RDOŚ

1352 D8 Inwentaryzacja miejsc
rozrodu wilka

Inwentaryzacja miejsc rozrodu wilka w Ostoi Piskiej
i w promieniu do 7 km od jej granic, w celu utworzenia stref
ochronnych.

Wg opisu
działania

3 lata 20 RDOŚ lub
organizacje
pozarządowe

1083; 1088 D9 Poszukiwanie stanowisk
chrząszczy
saproksylicznych

Poszukiwania w starych drzewostanach, przede wszystkim
dębowych, w Ostoi i jej sąsiedztwie, jelonka rogacza
i kozioroga dębosza oraz innych rzadkich chrząszczy
saproksylicznych.  Wytypować stanowiska do monitoringu i
określić jego częstotliwość.

Wg opisu
działania

3 lata 20 RDOŚ lub
organizacje
pozarządowe

1134 D10 Badania malakologiczne Przeprowadzenie badań mających na celu ocenę stanu
populacji rodzimych skójkowatych na potrzeby monitoringu
różanki oraz ustalenie czy szczeżuja chińska Sinanadonta
woodiana, gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie dla
rozrodu różanki, jest obecna w Ostoi, a jeśli tak, to jak

Jeziora
Ostoi

3 lata 10 RDOŚ
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bardzo jest rozprzestrzeniona.

7210 D11 Rozpoznanie przyczyn
regresu szuwaru
kłociowego

Zbadanie chemizmu wód i osadów jezior Lisunie Duże,
Lisunie Małe i Zdrężno oraz analiza zlewni tych jezior, w
celu ewentualnego ustalenia przyczyn ustępowania kłoci
wiechowatej.

Wg opisu
działania

3 lata 30 RDOŚ



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

167

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

Przedmiot
ochrony

Nr
stanowiska Cel działań ochronnych Parametr Wskaźnik Zakres prac

monitoringowych
Terminy/

częstotliwość Miejsce
Podmiot
odpowie-
dzialny

Szacowany
koszt

(w tys. zł)

3140 f70d
Utrzymanie, a w dalszej perspektywie – poprawa
obecnego stanu ochrony jezior ramienicowych.

Wg
metodyki

GIOŚ

Wg
metodyki

GIOŚ

Liczba transektów na
jeziorze - wg metodyki
WIOŚ Olsztyn

1, 5 i 10 rok Wg Zał. 13 RDOŚ 50

3150 53a0 Utrzymanie, a w dalszej perspektywie – poprawa
obecnego stanu ochrony jezior eutroficznych.

'' '' '' 1 i 10 rok '' '' 50

3160 9a4d Utrzymanie właściwego stanu ochrony jezior
dystroficznych.

'' '' '' 1 i 10 rok '' '' 25

6210 014a Zachowanie w stanie niepogorszonym muraw
kserotermicznych

'' '' Wg metodyki GIOŚ 1, 5 i 10 rok '' '' 5

6410 d242 Zachowanie w stanie niepogorszonym łąk
trzęślicowych

'' '' '' 1, 5 i 10 rok '' '' 7

6510 38c7 Zachowanie w stanie niepogorszonym
ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych

'' '' '' 1, 5 i 10 rok '' '' 5

7110 02ab Utrzymanie właściwego stanu ochrony torfowisk
wysokich.

'' '' '' 1, 5 i 10 rok '' '' 18

7140 5725 Utrzymanie właściwego stanu ochrony torfowisk
przejściowych.

'' '' '' 1, 5 i 10 rok '' '' 20

7150 45d9

Utrzymanie naturalnych obniżeń erozyjnych z
roślinnością Rhynchosporion jako efemerycznych
elementów w kompleksach torfowisk wysokich
i przejściowych.

'' '' '' 1, 5 i 10 rok '' '' 2

7210 a419 Zachowanie istniejących płatów kłoci wiechowatej '' '' '' 1, 5 i 10 rok '' '' 4

7230 a472 Zachowanie w stanie niepogorszonym torfowisk
zasadowych

'' '' '' 1, 5 i 10 rok '' '' 10

9170 2e0c
Utrzymanie puli dobrze zachowanych grądów i
sukcesywna przebudowa grądów zniekształconych i
zbiorowisk zastępczych na siedliskach grądowych.

'' '' '' 10 rok '' '' 20
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91D0 6570 Zachowanie w stanie niepogorszonym borów i
lasów bagiennych

'' '' '' 10 rok '' '' 15

91E0 d3e5 Zachowanie w stanie niepogorszonym łęgów
jesionowo-olszowych i wierzbowych

'' '' '' 1 i 10 rok '' '' 10

91F0 e643 Zachowanie w stanie niepogorszonym łęgowych
lasów dębowo-wiązowo-jesionowych

'' '' '' 1 i 10 rok '' '' 8

91I0 00f8 Zachowanie w stanie niepogorszonym ciepłolubnej
dąbrowy

'' '' '' 1 i 10 rok '' '' 1

1014 1c3b

1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony
poczwarówki zwężonej
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym
rzeczywistych i potencjalnych siedlisk
poczwarówki zwężonej

'' '' '' Wg wskazań z
działania D7

Wg
wskazań z
działania D7

'' 10

1042 3446

1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony
zalotki większej
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym
rzeczywistych i potencjalnych siedlisk zalotki
większej

'' '' '' '' '' '' 10

1083 fd8c

1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu jelonka
rogacza
2. Utrzymanie w Ostoi puli potencjalnych siedlisk
jelonka rogacza i stopniowa poprawa ich jakości

'' '' '' Wg wskazań
z działania D9

Wg
wskazań
z działania
D9

'' 5

1088 76ae

1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu kozioroga
dębosza
2. Utrzymanie w Ostoi puli potencjalnych siedlisk
kozioroga dębosza
i stopniowa poprawa ich jakości

'' '' '' '' '' '' 5

1134 3d65 Utrzymanie korzystnego stanu ochrony różanki. '' '' '' 5 i 10 rok Wg Zał. 13 '' 5
1149 a65c Utrzymanie korzystnego stanu ochrony kozy '' '' '' 5 i 10 rok '' '' 5

1166 9e9b
1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony
traszki grzebieniastej
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym

'' '' '' Wg wskazań z
działania D7

Wg
wskazań z
działania D7

'' 10
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rzeczywistych i potencjalnych siedlisk traszki
grzebieniastej

1188 1ea9

1. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu ochrony
kumaka nizinnego
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym
rzeczywistych i potencjalnych siedlisk kumaka
nizinnego

'' '' '' '' '' '' 6

1220 a4d6

1. Lepsze rozpoznanie rozmieszczenia i stanu
ochrony żółwia błotnego
2. Utrzymanie w stanie niepogorszonym
rzeczywistych i potencjalnych siedlisk wodnych i
lęgowisk żółwia błotnego

'' '' Wg zmodyfikowanej
metodyki GIOŚ,
wszelkie przejawy
obecności żółwia
błotnego

corocznie Wg Zał. 13 '' 30

1337 836e

Utrzymanie korzystnego stanu ochrony bobra przy
jednoczesnym regulowaniu oddziaływań gatunku
na inne przedmioty ochrony, a także na gospodarkę
rolną i leśną oraz infrastrukturę techniczną.

Populacja Grupy
rodzinne

Monitoring
rozmieszczenia i
aktywności grup
rodzinnych w ramach
działania A13

Na bieżąco Odcinki
brzegów
cieków i
jezior przy
mostach, do
ustalenia

'' W ramach
A13

1352 0204

Stopniowy wzrost liczebności wilka w Puszczy
Piskiej, do osiągnięcia właściwego stanu ochrony
populacji

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki

GIOŚ

Liczenie metodą
porównywalną
z metodą zastosowaną
przez LP i WWF
w 2011 r.

5 i 10 rok Puszcza
Piska

'' 20

1355 8c3a

1. Rozpoznanie trendów populacyjnych wydry
2. Zachowanie właściwego stanu siedlisk wydry

Wg tzw. standardowej
(brytyjskiej) metody
badań,  zaproponowanej w
Programie ochrony wydry
Luta lutra w Polsce  (2011
r.)

50 – 80
reprezentatywnych
odcinków

1, 5 i 10 rok
Obszar
Ostoi
Piskiej

'' 15

1361 3ee8
Stopniowy wzrost liczebności rysia w Puszczy
Piskiej, do osiągnięcia właściwego stanu ochrony
populacji

Wg
metodyki
GIOŚ

Wg
metodyki

GIOŚ

Liczenie metodą
porównywalną
z metodą zastosowaną

5 i 10 rok Puszcza
Piska

'' 20
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przez LP i WWF
w 2011 r.

1393 092a

Zachowanie w stanie niepogorszonym znanych
stanowisk sierpowca błyszczącego

'' '' '' 3, 5, 7 i 10 rok Wg Zał. 7
(dokładne
lokalizacje
poufne)

GIOŚ, RDOŚ 2

1477 526b Zachowanie znanych stanowisk sasanki otwartej '' '' '' corocznie '' RDOŚ 5
1902 5c9c Zachowanie stanowiska obuwika pospolitego '' '' '' corocznie '' GIOŚ 5
1903 9a64 Zachowanie znanych stanowisk lipiennika Loesela '' '' '' corocznie '' RDOŚ 5
4068 daef Zachowanie stanowiska dzwonecznika wonnego '' '' '' corocznie '' GIOŚ 5

8. Wskazania do dokumentów planistycznych
Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust
10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

Na mapach do prognoz oddziaływania sporządzanych na potrzeby studiów zagospodarowania oraz na mapach wchodzących w skład
studiów zagospodarowania należy przedstawiać trwałe użytki zielone, gleby hydrogeniczne, większe mokradła i tereny zalewowe. Na
mapach do prognoz oddziaływania sporządzanych na potrzeby miejscowych planów należy przedstawiać wyniki inwentaryzacji
roślinności rzeczywistej w granicach miejscowego planu i w obszarze do około 300 m od granic planu, wyróżniając takie elementy, jak
trzcinowiska, turzycowiska, łąki wilgotne, łąki świeże, pastwiska, suche murawy, grunty orne, odłogi z nalotem drzew, łozowiska,
oczka wodne, cieki i lasy (z podziałem uwzględniającym typy siedliskowe, gatunki dominujące w drzewostanach i wiek
drzewostanów). Takie mapy pozwolą na lepszą ocenę potencjalnego znaczenia terenów objętych miejscowym planem dla ptaków
będących przedmiotami ochrony.

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach granic zwartej zabudowy wyznaczonych w Zał. 14. Poza
granicami zwartej zabudowy należy dopuszczać jedynie lokalizację siedlisk rolniczych oraz infrastruktury technicznej (w tym
drogowej).
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Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

Budowę nowych i rozbudowę istniejących pomostów i innych budowli hydrotechnicznych oraz kąpielisk dopuszczać tylko w miejscach
wskazanych w Zał. 14.

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględnienie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach zakazu zabudowy w odległości mniejszej niż 100 m od jezior i
nieuregulowanych odcinków rzek; zakaz nie dotyczy zwartej zabudowy, której granice wyznaczono w Zał. 14

4Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszczenie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach realizacji nowych siedlisk rolniczych (zabudowy zagrodowej) poza
granicami zwartej zabudowy pod warunkiem posiadania pozbawionego siedliska gospodarstwa rolnego o powierzchni równej
przynajmniej średniej powierzchni gospodarstwa w gminie lub usytuowania nowych budynków w odległości nie większej niż 70 m od
budynków istniejących. Wskazanie nie dotyczy terenów Mazurskiego Parku Krajobrazowego i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
w których poza granicami zwartej zabudowy można dopuszczać realizację nowych budynków jedynie w ścisłym powiązaniu z
istniejącą zabudową, na gruntach zabudowanych i zurbanizowanych.

Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadzenie w studiach zagospodarowania i miejscowych planach zakazu zabudowy na glebach hydrogenicznych (torfowych
i murszowych) poza granicami zwartej zabudowy.

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Nie ma potrzeby sporządzenia planu ochrony.

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic
Projekt zweryfikowanego SDF stanowi Załącznik nr 15.
Projekt zmiany granic Ostoi w formacie PDF stanowi Załącznik nr 16
Projekt zmiany granic Ostoi w formacie shp stanowi Załącznik nr 17
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L.p. Zapis SDF Proponowany zapis
SDF

Uzasadnienie do zmiany

1. 3140 – 803.79 -
ACAA

3140 – 2096.22 (1800-
2100) - BBCA

Reprezentatywność B. Przyjęto, że za jeziora ramienicowe można uznać te, w których udział ramienic w roślinności w łącznej
powierzchni porośniętej nimfeidami i elodeidami wynosi przynajmniej 20%, natomiast za jeziora ramienicowe o doskonałej
reprezentatywności – takie, w których udział ramienic przekracza 60%. Niedawne badania [wioś] dla 3 jezior (Mokre, Majcz Wielki,
Kołowin) wykazały, że udział ramienic waha się od ok. 20% do ok. 50%. Fragmentaryczne informacje o innych jeziorach pozwalają
sądzić, że sytuacja większości z nich jest podobna.

Powierzchnia względna B. Siedlisko zajmuje ok. 20 km2, co prawdopodobnie stanowi ponad 2% jezior ramienicowych w Polsce
(powierzchnia wszystkich jezior w kraju wg [Katalogu Jezior Polski] to 2814 km2 a jeziora ramienicowe stanowią niewielki odsetek
tej powierzchni)

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania struktury III – w większości jezior udział ramienic prawdopodobnie obniżony w stosunku do optimum  i  w
stosunku do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat

Stopień zachowania funkcji III – średnie perspektywy – w znacznej części jezior naturalna eutrofizacja jest prawdopodobnie
przyspieszona zmianami antropogenicznymi w zlewni (rolnictwo, ścieki)

Możliwość odtworzenia – III – trudne - powstrzymanie lub odwrócenie procesu eutrofizacji w zlewniach ze znacznym udziałem
rolnictwa wymaga nieszablonowych i niepopularnych  działań na dużych powierzchniach; powstrzymanie naturalnej eutrofizacji w
zlewniach leśnych jest praktycznie niemożliwe.

Ocena ogólna A. Ostoja jest ważna dla zachowania dużych i średnich twardowodnych jezior ramienicowych
w Polsce

2. 3150 – 5493.53 -
ACAA

3150 – 5044.95 (5000-
5400) - ACAA

Reprezentatywność A. Większość jezior Ostoi to jeziora umiarkowanie eutroficzne. Fragmentaryczne informacje o roślinności
[WIOŚ, IRŚ, P. Kwiatkowski, J. Kruszelnicki] i dane z badań fizyko-chemicznych [WIOŚ] pozwalają uznać, że reprezentatywność
jezior eutroficznych Ostoi jest doskonała.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 54 km2, co stanowi niecałe 2% wszystkich jezior w Polsce [Katalog jezior Polski]

Stan zachowania A, w tym:
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Stopień zachowania struktury I – szeroki wachlarz zbiorowisk roślinnych typowych dla siedliska, parametry fizykochemiczne
wskazujące na umiarkowaną trofię (fosfor, widzialność, chlorofil, nasycenie hypolimnionu tlenem)  [WIOŚ,  IRŚ,  P. Kwiatkowski, J.
Kruszelnicki]

Stopień zachowania funkcji II – przy obecnym poziomie antropopresji i obciążenia zanieczyszczeniami jeziora przypuszczalnie jeszcze
długo zachowają cechy wysoce reprezentatywnych siedlisk 3150

Możliwość odtworzenia – nie analizowano

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania dużych i średnich eutroficznych jezior w Polsce.

3. 3160 – 57.83 -
ACAA

3160 – 76.24 (60 – 90)
ABAA

Reprezentatywność A. Większość dystroficznych jezior Ostoi to klasyczne śródleśne suchary z torfowcowym płem nasuwającym się
na lustro wody [p kwiatkowski, j. kruszelnicki].

Powierzchnia względna B. Siedlisko zajmuje ok. 80 ha, co przypuszczalnie stanowi ponad 2% wszystkich jezior dystroficznych w
Polsce

Stan zachowania A, w tym:

Stopień zachowania struktury I –  większość dystroficznych jezior Ostoi to klasyczne śródleśne suchary z torfowcowym płem
nasuwającym się na lustro wody

Stopień zachowania funkcji II – przy obecnym poziomie antropopresji i obciążenia zanieczyszczeniami jeziora przypuszczalnie jeszcze
długo zachowają cechy wysoce reprezentatywnych siedlisk 3160

Możliwość odtworzenia – nie analizowano

Ocena ogólna A. Ostoja jest bardzo ważna dla zachowania jezior dystroficznych w Polsce.

4. 4030 – 16.55 (5 – 20) D Reprezentatywność D. Suche wrzosowiska zajmują w Ostoi bardzo małe powierzchnie i występują przede wszystkim jako wybitnie
antropogeniczne siedliska zajmujące regularnie odkrzaczane linie oddziałowe czy pasy pod liniami napowietrznymi na siedliskach
boru świeżego. Ewentualne podniesienie oceny siedliska 4030 w Ostoi wymagałoby bardziej szczegółowych badań  (siedlisko nie
odnotowane w poprzednich wersjach SDF).

5. 6120 – 0.58 - D 6120 – 5.94 (1-6) - D Reprezentatywność D. Ciepłolubne murawy napiaskowe zajmują w Ostoi skrajnie małe powierzchnie (do 6 ha),  występują w silnym
rozproszeniu. Struktura gatunkowa jest słabo poznana, ale z fragmentarycznych danych można wnioskować, że istniejące płaty
odbiegają znacznie od reprezentatywnych. Ewentualne podniesienie oceny siedliska 6120 w Ostoi wymagałoby bardziej
szczegółowych badań.
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6. 6210 – 5.78 - CCCC 6210 – 5.08 ((1-6)
CCCC

Reprezentatywność C. Z fragmentarycznych danych [J kruszelnicki, P kwiatkowski] wynika, że murawy kserotermiczne w Ostoi
występują najwyżej jako zbiorowiska kadłubowe, a częściej prawdopodobnie jako zbiorowiska pośrednie między murawami
kserotermicznymi a łąkami rajgrasowymi.

Powierzchnia względna C.  Siedlisko  zajmuje  w  Ostoi  skrajnie  małe  powierzchni  (do  6  ha),  co  stanowi  znacznie  mniej  niż 2%
wszystkich muraw kserotermicznych w Polsce.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania struktury III –  prawdopodobnie większość płatów wykształcona nietypowo

Stopień zachowania funkcji III – średnie perspektywy – większość płatów położona w miejscach, w których użytkowanie jest
nieopłacalne, w związku z tym są narażone na zarastanie

Możliwość odtworzenia – I – możliwe przy niewielkim nakładzie środków (zapewnienie wypasu/koszenia na małych powierzchniach)

Ocena ogólna C. Ostoja ma znaczenie dla zachowania ekstrazonalnych płatów muraw kserotermicznych.

7. 6410 – 34.7 - BCBC 6410 – 98.08 (50 -
110)BCBB

Reprezentatywność B. Łąki trzęślicowe Ostoi nie były kompleksowo badane pod względem fitosocjologicznym, jednak
fragmentaryczne informacje o składzie gatunkowym [jk], w tym o występowaniu rzadkich gatunków charakterystycznych (kosaciec
syberyjski, mieczyk dachówkowaty) pozwalają wstępnie ocenić reprezentatywność  jako dobrą.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 100 ha, co najprawdopodobniej stanowi mniej niż 2% łąk trzęślicowych w Polsce.
W szacunku powierzchni uwzględniono tylko płaty bogate pod względem florystycznym, a pominięto płaty ubogie i zdominowane
przez trzęślicę, związane z siedliskami borów wilgotnych. Informacje o rozmieszczeniu łąk trzęślicowych pochodzą głównie z
niepublikwanych danych J. Kruszelnickiego i MPK.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania struktury II – dobrze zachowana – płaty bogate w gatunki, znaczna część powierzchni jest odpowiednio koszona,
choć są miejsca, gdzie struktura jest pogorszona w wyniku ekspansji szuwarów.

Stopień zachowania funkcji III – perspektywy są średnie – siedlisko wymaga ochrony czynnej (odpowiednie dla siedliska użytkowanie
kośne jest nieopłacalne).

Możliwość odtworzenia – I (odpowiednie koszenie i usuwanie pokosu)

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania siedliska 6410 w Polsce, w tym szczególnie na północnym wschodzie, gdzie
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siedlisko to występuje jeszcze rzadziej niż w innych częściach Niżu Polskiego.

8. 6510 – 34.7 - ACBB 6510 – 49,16 (50 – 150)
BCBB

Reprezentatywność B. Łąki rajgrasowe Ostoi nie były kompleksowo badane pod względem fitosocjologicznym, jednak
fragmentaryczne informacje o składzie gatunkowym [jk] pozwalają wstępnie ocenić przeciętną reprezentatywność  jako dobrą –
istnieją zarówno płaty bardzo dobrze wykształcone, jak i zdegenerowane.

Powierzchnia względna C. Skartowana powierzchnia siedliska to ok. 50 ha, ale siedlisko zajmuje być może nawet do 150 ha.
Prawdopodobnie stanowi to ułamek procenta wszystkich ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych w Polsce.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania struktury II – dobrze zachowana

Stopień zachowania funkcji III – perspektywy są średnie – siedlisko wymaga ochrony czynnej (odpowiednie dla siedliska użytkowanie
kośne jest na ogół mało opłacalne).

Możliwość odtworzenia – I (odpowiednie koszenie i usuwanie pokosu)

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 6510 w Polsce. Jest to siedlisko szeroko rozpowszechnione ale, jak się
wydaje, dość szybko zmniejszające zasięg w wyniku zmian w rolnictwie
i urbanizacji

9. 7110 – 11.57 -
BCBC

7110 – 74.59 (60 -90)
ACBB

Reprezentatywność A. Torfowiska wysokie Ostoi to w większości typowe dla północno-wschodniej Polski niewielkie płaty w
kompleksach z borami bagiennymi, torfowiskami przejściowymi i jeziorami dystroficznymi. Istniejące informacje [jk, pk] pozwalają
wstępnie ocenić reprezentatywność  jako doskonałą.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje przypuszczalnie około 75 ha, co z pewności stanowi mniej niż 2% torfowisk wysokich
w Polsce [www.gis-mokradla.info]. Dane o zasięgu siedliska oparto głównie na materiałach kartograficznych BULiGL, danych
niepublikowanych J. Kruszelnickiego i MPK oraz pracach terenowych.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania struktury II – dobrze zachowana

Stopień zachowania funkcji II – perspektywy są dobre – większość płatów nie podlega znaczącej antropopresji, jednak należy
monitorować stosunki wodne.

Możliwość odtworzenia – nie analizowano
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Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania siedliska 7110 w Polsce, w tym szczególnie jego postaci kontynentalnych.

10. 7140 – 11.57 -
ACBB

7140 – 117.75 (100-120)
ACBB

Reprezentatywność A. Torfowiska przejściowe Ostoi to w większości typowe dla północno-wschodniej Polski niewielkie płaty w
kompleksach z borami bagiennymi, torfowiskami wysokimi i jeziorami dystroficznymi. Istniejące informacje [jk, pk] pozwalają
wstępnie ocenić reprezentatywność  jako doskonałą. W Ostoi znajduje się szerokie spektrum torfowisk przejściowych, od mszarów z
turzycą bagienną, przez mszar przygiełkowy, zbiorowiska z turzycą nitkowatą i turzycą dzióbkowatą, po trzęsawiska z czermienią
błotną, bobrkiem trójlistkowym i siedmiopalecznikiem błotnym.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje przypuszczalnie około 120 ha, co prawdopodobnie stanowi mniej niż 2% torfowisk
przejściowych w Polsce [www.gis-mokradla.info]. Dane o zasięgu siedliska oparto głównie na materiałach kartograficznych BULiGL,
danych niepublikowanych J. Kruszelnickiego i MPK oraz pracach terenowych.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania struktury II – dobrze zachowana

Stopień zachowania funkcji II – perspektywy są dobre – większość płatów nie podlega znaczącej antropopresji, jednak należy
monitorować stosunki wodne.

Możliwość odtworzenia – nie analizowano

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania siedliska 7140 w Polsce.

11. 7150 – 138.78 -
ACAA

7150 – 0.1 (0.1-2.0) -
CCCC

Reprezentatywność C. W warunkach Ostoi siedlisko ma przypuszczalnie charakter efemeryczny, a jego pojawianie się w
kompleksach torfowisk wysokich i przejściowych prawdopodobnie na ogół wiąże się z buchtowaniem lub wydeptywaniem ścieżek
przez zwierzęta. Powierzchnie zajmowane przez siedlisko w Ostoi są znikome.

Powierzchnia względna C. Płaty siedliska 7150 stanowią  prawdopodobnie ułamek procenta powierzchni kompleksów otwartych
torfowiskach wysokich i przejściowych w Ostoi. W wersjach SDF do 2013 r.  powierzchnię siedliska 7150 szacowano na około 140
ha, natomiast powierzchnię torfowisk przejściowych (7140) na 12 ha. Jest to ewidentna pomyłka, być może wynikająca z przypisania
do związku Rhynhosporion wszystkich płatów torfowisk przejściowych (7140), w których występuje przygiełka biała. W Ostoi jest
to częsty składnik zbiorowisk typowych dla siedliska 7140.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania struktury III – nieliczne napotkane miejsca, jakie można zakwalifikować do siedliska 7150, cechowały się na ogół
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stosunkowo dużym zwarciem roślinności (późne etapy zabliźniania się erodującego torfu)

Stopień zachowania funkcji II – perspektywy są dobre – zwierzęta kopytne jako czynnik powodujący okazjonalne pojawianie się
siedliska, są i będą obecne.

Możliwość odtworzenia – nie brano pod uwagę – sztuczne wywoływanie erozji torfowisk byłoby działaniem szkodliwym.

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 7150 jako elementu kompleksów torfowisk wysokich i przejściowych.

12. 7210 – 11.57 -
BCBC

7150 – 3.66 (1-4) -
CCCC

Reprezentatywność C. Torfowiska nakredowe z szuwarem kłoci wiechowatej stanowią w Ostoi siedlisko skrajnie rzadkie. Istniejące
płaty szuwaru kłociowego są wąskie i znajdują się pod konkurencyjną presją trzciny pospolitej.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje najwyżej 4 ha, co stanowi niemal na pewno stanowi mniej niż 2% wszystkich torfowisk
nakredowych w Polsce [G. Karcz Kłoć wiechowata (Cladium  mariscus) i torfowiska nakredowe jako siedlisko priorytetowe Natura
2000 w Pszczewskim Parku Krajobrazowym. Studia Limnologica e Telmatologica 2, 2, 47-53, 2008]. Siedlisko skartowano na
podstawie danych niepublikowanych J. Kruszelnickiego i MPK.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania struktury III – częściowo zdegradowana

Stopień zachowania funkcji III – perspektywy są niekorzystne – kłoć wiechowata ustępuje przed ekspansywną trzciną.

Możliwość odtworzenia – III – trudne lub niemożliwe, ewentualne zwalczanie trzciny wiąże się z ryzykiem spowodowania zaburzeń w
jeziorach z kłocią wiechowatą (konieczne byłoby usuwanie kłączy).

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 7210 w Polsce. Jest to siedlisko priorytetowe, bardzo rzadkie i, jak się
wydaje, dość szybko zmniejszające zasięg.

13. 7230 – 34.80 (30 – 40) -
BCBC

Reprezentatywność B. Torfowiska zasadowe w Ostoi nie były kompleksowo badane pod względem fitosocjologicznym, ale na
podstawie istniejących informacji [Jerzy Kruszelnicki, PUL] o warunkach siedliskowych, strukturze zbiorowisk i występowaniu
rzadkich gatunków (lipiennik Loesela, sierpowiec błyszczący) wstępnie uznaje się reprezentatywność torfowisk zasadowych w Ostoi
za dobrą.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 35 ha, co na  pewno  stanowi  mniej  niż 2%  wszystkich  torfowisk  zasadowych  w
Polsce. Siedlisko skartowano na podstawie danych niepublikowanych J. Kruszelnickiego i MPK oraz danych z PUL Nadleśnictwa
Strzałowo i monitoringu przyrodniczego GIOŚ.
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Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania struktury II – częściowo zdegradowana

Stopień zachowania funkcji II – perspektywy są dobre – znane płaty występują na terenach o znikomej antropopresji, jednak należy
monitorować stosunki wodne (podtopienia przez bobry)

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 7230 w Polsce.

W poprzednich wersjach SDF siedlisko było pominięte.

14. 9170 - 2654.24 -
ACAA

9170 - 10 853.52 (9000
– 12000) - CCCB

Reprezentatywność C. Grądy są w Ostoi najbardziej rozpowszechnionym leśnym siedliskiem przyrodniczym. Występują tu zarówno
dobrze i bardzo dobrze zachowane płaty (ok. 30%), jak i takie, które w wyniku gospodarki człowieka zostały silnie i bardzo silnie
zniekształcone (ok. 70%), głównie przez eliminację gatunków liściastych i zastępowanie ich sosną bądź świerkiem. W rezultacie
zdecydowano się nadać siedlisku ocenę C. Należy zauważyć, że w poprzednich wersjach SDF uwzględniano  jedynie dobrze i bardzo
dobrze zachowane płaty, w związku z czym przy znacznie mniejszej deklarowanej powierzchni reprezentatywność siedliska oceniono
na A.

Powierzchnia względna C. Siedlisko (wraz z płatami silnie zniekształconymi przez sosnę) zajmuje ok. 11 000 ha, natomiast na
podstawie informacji zawartych w [Matuszkiewicz J. M. 2002. Zespoły leśne Polski, Puchniarski T. H. 2004. Rośliny siedlisk leśnych
w Polsce] powierzchnię rzeczywistych i potencjalnych siedlisk Tilio-Carpinetum w lasach Polski można zgrubnie szacować 840 tys.
ha, co oznacza, że w Ostoi znajduje się mniej niż 2% tego typu siedlisk. Zasięg siedliska w Ostoi skartowano na podstawie analizy
materiałów glebowo-siedliskowych BULiGL, uzupełnionej m.in. analizą uwarunkowań siedliskowych występowania
reprezentatywnych grądów w Ostoi, analizą dynamiki roślinności grądowej na siedliskach Lśw, Lmśw, Lw i LMw opartą na SILP i
danych z transektów monitoringowych, oraz analizą literatury fitosocjologicznej dotyczącej naturalnej roślinności potencjalnej na
takich siedliskach w północno-wschodniej Polsce.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania struktury III – częściowo zdegradowana – ok. 1/3 płatów zachowane w stanie średnim do doskonałego, pozostałe
silnie zniekształcone [SILP, J.Kruszelnicki, P. Kwiatkowski]

Stopień zachowania funkcji II – perspektywy dobre – w wielu płatach zniekształconych, zwłaszcza żyźniejszych, grąd przejawia
wyraźną tendencję do spontanicznej regeneracji; regeneracji sprzyja stopniowa ekologizacja metod gospodarki leśnej

Możliwość odtworzenia – II - możliwe w ramach racjonalnej gospodarki leśnej (niepotrzebne dodatkowe środki, chociaż możliwe
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pewne obniżenie rentowności produkcji leśnej)

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania siedliska 9170 w Polsce, zarówno ze względu na walory i powierzchnię dobrze
zachowanych płatów, jak i na możliwość stopniowej regeneracji dużej powierzchni grądów poprzez modyfikację gospodarki leśnej.
Zachowanie i regeneracja grądu subkontynentalnego ma wielkie znaczenie dla stanu ochrony szeregu gatunków zwierząt z Załącznika
II Dyrektywy Siedliskowej (m.in. ryś, mopek, chrząszczy ksylobiontyczne) oraz szeregu gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej (m.in. orlik krzykliwy, trzmielojad, muchołówka mała, dzięcioł średni).

15. 91D0 – 1179.66 -
CCCC

91D0 – 2901.86 (2000 –
3000) ACBB

Reprezentatywność A. Bory i lasy bagienne zajmują duże powierzchnie i są reprezentowane przez pełne spektrum zbiorowisk
zaliczanych do tego siedliska i występujących w Polsce północno-wschodniej. Zachowały się tu znaczne powierzchnie sosnowego
boru bagiennego, świerczyny bagienne, sosnowo-brzozowego lasu bagiennego, oligo- i mezotroficznych brzezin oraz bagiennych,
meztoroficznych lasów brzozowo-olszowych.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 2900 ha, natomiast na podstawie informacji zawartych w [th puchalski rosliny
szedlisk lesnych w polsce] powierzchnię borów i lasów bagiennych w Polsce można zgrubnie szacować 160 tys. ha, co oznacza, że w
Ostoi znajduje się nieco mniej mniej niż 2% tego typu siedlisk. Zasięg siedliska skartowano na podstawie map glebowo-siedliskowych
BULiGL oraz danych z SILP, uzupełnionych badaniami terenowymi, w tym badaniami na transektach wg metodyki GIOŚ.
Rozbieżność powierzchni między poprzednimi a obecną wersje SDF może wynikać z braku zastosowania narzędzi GIS do analizy
danych wyjściowych do poprzednich wersji, a być może także z nieuwzględnienia w bilansie części mezotroficznych lasów
brzozowych (głównie na siedliskach Lmb).

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania struktury II – siedliska wyłączone z użytkowania lub użytkowane sporadycznie, w związku z czym cechują się
dużym stopniu naturalności; ocenę obniżają płaty cechujące się niskim wiekiem, zakłóconymi stosunkami wodnymi i przypuszalnie
sztucznie zwiększonym udziałem olszy

Stopień zachowania funkcji II – perspektywy dobre – bardzo ograniczone użytkowanie, ale realnym zagrożeniem są zakłócenia
stosunków wodnych, w tym zwłaszcza podtopienia przez bobry

Możliwość odtworzenia – nie analizowano

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania siedliska 91D0 w Polsce. Jest to siedlisko priorytetowe,
o stosunkowo małym zasięgu, należące do siedlisk silnie zagrożonych wg rankingu GIOŚ [9].

16. 91E0 – 705.48 -
CCBC

91E0 – 228.84 (100 –
400) - BCBC

Reprezentatywność B. Łęgi jesionowo-olszowe występują w rozproszeniu nad brzegami cieków i jezior lub w obniżeniach terenu.
Wyraźnym dominantem w drzewostanach jest olsza, często sadzona. Towarzyszą jej m.in. jesion, świerk, klon, czy grab. Warstwę
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podszytu, o bardzo rożnym pokryciu, tworzą przede wszystkim czeremcha zwyczajna i bez czarny, a także m.in. leszczyna. W runie
istotną rolę odgrywają pokrzywa zwyczajna, ostrożeń warzywny, śledziennica skrętolistna, przytulia czepna, przytulia błotna, chmiel
zwyczajny, gwiazdnica gajowa, wietlica samicza, niecierpek pospolity, turzyca rzadkokłosa, jeżyny, tojeść pospolita, tojeść rozesłana
czy kuklik zwisły, pojawia się też czartawa drobna. Częstym elementem są gatunki przechodzące z olsów i szuwarów (m.in. psianka
słodkogórz, turzyca błotna, kosaciec żółty), zdarzają się także gatunki eurytypowe, ale związane bliżej z grądami niż łęgami (m.in.
gajowiec żółty).

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 200 (100-400) ha, co prawdopodobnie stanowi ułamek procenta wszystkich łęgów
jesionowo-olszowych  Polsce. Na podstawie [Puchniarski T. H. 2004. Rośliny siedlisk leśnych w Polsce. ] powierzchnię siedlisk łęgu
jesionowo-olszowego w Polsce można szacować na 600 km2. Nowy szacunek powierzchni jest znacznie niższy niż podany w
poprzednich wersjach SDF. Nie wiadomo, jakie płaty uwzględniono w poprzednich wersjach, ale możliwe, że pokrywają się one w
znacznej mierze z płatami uwzględnionymi w ramach inwentaryzacji siedlisk Natura 2000 z lat 2006-2008, wykonanej przez Lasy
Państwowe. Wg tego źródła w Ostoi jest ok. 750 ha łęgów jesionowo-olszowych. Wstępna, wyrywkowa weryfikacja na podstawie
SILP, map glebowo-siedliskowych i prac terenowych sugeruje jednak, że podawana dotychczas powierzchnia może być znacznie
przeszacowana.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania struktury II (dobry) – ocenę obniża m.in. stan runa, przewaga drzewostanów jednowiekowych, duży udział
drzewostanów młodych i zbyt duża dominacja olszy.

Stopień zachowania funkcji II – perspektywy dobre – przy pewnych modyfikacjach racjonalnej gospodarki leśnej stan siedliska może
się nawet poprawić. Ocenę obniża m.in. zamieranie jesionów, zagrożenia ze strony bobrów
i stosowanie rębni zupełnych na siedliskach OLJ.

Możliwość odtworzenia – nie analizowano

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 91E0 w Polsce. Jest to siedlisko o stosunkowo małym zasięgu, należące
do siedlisk silnie zagrożonych wg rankingu GIOŚ [9].

17. 91F0 – 5.78 - D 91F0 – 9 (7 – 15) -
BCCC

Reprezentatywność B. Łęgi jesionowo-wiązowe są w Ostoi skrajnie rzadkim siedliskiem, zajmującym w znacznym rozproszeniu
kilka ha powierzchni. Z dotychczasowego rozpoznania [jk pk] wynika, że istniejące płaty są średnio przekształcone w warstwie
drzewostanu (zamieranie jesionów i wiązów, obecność gatunków obcych ekologicznie i sztucznie wprowadzonych) i dobrze
zachowanie w warstwie runa oraz podszytu.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje ok. 9 ha [1, 3]. Według [jm matusz], powierzchnię dobrze wykształconych łęgów
jesionowo-wiązowych  w  Polsce  można  szacować na  9  km2.  Powierzchnia  siedlisk  w  różnym  stopniu  zniekształconych  jest  z
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pewnością wielokrotnie większa.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania struktury III (średnio zachowana) – ocenę obniża przede wszystkim warstwa drzewostanu – w większości płatów
zbyt duży udział olszy, a zbyt mały m.in. jesionu i wiązów

Stopień zachowania funkcji III – perspektywy średnie lub niekorzystne – kluczowe dla siedliska gatunki drzew (wiązy, jesion) są w
Europie od lat w regresie w wyniku chorób

Możliwość odtworzenia – III – bardzo trudne ze względu na choroby jesionu i wiązów.

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 91F0 w Polsce. Jest to siedlisko o skrajnie małym zasięgu, należące do
siedlisk silnie zagrożonych wg rankingu GIOŚ. Szczególną, rzadko gdzie indziej spotykaną cechą łęgów jesionowo-wiązowych w
Ostoi jest to, że część z nich występuje w powiązaniu z jeziorami.

18. 91I0 – 92.52 - CCCC91I0 – 2,79 (2 – 5) -
CCCC

Reprezentatywność C. Ciepłolubne dąbrowy są zbiorowiskami typowymi dla lasostepów południowo-wschodniej Europy
[Intepreteation manual of European Union, EU 27, 2007], w Polsce występującymi ekstrazonalnie i mającymi charakter
antropogeniczny. Ostoja Piska znajduje się na północ od zwykle przyjmowanego zasięgu  świetlistej dąbrowy w Polsce. Ujęty w SDF
płat ma ma sztuczny, dębowo-sosnowy drzewostan i jest prawdopodobnie zubożony pod względem różnorodności runa i obecności w
nim gatunków charakterystycznych i ciepłolubnych.

Powierzchnia względna C. Siedlisko zajmuje w Ostoi ok. 3 ha. Mimo szybkiego regresu świetlistych dąbrów w Polsce można
przyjąć, że płat w ostoi stanowi znacznie mniej niż 2% powierzchni siedliska w kraju. Podawana w poprzednich wersjach SDF
powierzchnia ok. 100 ha odnosiła się do płatów zidentyfikowanych jako świetlista dąbrowa w latach 80-tych przez B. Polakowskiego
[B. Polakowski. Mazurski Park Krajobrazowy, LSW 1985]. Płaty te prawdopodobnie już dawno zatraciły charakter siedlisk 91I0 w
wyniku ekspansji świerka, grabu i leszczyny, a tym samym wzrostu zacienienia.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania struktury III (średnio zachowana) – ocenę obniża przede wszystkim warstwa drzewostanu – w większości płatów
zbyt duży udział olszy, a zbyt mały m.in. jesionu i wiązów

Stopień zachowania funkcji III – perspektywy średnie lub niekorzystne – siedlisko wymaga ochrony czynnej w celu powstrzymania
sukcesji w kierunku grądu.

Możliwość odtworzenia – II – średnio trudne – wymaga wypasu w lasach.



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

182

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania siedliska 91I0 w Polsce, jako przykład daleko na północ wysuniętego płatu. Jest to
siedlisko priorytetowe, o skrajnie małym zasięgu, szybko wycofujące się z Polski [Matuszkiewicz J. M. (red.) 2007. Geobotaniczne
rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski].

19. 91T0 – 5.25 (5 – 30) – DReprezentatywność D. Zidentyfikowane na podstawie prac terenowych oraz map glebowo-siedliskowych i SILP płaty boru
chrobotkowego zajmują bardzo małą powierzchnię (ok. 5 ha) i mają postać młodych, sadzonych drzewostanów sosnowych, których
wg [Intepreteation manual of European Union, EU 27, 2007] generalnie nie powinno się zaliczać do 91T0. Tyczkowiny i drągowiny
sosnowe z chrobotkami są na ubogich siedliskach dość częstym stadium sukcesji w kierunku borów świeżych (Peucedano-Pinetum), a
nawet mieszanych świeżych (Querco-Pinetum). Uznano, że obecnie nie ma wystarczających podstaw do uznania reprezentatywności
zidentyfikowanych płatów za znaczącą.

20. 1014 Vertigo
angustior – P -
CBCB

1014 Vertigo angustior –
R - CBCC

Populacja C. Utrzymano ocenę populacji przyjętą w poprzednich wersjach SDF ze względu na brak dodatkowych danych terenowych,
które uzasadniałyby zmianę. W wynikach inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 poczwarówkę podano z 2 stanowisk (łącznie
6 osobników). Poza tym populacja nierozpoznana, wymaga pilnie weryfikacji terenowej.

Stan zachowania B. Utrzymano ocenę siedliska przyjętą w poprzednich wersjach SDF ze względu na brak dodatkowych danych
terenowych, które uzasadniałyby zmianę. Siedliska nierozpoznane, wymagają pilnie weryfikacji terenowej.

Izolacja C. Zasięg gatunku obejmuje większość Europy w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania gatunku w Polsce. Uznano, że  dostępne dane są niewystarczające do utrzymania
oceny ogólnej B.

21. 1042 Leucorrhinia
pectoralis – C -
CBCB

1042 Leucorrhinia
pectoralis – R - CBCC

Populacja C. Utrzymano ocenę populacji przyjętą w poprzednich wersjach SDF ze względu na brak dodatkowych danych terenowych,
które uzasadniałyby zmianę. Populacja słabo rozpoznana, wymaga pilnie weryfikacji terenowej.

Stan zachowania B. Utrzymano ocenę siedliska przyjętą w poprzednich wersjach SDF ze względu na brak dodatkowych danych
terenowych, które uzasadniałyby zmianę. Siedliska słabo rozpoznane, wymagają pilnie weryfikacji terenowej.

Izolacja C. Gatunek eurosyberyjski

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania gatunku w Polsce. W ostatnich latach stwierdzono wiele nieznanych przedtem
stanowisk gatunku w Polsce, w tym na Mazurach, co wpłynęło na obniżenie oceny ogólnej.

22. 1083 Lucanus cervus
– P - CBCC

1083 Lucanus cervus – v
- CCBB

Populacja C. Istnieje kilka doniesień z lat 1999-2009 o obecności gatunku w Ostoi [Jerzy Kruszelnicki, Wyniki inwentaryzacji
siedlisk i gatunków Natura 2000, wykonanej przez Lasy Państwowe w latach 2006-2008], przy czym pierwszego (1999) dokonał
entomolog prof. Oleg Aleksandrowicz . Nie udało się ich potwierdzić w ramach wąsko zakrojonych badań terenowych na potrzeby
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opracowania PZO. W związku z tym, że w Polsce istnieje najwyżej kilkadziesiąt czynnych stanowisk, stwierdzenia w Ostoi zasługują
na ocenę C, przynajmniej do czasu autorytatywnej negatywnej weryfikacji.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku III (średni lub zdegradowany) – w Ostoi pozostało bardzo niewiele skupisk starych dębów,
stan sanitarny lasów jest generalnie bardzo dobry, zamierających i martwych liściastych drzew – mało

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku III – trudne (w krótkim czasie niemożliwe)

Izolacja B. Stanowisko oddalone o dziesiątki lub setki kilometrów od czynnych stanowisk jelonka rogacza  [Polska Czerwona Księga
Zwierząt – Bezkręgowce, 2004]

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania jelonka w Polsce. Jest to gatunek w Polsce i Europie zagrożony wyginięciem a
Ostoja Piska jest jednym z nielicznych stanowisk w kraju, z których pochodzą w miarę świeżej daty doniesienia o gatunku.

23. 1084 Osmoderma
eremita – R – D

Populacja D. W ramach prac nad PZO stwierdzono obecność gatunku w kilku miejscach w pobliżu granic i w jednym (Wojnowo) na
granicy Ostoi [D. Doktór, inf. ustne].

24. 1088 Cerambyx
cerdo – P - CBBB

1088 Cerambyx cerdo –
V - CCBB

Populacja C. Istnieją trzy doniesienia z lat 2006-2012 o obecności gatunku w Ostoi [Jerzy Kruszelnicki, Wyniki inwentaryzacji
siedlisk i gatunków Natura 2000, wykonanej przez Lasy Państwowe w latach 2006-2008]. Nie udało się ich potwierdzić w ramach
wąsko zakrojonych badań terenowych na potrzeby opracowania PZO. W związku
z tym, że w Polsce istnieje najwyżej kilkadziesiąt czynnych stanowisk, stwierdzenia w Ostoi zasługują na ocenę C, przynajmniej do
czasu autorytatywnej negatywnej weryfikacji.

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku III (średni lub zdegradowany) – w Ostoi pozostało bardzo niewiele skupisk starych dębów,
stan sanitarny lasów jest generalnie bardzo dobry, zamierających i martwych liściastych drzew – mało

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku III – trudne (w krótkim czasie niemożliwe)

Izolacja B. Stanowisko oddalone o setki kilometrów od czynnych stanowisk kozioroga  [Polska Czerwona Księga Zwierząt –
Bezkręgowce, 2004]

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania kozioroga w Polsce. Jest to gatunek w Polsce i Europie zagrożony wyginięciem a
Ostoja Piska jest jednym z nielicznych stanowisk w kraju, z których pochodzą w miarę świeżej daty doniesienia o gatunku.
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25. 1134 Rhodeus sericeus
amarus - CACC

Populacja C. Różanka jest gatunkiem zasiedlającym zarówno wody stojące jak  i wolno płynące na całym niżu polskim. Wody
powierzchniowe stanowią niecałe 3%powierzchni kraju, tj. blisko 9 tys.  km2  [Bański  J.  Gospodarka  ziemią w  Polsce  w  okresie
restrukturyzacji.IGiPZ PAN, Warszawa, 1998], natomiast jeziora Ostoi to nieco ponad 70 km2, tj. ok. 0,8% wszystkich wód. Znaczna
część krajowych wód powierzchniowych (rowy melioracyjne, bystre rzeki, wody silnie zanieczyszczone) nie nadaje się na siedliska
różanki, natomiast w Ostoi znajduje ona bardzo dobre warunki. Można więc przypuszczać, że w Ostoi skupia się przynajmniej 0,5%
krajowej populacji tego gatunku.

Stan zachowania A, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku I (elementy doskonale zachowane) [Bogdan Wziątek]; należy zastrzec, że bardzo ważnym
elementem, który nadal wymaga zbadania, jest stan populacji małży skójkowatych

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie analizowano

Izolacja C. Stanowiska w granicach zwartego zasięgu gatunku.

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania gatunku w Polsce ze względu na silną populację i dobre warunki siedliskowe.

W poprzednich wersjach SDF gatunek nie uwzględniony. Badania terenowe Bogdana Wziątka w ramach prac nad PZO wykazały, że
jest to gatunek pospolity w Ostoi.

26. 1149 Cobitis taenia –
R - CCCC

1149 Cobitis taenia – C
- CACC

Badania terenowe Bogdana Wziątka w ramach prac nad PZO wykazały, że koza jest gatunkiem pospolitym w Ostoi.

27. 1188 Bombina
bombina – C - CBCB

1188 Bombina bombina
- CACC

Populacja C. Dostępne dane wskazują, że w wielu nizinnych regionach Polski kumak nizinny jest gatunkiem dość
rozpowszechnionym, zajmującym od 12% do nawet 93% badanych drobnych zbiorników [metodyka gioś]. Dalece niekompletne dane
z [Atlas płazów i gadów Polski, www. iop.krakow.pl] wskazują na dość szerokie rozprzestrzenienie gatunku w Polsce. Jest mało
prawdopodobne, aby w Ostoi liczącej 578 km2, w tym głównie lasów i jezior, żyło ponad 2% krajowej populacji. Niemniej,
fragmentaryczne dane [Wyniki inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000, wykonanej przez Lasy Państwowe w latach 2006-
2008, informacje ustne Grzegorz Górecki] wskazują, że gatunek osiąga tu miejscami wysokie zagęszczenia.

Stan zachowania A, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku I (elementy doskonale zachowane) – mnogość i rozmaitość drobnych  zbiorników
wodnych, mokradeł, szuwarów itp.

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie oceniano
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Izolacja C. Gatunek rozpowszechniony na polskim niżu, jego zasięg obejmuje Europę środkową i wschodnią.

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania gatunku w kraju – w świetle powszechności występowania kumaka nizinnego w
Polsce obniżono ocenę z B na C.

28. 1220 Emys
orbicularis -100 -
BBCB

1220 Emys orbicularis –
50-100 (R) - BCCB

Populacja B. Brak jest danych liczbowych o populacji żółwia błotnego w kraju, a dla Ostoi dostępne są tylko bardzo zgrubne
szacunki. Niemniej, wiadomo że północne krańce Ostoi Piskiej wraz z Mazurską Ostoją Żółwia Baranowo należą do kilkudziesięciu, a
być może nawet kilkunastu najważniejszych dla tego gatunku obszarów  Polsce [Poradnik GDOŚ, S. Mitrus Metody badań i ochrony
żółwia błotnego – podręcznik metodyczny, Uniwersytet Opolski, Opole 2007].

Stan zachowania C, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku III (elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane) – siedliska wodne są
liczne i dobrze zachowane, ale potencjalne lęgowiska – dość rzadkie i zwykle suboptymalne,  często zagrożone (sukcesja, zabudowa,
intensyfikacja gospodarki rolne, zalesienia).

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie oceniano

Izolacja C. Gatunek występujący wyspowo, ale dość rozpowszechniony na polskim niżu, jego zasięg obejmuje znaczne obszary
Europy, Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i środkowej Azji.

Ocena ogólna B. Ostoja jest  ważna dla zachowania gatunku w kraju.

29. 1337 Castor fiber –
400 - BACA

1337 Castor fiber – 280-
600 - CACC

Populacja C. Na podstawie m.in. [J. Goździewski, Aktywna ochrona bobra europejskiego, prezentacja 2011] populację bobra w Ostoi
można zgrubnie szacować na 280-600 osobników, przy krajowej populacji szacowanej na  blisko 60 tys. osobników, a wg [GUS]
nawet na 90 tys.

Stan zachowania A, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku I (elementy doskonale zachowane).

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie oceniano.

Izolacja C. Gatunek eurosyberyjski, występujący w całym kraju.

Ocena ogólna C. Ostoja  jest  istotna  dla  zachowania  gatunku  w  kraju.  Puszcza  Piska  była  jednym  z  pierwszych  miejsc,  w  których
kilkadziesiąt lat temu rozpoczynano program czynnej ochrony bobra.
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30. 1352 Canis lupus –
12-18 - CBCB

1352 Canis lupus – 18-
25 - BBCB

Populacja B. Obecnie polska populacja liczy prawdopodobnie ponad 500 osobników. W 2011 r. przeprowadzono w Puszczy Piskiej
kompleksową inwentaryzację gatunku [A. Gełdon, Sprawozdanie z inwentaryzacji wilków i rysi w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
i Puszczy Piskiej, WWF 2011]. Stwierdzono wówczas obecność 5 watah liczących łącznie 21 osobników (pomad 4% populacji
krajowej) i zajmujących areał około 1350 km2. Jest to oczywiście blisko trzykrotnie więcej niż powierzchnia Ostoi Piskiej, której
granice wyznaczano przede wszystkim z myślą o walorach botanicznych. Niemniej  należy  przyjąć,  że  tereny   Ostoi  są ważne  dla
egzystencji wszystkich zinwentaryzowanych watah.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku II (elementy dobrze zachowane) – rozległe, dość słabo zaludnione tereny leśne ze sporym
udziałem lasów trudno dostępnych i obfitością zwierzyny.

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie oceniano.

Izolacja C. Gatunek holarktyczny, występujący w rozproszeniu we wschodniej części kraju, sporadycznie także na zachód od Wisły.

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania gatunku w kraju.

31. 1355 Lutra lutra –
150 - CACB

1355 Lutra lutra – 100–
250  - CACB

W ramach inwentaryzacji gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych (2006-2008), w Puszczy Piskiej stwierdzono obecność
wydry w 52 miejscach, z  czego 39 znajdowało się w granicach Ostoi. Zważywszy obfitość połączonych mniejszymi i większymi
rzekami jezior, wysoką lesistość i niski stopień urbanizacji, można przyjąć, że wydra znajduje w Ostoi bardzo dobre warunki
bytowania. Podawane w dotychczasowych SDF dane o liczebności (150 osobników) należy uznać za bardzo zgrubne, choć mieszczące
się w granicach prawdopodobieństwa. Ze względu na znaczną niepewność szacowania uznano, że należy podać szacunkowy zakres
liczebności, a nie określoną wartość.

32. 1361 Lynx lynx – 1 -
D

1361 Lynx lynx – 6-8 -
BBBB

Populacja B. W 2011 r. w Puszczy Piskiej i Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej przeprowadzono kompleksową inwentaryzację rysi [A.
Gełdon, Sprawozdanie z inwentaryzacji wilków i rysi w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i Puszczy Piskiej, WWF 2011]. W Puszczy
Piskiej stwierdzono 7 osobników. Rysie skupiały się w Nadleśnictwie Maskulińskie (4), Strzałowo (2) i Spychowo (1). Istnieją
podstawy, by przypuszczać, że rzeczywista liczba rysi jest nieco wyższa, ponieważ jednorazowe liczenie może zaniżać faktyczną
liczebność. Populację krajową szacuje się na około 200 osobników [przewodnik gioś], co oznacza, że w Ostoi skupia się ponad 3%
populacji krajowej.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku II (elementy dobrze zachowane) – rozległe, dość słabo zaludnione tereny leśne ze sporym
udziałem lasów trudno dostępnych i obfitością zwierzyny.
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Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie oceniano.

Izolacja B. Gatunek euroazjatycki, ale Mazury są na zachodnim krańcu zwartego zasięgu rysia.

Ocena ogólna B. Ostoja jest ważna dla zachowania gatunku w kraju zwłaszcza, że realizowany jest tu program reintrodukcji i
odbudowy nizinnej populacji rysia.

33. 1393 Drepanocladus
vernicosus – 40000 -
AACA

1393 Drepanocladus
vernicosus – 40000-
80000 - ABCA

Populacja A. Po 1990 r. w Polsce znaleziono lub potwierdzono nieco ponad 20 stanowisk. W Ostoi są przynajmniej 4 stanowiska, [Jk,
pul strzałowo 2014-2020, M. Szczepański. Monitoring gatunku na stanowisku – Drepanocladus vernicosus. Raprot roczny 2010],
można więc przypuszczać, że mamy do czynienia przynajmniej z 2% populacji krajowej, a na pewno z ponad 15% znanych czynnych
stanowisk. W związku z tym, że w poprzednich SDF uwzględniano 2 z 4 znanych obecnie stanowisk sierpowca, zwiększono zakres
szacunkowej liczebności populacji.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku II (dobrze zachowane) – ocena na podstawie przygodnych obserwacji dwóch oraz
monitoringu jednego ze stanowisk

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie analizowano

Izolacja C - gatunek holarktyczny, występujący w rozproszeniu m.in. na całym polskim niżu

Ocena ogólna A. Ostoja jest bardzo ważna dla zachowania gatunku w Polsce.

34. 1477 Pulsatilla
patens - - CCCC

1477 Pulsatilla patens –
30-100 - CCCC

Populacja C. W Ostoi sasanka otwarta występuje w dużym rozproszeniu (prawdopodbnie kilkanaście stanowisk), a na poszczególnych
stanowiskach przeciętnie występuje po kilka osobników. Z danych Moniki Szczecińskiej wynika, że na znanych jej stanowiskach w
Ostoi niedawno były 34 osobniki, stąd podany szacunkowy zakres 30 – 100 osobników.

35. 1902 Cypripedium
calceolus – 15 -
CCCC

1902 Cypripedium – 0-5
– calceolus CCCC

 W Ostoi znane jest jedno zanikające stanowisko, gdzie w ostatnich latach stwierdza się nie więcej niż 5 kwitnących osobników [jk ust,
jk raport dla gioś].

36. 1903 Liparis loeselii
– 5 - D

1903 Liparis loeselii –
10-20 - CBCC

Populacja C. Po 1980 r. w Polsce znaleziono lub potwierdzono około 100 stanowisk. W Ostoi są przynajmniej 3 stanowiska, [Jk, M.
Szczepański. Monitoring gatunku na stanowisku – Drepanocladus vernicosus. Raprot roczny 2010], ale z bardzo małą liczbą
osobników. Mamy więc przypuszczalnie do czynienia z mniej niż 2% populacji krajowej, chociaż z ponad 2% znanych czynnych
stanowisk.

Stan zachowania B, w tym:
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Stopień zachowania cech siedliska gatunku II (dobrze zachowane) – ocena na podstawie przygodnych obserwacji dwóch oraz
monitoringu jednego ze stanowisk

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku – nie analizowano

Izolacja C - gatunek holarktyczny, występujący w rozproszeniu m.in. na całym polskim niżu

Ocena ogólna C. Ostoja jest istotna dla zachowania gatunku w Polsce – jest to gatunek krytycznie zagrożony (wymierający) w kraju.

37. 4048 Adenophora
lillifolia – 1-5 - CBBB

Populacja C. W Polsce odnotowano około 100 stanowisk dzwonecznika, przy czym na wielu z nich nie udało się go w ostatnich latach
potwierdzić [Poradnik  GDOŚ].  W Ostoi  jest  znane  jest  jedno stanowisko,  [Jk,  raport gioś], można więc przypuszczać, że mamy do
czynienia z 1-2% stanowisk krajowych.

Stan zachowania B, w tym:

Stopień zachowania cech siedliska gatunku III (średnio zachowane) – problemem jest zacienienie i konkurencja ze strony innych
gatunków runa

Możliwości odtworzenia cech siedliska gatunku I – dostęp do światła i konkurencję ze strony roślin zielnych można regulować, choć
nie wiadomo, czy przyczyny regresu gatunku nie są bardziej złożone

Izolacja B - gatunek palearktyczny, osiąga na Mazurach północno-zachodnią granicę zasięgu

Ocena ogólna B. Ostoja ważna dla zachowania gatunku w Polsce -  jest to gatunek krytycznie zagrożony (wymierający) w kraju.

L.p. Proponowany przebieg granicy na tle
istniejących granic obszaru

Uzasadnienie do zmiany

Zmiany polegające na wyłączeniu terenów z obecnych granic Ostoi

1. Wyłączenie obszaru nr 1 – lasy między Wolą
Maradzką a Borowem

Sosnowe monokultury, w większości na siedliskach boru mieszanego świeżego, nie będące siedliskami Natura 2000, o niewielkiej
wartości przyrodniczej i nikłym znaczeniu dla ochrony wód. Przed zmianą należy upewnić się, że w obszarze nie występują
stanowiska gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym przede wszystkim sasanka otwarta.

2. Wyłączenie obszaru nr 2 – lasy między wsią Gant
a rzeką Babant

Sosnowe monokultury, w większości na siedliskach boru mieszanego świeżego, nie będące siedliskami Natura 2000, o niewielkiej
wartości przyrodniczej i nikłym znaczeniu dla ochrony wód. Przed zmianą należy upewnić się, że w obszarze nie występują
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stanowiska gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym przede wszystkim sasanka otwarta.

3. Wyłączenie obszaru nr 3 – wieś Krawno
i sąsiednie lasy

Teren zabudowany na skraju Ostoi. Sosnowe monokultury, w większości na siedliskach boru mieszanego świeżego, nie będące
siedliskami Natura 2000, o niewielkiej wartości przyrodniczej i nikłym znaczeniu dla ochrony wód. Przed zmianą należy upewnić
się, że w obszarze nie występują stanowiska gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym przede wszystkim
sasanka otwarta.

4. Wyłączenie obszaru nr 4 – lasy na zachód od
jeziora Skarp

Sosnowe monokultury, w większości na siedliskach boru mieszanego świeżego, nie będące siedliskami Natura 2000, o niewielkiej
wartości przyrodniczej i nikłym znaczeniu dla ochrony wód. Przed zmianą należy upewnić się, że w obszarze nie występują
stanowiska gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym przede wszystkim sasanka otwarta.

5. Wyłączenie obszaru nr 5 – lasy między
Koczkiem a Farynami

Ok. 80% to sosnowe monokultury, w większości na siedliskach boru mieszanego świeżego, nie będące siedliskami Natura 2000, o
niewielkiej wartości przyrodniczej i nikłym znaczeniu dla ochrony wód. Pozostałe 20% to głównie sosnowe i brzozowe (rzadziej
olszowe) lasy na siedliskach olsowych lub słabych siedliskach lasowych. Przed zmianą należy upewnić się, że w obszarze nie
występują stanowiska gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym przede wszystkim sasanka otwarta.

6. Wyłączenie obszarów 6 – 18 w rejonie jeziora
Nidzkiego

Sosnowe monokultury, w większości na siedliskach boru mieszanego świeżego, nie będące siedliskami Natura 2000, o niewielkiej
wartości przyrodniczej i nikłym znaczeniu dla ochrony wód. Zmiana polega na wyłączeniu z Ostoi kilkunastu niedużych
fragmentów lasów gospodarczych poza granicami rezerwatu Jezioro Nidzkie. Przed zmianą należy upewnić się, że w obszarze nie
występują stanowiska gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym przede wszystkim sasanka otwarta.

Zmiany polegające na włączeniu nowych terenów do Ostoi

7. Włączenie obszaru 19 -  tereny użytków rolnych,
jezior i lasów między Mrągowem a Lubiejewem

Podstawowym argumentem za włączeniem obszaru jest występowanie na nim żółwia błotnego.  Obszar  można podzielić na  dwa
rejony:
a) rejon między Nowym Probarkiem a Lubiewem, stanowiący pas terenu między Ostoją Piską a Mazurską Ostoją Żółwia Błotnego
Baranowo, obejmujący m.in. jeziora Probarskie, Kuc i Inulec
b) rejon między Nowym Probarkiem a Mrągowem, obejmujący m.in. jeziora Wierzbowskie i Dobrzynek i część jeziora Czos.

Północna granica obszaru Natura 2000 Ostoja Piska obejmuje tylko część stanowisk żółwia błotnego. Na północ od Obszaru Ostoja
Piska znajduje się Obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Żółwie występujące w obu tych Ostojach tworzą jedną
populację. Na podstawie badań telemetrycznych i genetycznych stwierdzono z całą pewnością mieszanie się osobników z terenów
obu ostoi. Między tymi obszarami istnieje pas terenu, który nie jest objęty obszarem Natura 2000. W rejonach tych (okolice wsi
Śmietki, Zęłwogi i Inulec oraz jezior Kuc i Inulec) były obserwowane żółwie błotne. Bez objęcia ochroną tych terenów nie można
zaproponować takich zadań ochronnych które zagwarantują trwałość populacji żyjących w północnej części Ostoi Piskiej
(stanowisko Śmietki, Klonek, Prawdowo) żółwi błotnych.
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Okolice Jeziora Wierzbowskiego były podawane jako miejsce występowania żółw błotnego już ponad 100 lat temu (Braun 1907),
potwierdził to w swojej Pracy Klarowski (1981). W ostatnich latach w tym rejonie również obserwowano żółwie błotne (inf. Lasy
Państwowe). W roku 2008 Pan Krzysztof Majcher sporządził  na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
opracowanie na temat stanowiska żółwia nad Jeziorem Wierzbowskim. W 2013 roku Pan dr Jerzy Kruszelnicki w swoim
opracowaniu sporządzonym na zlecenie Gminy Mrągowo potwierdził wcześniejsze dane na temat występowania w tym rejonie
żółwia błotnego i zalecił objąć ten teren obszarem Natura 2000. Dodatkowym argumentem przemawiającym za włączeniem tego
obszaru do Ostoi Piskiej jest to, że jest to prawdopodobnie naturalny korytarz łączący populację żółwi błotnych z rejonu Mazurskiej
Ostoi Żółwia Baranowo ze stanowiskiem w okolicy wsi Gant i dalej ze stanowiskami w Puszczy Napiwodzo Ramuckiej. Włączenie
tego terenu  umożliwiłoby zaproponowanie działań ochronnych mających na celu poprawę miejsc bytowania żółwi błotnych i w
konsekwencji pomoże zachować ciągłość populacji Mazurskich, co umocni potencjał tego gatunku w całym regionie.

Źródła potwierdzające znaczenie obszaru dla żółwia błotnego:

Prace opublikowane:
Bogdaszewska Z. 2008 European pond turtle Emys orbicularis (linnaeus 1758) - occurence in Nord-Eastern Poland (Warminsko-
Mazurski Province). Acta Biol. Univ. Daugavp., 8(1): 57-62.
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.
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.
Hołdyński Cz. (red.). 2010. Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w
latach 2006-2008.
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
Młynarski M. 1954. Żółw błotny (Emys orbicularis) w województwie olsztyńskim. Ochrona przyrody. Rocznik 22. Kraków.
Prusak B, Mitrus S, Najbar B, Pacholewska A, Deas A, Skonieczna K, Górecki G, Grzybowski G, Hryniewicz A, Wróblewski R,
Grzybowski T. Population differentiation of the European pond turtle (Emys orbicularis) in Poland inferred by the analysis of
mitochondrial and microsatellite DNA: implications for conservation. Amphibia-Reptilia (2013)
Prusak  B,  Najbar  B,  Mitrus  S,  Górecki  G,  Rogalla  U,  Grzybowski  G,  Hryniewicz  A, Wróblewski R, Bochen R, Grzybowski T.
Distribution of mitochondrial haplotypes (cytb) in Polish populations of Emys orbicularis (L., 1758). Biologia 66/5: 893—898,
2011
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Prusak B., Najbar B., Mitrus S., Grzybowski T., Hryniewicz A., Górecki G., Bochen R. 2008. Sequence of mitochondrial gene 12Sr

RNA in Emys orbicularis orbicularis population from Poland. ISAG 31
th

International Conference, 20-24 July 2008. Amsterdam,
Holand. Book of Abstracts. P 2177

Prace nie opublikowane:

Dmitryjuk K. 2007. Struktura genetyczna mazurskiej populacji żółwia błotnego Emys orbicularis. Praca magisterska. Wydział
Biologii Uniwersytet Warszawski
Górecki G. 2004. Sezonowa zmienność preferencji siedliskowych żółwia błotnego (Emys orbicularis).  Projekt  realizowany  na
Wydziale Biologii UW w ramach badań własnych.
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
Górecki G. 2009. Plan zarządzania gatunkiem dla Polski północno-wschodniej. Żółw błotny Emys orbicularis (Linnaeus 1758).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Olsztyn.
Kruszelnicki J. 2013. Opinia w sprawie "Projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia
Baranowo" PLH 280055 w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście wariantów przebiegu planowanej drogi nr 16 oraz
zapisów w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Mrągowo". Opracowanie wykonane na
zlecenie Gminy Mrągowo.
Majcher K. 2008. Żółw Błotny nad Jeziorem Wierzbowskim. Opracowanie na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie.

Dodatkowym argumentem jest obecność kilku dobrze zachowanych jezior eutroficznych (siedlisko 3150), w tym j. Wierzbowskie,
Probarskie, Kuc, Dobrzynek i Inulec.

Obszar obfituje w niewielkie naturalne zbiorniki wodne, zabagnienia itp. w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem
można zakładać, że obszar jest ważny dla kumaka nizinnego, a być może także dla traszki grzebieniastej i zalotki większej.
Ponadto, znaczne powierzchnie użytków zielonych na gliniasto-piaszczystych pagórkach morenowych pozwalają przypuszczać, że
zachowało się tu sporo łąk rajgrasowych (siedlisko 6510)

8. Włączenie obszaru 20 – lasy między Spychowem
a Połomem.

Na omawianym obszarze, na półwyspie Połom, znajduje się jeden z większych płatów ciepłolubnych muraw napiaskowych
(siedlisko 6120) w Puszczy Piskiej [Hołdyński i in. Pilotażowy program zarządzania ostoją Piską]. Wzdłuż rzeki Spychowskiej
Strugi występuje pas łęgów olszowych (siedlisko 91F0) i mezotroficznych lasów bagiennych (siedlisko 91D0) [J. Kruszelnicki,
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dane niepublikowane, SILP]. W północnej części obszaru znajdują się stanowiska podejźrzonu księżycowego Botrychium lunaria
[J. Kruszelnicki, dane niepublikowane], gatunku uznawanego za zagrożony w Polsce wyginięciem [Czerwona lista roślin i grzybów
Polski, 2006]. Obecność podejźrzona może wskazywać na to, że w obszarze tym zachowały się bogate florystycznie murawy
bliźniczkowe (siedlisko priorytetowe 6230). Ponadto, obszar stanowi jedyną znaną z Puszczy Piskiej ostoję gniewosza plamistego
Coronella austriaca i przypuszczalnie jedno z najbardziej na północ wysuniętych stanowisk tego węża [Kruszelnicki J. Chrońmy
Przyrodę Ojczystą nr 6, 2000 r., str 71-87],  uznanego w Polsce za gatunek narażony na wyginięcie [Polska Czerwona Księga
Zwierząt – Kręgowce, 2001].

9. Włączenie obszaru 21 – lasy, mokradła i łąki
między jeziorkiem Bobrek a wsią Marksewo

Jest to obszar położony przy wododziale Krutynia/Rozoga, na którym występują liczne źródliska. J. Kruszelnicki stwierdził
występowanie w tym rejonie olsów źródliskowych (siedlisko 91E0-2) oraz torfowisk wysokich (siedlisko 7110).

10. Włączenie obszarów 22-24 – użytki rolne z
przewagą użytków zielonych w okolicach Ukty,
Śwignajna i Wigryn, na północ od drogi nr 610

Jest to obszar występowania licznych oczek wodnych, małych mokradeł i nadrzecznych zalewowych łąk, będący jednym z
ważniejszych rejonów występowania kumaka nizinnego, a także traszki grzebieniastej [J. Kruszlenicki, dane niepublikowane].

11. Włączenie obszaru 25 – lasy między Rucianem
a Nidą

Zachowały się tu dobrze wykształcone grądy (siedlisko 9170) z dużym udziałem dębu, graba i lipy, na ogół w wieku zbliżonym do
wieku rębności lub przeszłorębne. Lasy te mają status lasów ochronnych i należą do najlepiej zachowanych grądów Puszczy Piskiej
[SILP, P. Kwiatkowski]

12. Włączenie obszaru 26 – fragment lasu między
Rucianem a Kowalikiem

Zachowały się tu fragmenty wykształconych grądów (siedlisko 9170) ze znacznym udziałem dębu, graba i lipy, na ogół w wieku
zbliżonym do wieku rębności lub przeszłorębne. [SILP, P. Kwiatkowski]

13. Włączenie obszaru 27 – Snopkowskie Bagno
i otaczające lasy

Snopkowskie Bagno to kompleks mezotroficznych łąk, mokradeł i turzycowisk, miejscami nawiązujących do torfowisk
zasadowych (7230) i przejściowych (7140) [P. Kwiatkowski]. Stwierdzono tu obecność pojedynczych osobników lipiennika
Loesela i innych storczyków typowych dla takich siedlisk [J. Kruszelnicki]. Na obrzeżach kompleksu znajdują się dość rozległe i
dobrze zachowane płaty mezotroficznych borów i lasów bagiennych (siedlisko 91D0) z drzewostanami sosnowymi, świerkowymi i
brzozowymi [SILP,. BULiGL]. Część z tych lasów jest wyłączona z użytkowania [materiały Nctwa Pisz]. Teren może potencjalnie
stanowić dobre siedlisko m.in. poczwarówki zwężonej.

14. Włączenie obszaru 28 – półwysep Czarny Róg Teren leśny, w dużej części wyłączony z użytkowania [materiały Nctwa Pisz]. Większość powierzchni leśnej stanowią
mezotroficzne lasy i bory bagienne (siedlisko 91D0) oraz niskie grądy (9170) o różnym stopniu naturalności, ale obecnie uwolnione
od antropopresji .

15. Włączenie obszaru 29 – lasy i mokre łąki między
Wąglikiem a jeziorem Brzozolasek

Teren w połowie zajęty przez lasy i bory bagienne (siedlisko 91D0) wyłączone z użytkowania [SILP, BULiGL, materiały Nctwa
pisz], a w części w podmokłe łąki i otwarte mokradła, stanowiące łącznik między proponowanym do włączenia kompleksem lasów
a okolicami jeziora Pogubie Wielkie,  obecnie wchodzącymi w skład Ostoi.

16.  Włączenie obszarów 30-33 w dolinie rzeki Pisy i
jej sąsiedztwie

Naturalna dolina rzeczna z dobrze (być może najlepiej w województwie) zachowanymi starorzeczami (siedlisko 3150) oraz
wyłączonymi z użytkowania nadrzecznymi olszynami (siedlisko 91E0). Ponadto występują tu rozległe płaty ekstensywnie
użytkowanych nadrzecznych łąk, wymagających rozpoznania (potencjalnie znaczne powierzchnie mogą zajmować siedliska 6510 i
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6410). Pisa górna jest prawdopodobnie siedliskiem bolenia [SDF dla Ostoi Piskiej, P. Kwiatkowski - obserwacje własne].
Włączenie do Ostoi całej doliny Pisy od Pisza do Wincenty pozwoli na kompleksową ochronę walorów całej rzeki w ramach Ostoi
Piskiej i obszaru siedliskowego Natura 2000 Dolina Pisy, obejmującego rzekę na południe od Wincenty. Przedmiotami ochrony w
obszarze Dolina Pisy są m.in. siedliska 3260 (rzeki włosiennicznikowe), 3270 (muliste brzegi rzek), 6230 (murawy bliźniczkowe),
6430 (nadrzeczne ziołorośla), 6440 (łąki selernicowe), a także boleń i zatoczek łamliwy. Informacje te wskazują na potrzebę
bliższego rozpoznania doliny Pisy powyżej Wincenty, ponieważ może się okazać, że większość z tych siedlisk i gatunków jest
rozpowszechniona także na odcinku rzeki należącym do województwa warmińsko-mazurskiego.

17. Włączenie obszaru 34 – jezioro Pogubie Małe
z otoczeniem

Bardzo dobrze zachowane, poddane bardzo słabej antropopresji jezioro eutroficzne (siedlisko 3150) o bujnej roślinności, kształtem
i charakterem roślinności przypominające miejscami starorzecze lub martwą odnogę rzeczną [P. Kwiatkowski] i stanowiące łącznik
między dwoma obszarami obecnie wchodzącymi w skład Ostoi Piskiej, tj. obszarem zawierającym jezioro Pogubie Wielkie z
okolicznymi bagiennymi borami i lasami oraz kompleks borów bagiennych znanych jako Barłogi. Jezioro leży na wypływającej z
jeziora Pogubie Wielkie rzeczce Rybnicy.

18.  Włączenie obszaru 35 – dolina rzeki Rybnicy Fragment doliny rzeki Rybnicy od bagien Barłogi do granicy województwa, stanowiący ostoje bioróżnorodności na dość
monotonnej równinie sandrowej. Na rzece znajduje się kilka silnie zarośniętych eutroficznych jeziorek (3150). Są tu też spore
powierzchnie powierzchnie borów i lasów bagiennych (91D0) [SILP, BULiGL] . W rejonie Wądołka stwierdzono występowanie
pachnicy dębowej [D. Doktór inf. ustne].

19. Włączenie obszaru 36 – lasy, mokradła i łąki
między Karwicą Mazurską a Ciesiną

Obszar ten posiada szereg ważnych walorów przyrodniczych. W części północnej znajdują się ekstensywne łąki i mokradła, wśród
nich użytek ekologiczny Biele z łąkami trzęślicowymi (6410), na których występują m.in. kosaciec syberyjski, pięciornik norweski
i podejźrzon pospolity [RDOŚ Olsztyn, wykaz użytków ekologicznych]. W zachodniej części obszaru, na gliniastej „wyspie” wśród
sandrowych piasków, znanej jako Cegielnia, występują bardzo cenne grądy ze 140-letnimi drzewostanami dębowo-grabowymi i
czosnkiem niedźwiedzim w runie (9170) [Nadleśnictwo Spychowo, SILP, BULiGL]. Nad rzeczką Ruczaj i jej dopływami
zachowały się fragmenty łęgowych olszyn (91E0). Na północ od łąk Biele rosną stare bory bagienne (91D0), wśród których leży
jeziorko dystroficzne (3160).

Z mokradłami w dolinie Ruczaju związany jest żółw błotny. Okolica rzeczki Ruczaj była podawana jako miejsce występowania
żółwia błotnego już na początku XX wieku [Młynarski 1954]. Po II wojnie światowej rejon ten był również wymieniany w pracy
M. Młynarskiego [1954]. W ostatnich latach również obserwowano tutaj dorosłe osobniki żółwi błotnych [inf. Lasy Państwowe].
Obecnie tylko niewielkie fragmenty doliny są objęte obszarem Natura 2000 Ostoja Piska, włączenie całego tego terenu do obszaru
Natura 2000 Ostoja Piska pozwoli na zaplanowanie takich działań które poprawią miejsce bytowania żółwi błotnych, co w
konsekwencji zwiększy liczebność tej niewielkiej populacji.

Cały obszar stanowi jedno z kilku w Puszczy Piskiej miejsc rozrodu i regularnego bytowania wilków [materiały RDOŚ, M.
Szymkiewicz inf. ustne, J. Kruszelnicki inf. ustne].
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Z omawianego obszaru pochodzą doniesienia o występowaniu jelonka rogacza i kozioroga dębosza, pochodzące z inwentaryzacji
siedlisk i gatunków Natura 2000, przeprowadzonej przez Lasy Państwowe w latach 2006-2008 [materiały RDOŚ]

11. Zestawienie uwag i wniosków
l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A

1

Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – jak ustalono (i
potwierdzono w zapisie protokołu) do tej kategorii powinny
być ujęte tylko obszary stwierdzone, a nie potencjalne. Wa
związku z tym potwierdza się, że proponowana (po
weryfikacji SDF) wielkość 15-17000 ha, dla tego siedliska,
nie ma racjonalnych podstaw, jest absolutnie nie do
przyjęcia.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Poza rzadkimi i specyficznymi przypadkami, grąd subkontynentalny jest we wschodniej
części Pojezierza Mazurskiego jedynym klimaksowym zespołem leśnym na siedliskach
lasu świeżego (Lśw), lasu mieszanego świeżego (LMśw), lasu wilgotnego (Lw) i lasu
wilgotnego mieszanego (Lmw). Wyjątkiem od tej reguły jest przede wszystkim łęg
jesionowo-wiązowy (siedlisko 91F0), który w pewnych specyficznych sytuacjach
(bardzo żyzne, wilgotne, często deluwialne gleby w strefie oddziaływania ruchomych
wód podskórnych związanych z ciekami i rzadkich epizodów zalewowych) może
wykształcać się na siedliskach Lw. Świetlista (ciepłolubna) dąbrowa (91I0), związana z
bardzo specyficznymi uwarunkowaniami na niektórych siedliskach LMśw, jest w Polsce
północnej zbiorowiskiem antropogenicznym, związanym z wypasem zwierząt w lesie.
Zarówno J.M Matuszkiewicz [Botaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych
zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, IGiPZ 2007, Zespoły leśne Polski,
PWN 2002], jak i A.W. Sokołowski [Lasy północno-wschodniej Polski, CILP 2006]
jednoznacznie przypisują siedliska Lśw i LMśw w Polsce północno-wschodniej do
zespołu Tilio-Carpinetum, natomiast zespół Querco-Pinetum (w tym Q-P. coryletosum)
do wyłącznie do siedliska boru mieszanego świeżego (BMśw). Obaj autorzy uznają, że
siedlisko LMw jest zasadniczo siedliskiem grądowym, choć A. W. Sokołowski wskazuje
na możliwość występowania na nim żyźniejszych form jegla (wilgotnego boru dębowo-
świerkowego Querco-Piceetum) a J.M. Matuszkiewicz, przypisując jegiel wyłącznie do
siedliska BMw, zwraca uwagę, że może on występować w formie enklaw, w niżej
położonych miejscach wśród grądów. Z siedliskami Lśw, LMśw, Lw i LMw wiążą grąd
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subkontynetnalny W. Danielewicz
i  P.  Pawlaczyk  [Herbich  J.  (red).  2004.  Lasy  i  Bory.  Poradniki  ochrony  siedlisk  i
gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
T. 5, ]. Autorzy poradnika GDOŚ dotyczącego grądów subkontynentalnych za grądy (co
prawda zniekształcone) uznają praktycznie wszelkie leśne zbiorowiska zastępcze na tych
siedliskach, co wynika m.in. z poniższego fragmenty opisu stanów grądów innych niż
uprzywilejowane:

„Dużo jest też w polskich lasach przykładów grądów głęboko zdegenerowanych w
wyniku uprawy na ich siedliskach obcych ekologicznie gatunków drzew, w tym
szczególnie sosny. Ponieważ siedliska grądowe umożliwiają uprawę praktycznie
wszystkich  gatunków  drzew,  zbiorowiska  zastępcze  są bardzo różnorodne. Do
pospolitszych należą np. lasy sosnowe z drugim piętrem grabowym, lasy sosnowo-
dębowe, lasy sosnowe z runem opanowanym przez jeżyny lub trzcinnik, lasy sosnowe z
podrostem grabowym i runem zdominowanym przez nitrofilne, jednoroczne gatunki
okrajkowe, a na wilgotniejszych siedliskach lasy olszowe z dominacją jeżyn w runie.
Skrajną formą degeneracji grądów pod wpływem uprawy sosny są lasy, w których runo
pod sosnowym drzewostanem upodabnia się do borowego.”

Również wydany przez GIOŚ w 2012 r. Przewodnik metodyczny monitoringu siedliska
9160 - Grąd subatlantycki [P. Pawlaczyk], uznaje za silnie zniekształcone grądy
drzewostany z wytępionym grabem, zdominowane przez np. buka, świerk czy sosnę (do
chwili oddania niniejszego opracowania nie ukazał się przewodnik GIOŚ dotyczący
grądu subkontynentalnego 9170).

W świetle powyższych ustaleń niezbędne było przeprowadzenie w ramach PZO
gruntownej weryfikacji powierzchni i rozmieszczenia grądów na terenie Ostoi,
ponieważ uwzględniana w dotychczasowych wersjach SDF powierzchnia około 2650 ha
obejmowała jedynie dobrze i bardzo dobrze zachowane grądy, co między innymi
znalazło odzwierciedlenie w nadaniu im oceny A pod względem reprezentatywności [J.
Kruszelnicki, informacje ustne]. Tym samym, podawana w dotychczasowych wersjach
SDF powierzchnia grądów nie obejmuje grądów silnie zniekształconych ani zbiorowisk
zastępczych na siedliskach grądowych, które wg podejścia przedstawianego w
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publikacjach GDOŚ i GIOŚ powinny być uwzględnione tyle, że z odpowiednio
niższymi ocenami reprezentatywności oraz stanu struktury i funkcji.

Wybrane materiały, na podstawie których dokonano weryfikacji, znajdują się w
Załączniku 10d do PZO.

Najprostszym sposobem wyznaczenia zasięgu siedlisk grądowych (tj. grądów
rzeczywistych i wymagających przebudowy leśnych zbiorowisk na siedliskach
grądowych)  jest  przyjęcie,  że  jest  on  równoznaczny  z  zasięgiem  siedlisk  Lśw, LMśw,
Lw i LMw (w przypadku Ostoi udział łęgów jesionowo-wiązowych na siedliskach Lw
jest symboliczny). Mapę tak wyznaczonego rozmieszczenia siedliska 9170 przedstawia
Rys. 2 w Zał. 10d. W tym ujęciu siedlisko 9170 zajmuje w Ostoi ok. 16 250 ha. Jest to
podejście jak najbardziej uprawnione, o ile w SILP prawidłowo sklasyfikowano
siedliskowe typy lasu. Innym, ostrożniejszym sposobem, uwzględniającym
ewentualność, że część siedlisk została w SILP źle sklasyfikowana, jest identyfikacja
tych płatów, w których grab lub lipa mają przynajmniej 10% udział miąższościowy w
drzewostanie (z reguły oznacza to zdecydowanie wyższy udział powierzchniowy –
dolne piętro grabowe pod sosną itp.), sprawdzenie kombinacji siedlisko-podtyp gleby, na
jakich takie płaty występują, i uznanie, że te kombinacje w warunkach Ostoi stanowią
siedliska grądowe (skoro grąd mógł się w takich warunkach pojawić w jednym miejscu,
to inne miejsca o takich samych warunkach również dają możliwość regeneracji
siedliska 9170). Według tego podejścia, opartego na opracowaniach glebowo-
siedliskowych BULiGL, ale nie uwzględniającego sugestii BULiGL odnośnie
potencjalnej roślinności, powierzchnia rzeczywistych i potencjalnych grądów to ok. 14
630 ha (Rys. 8 w Zał 10d). Z kolei według wspomnianych sugestii BULiGL, w Ostoi
jest ponad 5800 ha siedlisk grądowych (Rys. 5 w Zał 10d). Materiały BULiGL
przeanalizowano i stwierdzono, że różnica między szacunkami bierze się głównie z tego,
że  około  7450  ha  gruntów  na  siedliskach  LMśw  uznano  za  siedliska Querco-Pinetum
coryletosum, czyli  stosunkowo najżyźniejszego podzespołu kontynentalnego boru
mieszanego Querco-Pinetum. Okazało się przy tym, że materiały BULiGL nie zawsze są
konsekwentne w przypisywaniu określonych warunków glebowo-siedliskowych
określonym zbiorowiskom potencjalnym, tzn. że konturom LMśw o tych samych
uwarunkowaniach glebowych i wilgotnościowych raz przypisywano zbiorowiska ze
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związku Carpinion a kiedy indziej Querco-Pinetum coryletosum. Kwestia możliwości
występowania tego borowego podzespołu na LMśw była podnoszona przez
przedstawicieli Lasów Państwowych w ramach spotkań warsztatowych. Aby uwzględnić
te zastrzeżenia, stosując jednocześnie bardziej obiektywne kryteria przy przypisywaniu
potencjalnych zbiorowisk do warunków glebowo-siedliskowch, skorzystano z siatki
relacji Typ siedliskowy lasy – podtyp gleby – zbiorowisko leśne, opublikowanej w
Klasyfikacji Gleb Leśnych Polski [Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski, CILP, Warszawa
2000]. Podejście to polegało na tym, że z zasięgu siedlisk grądowych wykluczono te
kontury, na których wg wspomnianej siatki relacji istnieje możliwość występowania
zarówno Tilio-Carpinetum, jak i Querco-Pinetum coryletosum. Jedynie w przypadku
gleb rdzawych brunatnych uznano za tekstem Klasyfikacji, że naturalnym
zbiorowiskiem jest na nich Tilio-Carpinetum, nawet jeśli w wyniku ingerencji ludzkiej
mogą na nich pojawiać się zdominowane przez sosnę zbiorowiska przypominające bór
mieszany. W rezultacie uzyskano zasięg siedlisk grądowych obejmujący w Ostoi ponad
10 850 ha. Wiele konturów przedstawionych na mapach glebowo-siedliskowych to
kontury na tyle małe, że nie znalazły odzwierciedlenia w siatce wydzieleń leśnych i w
rezultacie zostały pominięte w powierzchniach wytypowanych do działań ochronnych.
Ponadto, na wniosek przedstawicieli Lasów Państwowych z powierzchni grądów
objętych działaniami ochronnymi wyłączono drzewostany na gruntach porolnych w
wieku do 60 lat.
Z tego powodu powierzchnia wydzieleń, które należy traktować jako grądowe w ramach
działań ochronnych,  wyniosła ostatecznie jeszcze mniej, tj. około 9 800 ha. Jest to o
40% mniej niż powierzchnia, jaką należałoby przyjąć kierując się wyłącznie typami
siedliskowymi lasu. Zdaniem wykonawcy stanowi to rozsądny kompromis między
potrzebą ochrony i regeneracji siedlisk grądowych w Ostoi, a potrzebami gospodarczymi
Lasów Państwowych. Warto zaznaczyć, że tak ustalona powierzchnia siedlisk
grądowych stanowi raptem 9% powierzchni lasów  LKP Lasy Mazurskie. Spośród
grądów w zarządzie Lasów Państwowych około 980 ha to drzewostany w rezerwatach.

2 Propozycja dot. wyboru siedlisk reprezentatywnych w
warunkach Puszczy Piskiej lub siedlisk wymagających
doprowadzenia do stanu reprezentatywnego.

Nadleśnictwo Maskulińskie
pismo z dnia 2013.11.28,
znak: ZG-732-28/2013

Uwagę uwzględniono -  płaty wskazane przez Nadleśnictwo przypisano do działań
polegających na tym, by ingerencje ograniczyć jedynie do zabiegów mających na celu
doprowadzenie do właściwego stanu.
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3 Na ostatnich warsztatach, które odbyły się w dniu 21
stycznia br. przedstawił Pan siedem wersji lokalizacji w/w
grądów. Każda wersja miała inne kryteria wyboru a same
kryteria przedstawiono mało precyzyjnie. Określenia:
„potencjalne grądy pewne lub prawdopodobne”, „niemal
pewne siedliska żyznych postaci grądów” , „zasięg dobrych
grądów rzeczywistych„ itp. używane przez Pana
wprowadzają dodatkowy zamęt utrudniając tym samym
cały proces konsultacyjny dla tego obszaru. Wszystkie
siedem wersji lokalizacji zostały opracowane na podstawie
informacji nie zweryfikowanych w terenie. W związku z
powyższym podawane są informacje mało wiarygodne i tak
np.: za „niemal pewne siedliska żyznych postaci grądów…”
uznał Pan min. na terenie Nadleśnictwa Strzałowo 20-letnie
zalesienie porolne zlokalizowane poza kompleksem
głównym o składzie 4Db, 3Brz 3Św., na terenie Nadleśnicta
Spychowo jako grądy w dobrym stanie zachowania oddz.
236l – uprawa wiek 6 lat, skład 5Brz 2Św 2Db 1Ol pjd. wz,
gb (sadzony jako domieszka) zbiorowisko Querco –
Piceetum, TSL LMw albo jako grądy rzeczywiste lite 40-
letnie sośniny z leszczynowym podszytem.

RDLP  Olsztyn,  Pismo  z
dnia 17.02.2014; Zn. spr.:
ZO-732-SR-N-4/2014

„Niemal pewne siedliska żyznych grądów” zostały wyznaczone nie na podstawie
drzewostanów, a na podstawie analizy ekologicznych liczb wskaźnikowych gatunków,
które wg SILP występują w podszycie (Rys. 4 Zał 10d). Oczywiście, wiele miejsc, w
których powinny rosnąć żyzne grądy, jest obecnie zajętych przez lite sośniny. W czasie
spotkania dość jasno wyartykułowano, że chodzi o siedliska potencjalne, a mapkę
przedstawiono  po  to,  by  pokazać jeden  ze  sposobów  na  uzyskanie  informacji  o  tym,
gdzie na pewno mamy do czynienia ze zniekształconymi grądami, a nie z borami
mieszanymi.

Jeśli chodzi o wydzielenie 236l w Nctwie Strzałowo, to wg danych z SILP z końca 2011
r. skład uprawy był następujący: 4Brz 2Sw 2Db 1Ol 1Gb +dom. Wz Jw Czm. W czasie
spotkania wyjaśniano, że w tym przypadku głównym kryterium uznania za „dobry” grąd
był przynajmniej 10% udział graba (takie grądy otrzymują ocenę FV za wskaźnik
„udział graba” wg metody GIOŚ). Oczywiste, że minie jeszcze wiele dziesięcioleci,
zanim z tej uprawy wykształci się dojrzały grąd, tym niemniej punkt wyjścia jest o wiele
lepszy niż w przypadku składu 10So.

Co do 40-letnich sośnin, brak konkretnych przykładów nie pozwala na odniesienie się
do uwagi.

4 W dniu 31.01.2014 została dostarczona pocztą
elektroniczną kolejna wersja lokalizacji grądów o pow.
przeszło 10 500 ha bez określenia zastosowanych
kryteriów wyboru. Zdecydowana większość grądów to
drzewostany
z przewagą sosny nie mające nic wspólnego z klasycznymi
dobrze wykształconymi grądami. Na gruntach porolnych
wytypowano ok. 1370 ha grądów z tego stosunkowo dużo
powierzchni tych „grądów” to zalesienia porolne z litymi
sośninami. Tylko część (około 30%) grądów można uznać

RDLP  Olsztyn,  Pismo  z
dnia 17.02.2014; Zn. spr.:
ZO-732-SR-N-4/2014

Kryteria i metodykę przedstawiono w odpowiedzi na uwagę nr 1. Mapy rozesłane
31.01.2014 nie były „kolejną wersją”, tylko elektroniczną formą materiałów
przedstawionych na spotkaniu. Na wniosek RDLP Olsztyn przedstawiony we
wspomnianych materiałach zasięg grądów został w końcowej wersji projektu
pomniejszony o drzewostany w wieku do 60 lat na gruntach porolnych (por. odpowiedź
na uwagę nr 1).  Oczywiście, tylko ok. 30% grądów można uznać za dobre, natomiast
pozostałe wymagają działań w kierunku ich regeneracji.
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za dobrze wykształcone.

5

Zdaniem RDLP w Olsztynie oraz nadleśnictw leżących w
obrębie ostoi do projektu PZO powinny być włączone tylko
te grądy, które mają wykształcone prawidłowo wszystkie
warstwy i rosną na glebach brunatnych, rdzawych lub
płowych czyli te których stan zachowania został w
przesłanych materiałach oceniony jako A lub B [ pow.
powinna być pomniejszona o drzewostany na gruntach
porolnych w wieku do 60 lat]. Przedstawiana przez Pana
teza, że ochronie podlegają także potencjalne lub
zniekształcone siedliska oraz przyjęta szeroka definicja
grądów, niepotwierdzona inwentaryzacją terenową, a
jedynie studiami literatury i analizą danych przestrzennych
spowoduje kilkukrotne zwiększenie powierzchni grądów
wykazanych w standardowym formularzu danych mimo, że
grądy w dyrektywie siedliskowej zdefiniowane są dość
precyzyjne, z dokładnością do zespołu roślinnego.

RDLP  Olsztyn,  Pismo  z
dnia 17.02.2014; Zn. spr.:
ZO-732-SR-N-4/2014

Powierzchnia grądów, którą uwzględniono w PZO jest znacznie mniejsza niż zasięg gleb
brunatnych, rdzawych i płowych, ponieważ z bilansu wyłączono gleby rdzawe
bielicowane i rdzawe właściwe (por. odpowiedź na uwagę 1). Gdyby przedmiotami
ochrony miałyby być tylko siedliska o reprezentatywności A lub B albo o stanie
zachowani FV lub U1, to w SDF ocena C oznaczałaby reprezentatywność nieistotną
natomiast w rozporządzeniu w sprawie sporządzania projektu PZO nie byłoby oceny
U2. W trakcie prac nad PZO wykonano ocenę stanu zachowania grądów wg metodyki
GIOŚ na podstawie kilkudziesięciu losowo wybranych transektów oraz bardziej
przeglądu wielu płatów grądowych o różnym stopniu zniekształcenia.
W wyniku analiz istniejących materiałów oraz prac terenowych skorygowano dane
dotyczące powierzchni właściwie wszystkich siedlisk przyrodniczych. Warto zauważyć,
że np. zasięg świetlistej dąbrowy zmniejszono z ok. 100 do ok. 4 ha,  siedliska 7150 z
ponad 100 ha do blisko zera i uwzględniono ważne siedliska przedtem pominięte (np.
7230). Co do definicji grądów w źródłach unijnych, to Dyrektywa mówi jedynie o
Galio-Capinetum, natomiast „Interpretation Manual of European Union Habitats” (2007)
za gatunki wskaźnikowe dla grądu subkontynentalnego (ściśle ”powiązanych [z Galio-
Carpinetum] lasów lipowo-dębowych wschodnich i środkowo-wschodnich regionów
Europy o klimacie kontynentalnym') uznaje: dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipę
drobnolistną, klon zwyczajny i grab pospolity – nie  wspomina  w  ogóle  o  podszycie  i
runie.

6 Na terenie Nadleśnictwa Spychowo wytypował Pan w
ramach przygotowań na PZO ponad 207 ha grądów, z
których tylko niespełna 1/3 to grądy według opracowania
fitosocjologicznego wykonanego dla Nadleśnictwa
Spychowo przez BULiGL Białystok w 2011 roku. Podobna
sytuacja jest również w Nadleśnictwie Mrągowo gdzie
dokonano analizy propozycji zawartych w PZO Ostoja
Piska dotyczącej występowania grądów oraz
„Charakterystyki fitosocjologicznej dla LKP Lasy
Mazurskie” opracowanej przez BULiGL oddział w

RDLP  Olsztyn,  Pismo  z
dnia 17.02.2014; Zn. spr.:
ZO-732-SR-N-4/2014

W materiałach zawartych w Załączniku 10d i przedstawionych w czasie warsztatów
wykazano, że płaty zidentyfikowane w opracowaniach BULiGL jako rzeczywiste (a nie
tylko potencjalne) grądy w ogromnej większości są w ogóle pozbawione udziału graba i
lipy. W materiałach dotyczących Mrągowa tylko w 5% wydzieleń udział Gb i Lp wynosi
przynajmniej 10%, a w 75% brak ich zupełnie. W przypadku Spychowa wskaźniki te
wynoszą odpowiednio 3% i 93%. W tej sytuacji uznano, że wykorzystanie tych
materiałów jako autorytatywnych byłoby błędem, skoro  w omawianych nadleśnictwach
można korzystając z SILP wybrać drzewostany znacznie lepiej odpowiadające opisowi
rzeczywistego (nie potencjalnego) grądu. Warto w tym miejscu podkreślić, że z punktu
widzenia prawidłowości sformułowania działań ochronnych kluczowe znaczenie ma
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Białymstoku w 2011 roku. Spośród zaproponowanych
973,80 ha potencjalnych grądów, po weryfikacji przez
Nadleśnictwo Mrągowo pozostało - 512,67ha, a najlepiej
zachowane fragmenty grądów na terenie Ostoi Piskiej w
Nadleśnictwie Mrągowo stanowią 46,3 ha wobec 50,80 ha
zaproponowanych przez Pana.

właśnie skład drzewostanu, ponieważ tylko w tej warstwie lasu można realizować
działania, które  będą się w stanie same finansować i ponieważ obserwowane
zniekształcenia  niższych warstw są na ogół skutkiem ingerencji człowieka w
drzewostan. Kryteria i metodyka typowania grądów silnie zniekształconych i zbiorowisk
zastępczych na siedliskach grądowych została omówiona w odpowiedzi do uwagi nr 1.
Tam też wyjaśniono, że w materiałach BULiGL identycznym warunkom glebowo-
siedliskowym przypisuje się różne zbiorowiska potencjalne i że z tego powodu
zdecydowano się je zweryfikować w oparciu o Klasyfikację Gleb Leśnych Polski.

Moduł B

7 Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – w ocenie
siedliska wskazano, że jest „za mało martwego drewna” -
stwierdzenie nieprecyzyjne wymagające potwierdzenia np.
wynikami badań, pomiarów itp. - brak podstaw – do
usunięcia. Bezpodstawne jest również stwierdzenie w
zagrożeniach, że zbyt mały odsetek drzew jest
pozostawiany do naturalnej śmierci.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

W trakcie prac nad PZO wykonano w losowo wybranych płatach grądowych (o różnym
stopniu zniekształcenia) badania wg metodyki monitoringu siedlisk opracowanej przez
GIOŚ. Z badań 47 transektów wynika, że jeśli chodzi o martwe drewno łącznie jedynie
11% płatów uzyskało ocenę FV, 13% - U1, a 76% - ocenę U2.  Jeśli  chodzi  o  martwe
drewno grubowymiarowe, to analogiczne odsetki wyniosły 9% (FV), 11% (U1) i 80%
(U2). Podręczniki metodyczne, w tym szczegółowe kryteria oceny, dostępne są  na
stronach GIOŚ.

8

Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – stwierdzenie
„w wielu miejscach odnawiające się obce geograficznie
gatunki drzew” - wyjaśnienia wymaga kwestia jakie to
gatunki i w oparciu o jakie podstawy naukowe zostały one
określone.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

W trakcie prac nad PZO wykonano w losowo wybranych płatach grądowych (o różnym
stopniu zniekształcenia) badania wg metodyki monitoringu siedlisk opracowanej przez
GIOŚ. Jeśli chodzi o obecność drzew obcych geograficznie, 62% płatów oceniono na
FV, 4% na U1, a 34% na U2. Wg metodyki GIOŚ taki rozkład ocen nie pozwala nadać
całości grądów oceny FV za ten wskaźnik. Co do gatunków, to najczęściej
pojawiającymi się gatunkami poza naturalnym zasięgiem były modrzew i buk, ale
pojawiał się także dąb czerwony, jawor i sporadycznie inne gatunki. O tym, że Puszcza
Piska leży poza naturalnym zasięgiem tych gatunków mówi zdecydowana większość
źródeł, w tym m.in. [Sokołowski A. W. Lasy północno-wschodniej Polski CILP 2006;
Jaroszewicz B. Różnorodność biologiczna w lasach polskich, Wszechświat t. 108, nr 4-
6, 2007; J.M. Matuszkiewicz Zespoły leśne Polski, PWN 2002]. W świetle metodyki
GIOŚ pojęcia „gatunki poza naturalnym zasięgiem” i „gatunki obce” są tożsame.

9 Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – wśród
zagrożeń wymienione jest zastosowanie na grądach RBIII  -
nie ma żadnych racjonalnych podstaw do takiego

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia

Rębnię III zaplanowano w ostoi na 80% powierzchni przeznaczonych do użytkowania
rębnego, przy czym 44% przypada na rębnię IIIA, a 36% na rębnnię IIIB. Rębnia IIIA,
czyli rębnia gniazdowa zupełna, polega na wycięciu w pierwszej kolejności gniazd, a
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stwierdzenia – wpis do usunięcia, proponuje się zapis –
zagospodarowanie w formie rębni złożonych.

2013.11.26 następnie, po kilkunastu latach, usunięciu wszystkich drzew z powierzchni
międzygniazdowych. Można dyskutować, czy jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku
przebudowy monokultur sosnowych na siedliskach grądowych (Zasady Hodowli Lasu
zalecają rębnię Ivd), natomiast nie ma wątpliwości, że stosowanie rębni IIIA w dobrze
zachowanych grądach jest równoznaczne z ich zniszczeniem. Rębnia IIIB jest generalnie
mniej inwazyjna, ale schematyczne jej stosowanie przy zbyt krótkim czasie odnowienia
może również prowadzić do poważnych strat. W tej sytuacji wymienienie rębni III
wśród zagrożeń dla grądów należy uznać za zasadne.

10

Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – bezpodstawne
są wzmianki o niszczeniu gleby i runa w czasie
przygotowania gleby – pragnę w tym miejscu wyjaśnić, że
przygotowanie gleby jest działaniem inicjującym i
koniecznym do uzyskania odnowienia naturalnego.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Używanie takich narzędzi, jak pług leśny, jest równoznaczne z całkowitym
mechanicznym zniszczeniem runa leśnego i otwarciem drogi różnym gatunkom
nieleśnym, w tym gatunkom ruderalnym i inwazyjnym, które zwykle najłatwiej
opanowują zaburzone siedliska [Sewerniak P. i in., Przygotowanie gleby do odnowienia
drzewostanu jako czynnik kształtujący pokrywę glebową na przykładzie leśnictwa
Zielona w Kotlinie Toruńskiej, Inst. Geografii UMK Toruń;  Piskorz R. Klimko M.
Kolonizacja  powalonych  drzew  i  buchtowisk  dzików  przez  Impatiens parviflora w
zbiorowiskach Galio silvatici-Carpinetum w wybranych rezerwatach Wielkopolskiego
Parku Narodowego, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCXXXIV (2001).] Co
do odnowień naturalnych, to gdyby nie były one możliwe bez przygotowania gleby, to
przed pojawieniem się nowoczesnej gospodarki leśnej las by nie istniał. Prof A.
Jaworski [Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji
drzewostanów, PWRiL, Wwa 2004] twierdzi, że przy naturalnym odnawianiu graba i
lipy przygotowanie gleby nie jest potrzebne, natomiast w przypadku dębu wystarczy
„lekkie wzruszenie gleb”, ale „przy nieznacznym pokryciu roślinnością dna lasu
przeważnie nie jest potrzebne”. Inaczej mówiąc, główne gatunki grądowe (a także
jesion, czereśnia i wiązy) nie wymagają przygotowania gleby. Problem zachwaszczenia
na siedliskach grądowych pojawia się zwykle tam, gdzie zamiast stosować rębnie
stopniowe z bardzo długim okresem odnowienia, umożliwiające zachowanie półcienia,
wykonuje się duże gniazda lub zręby zupełne, inicjując tym samym inwazję gatunków
porębowych, ruderalnych, łąkowych itp.

11 Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – stwierdzenie,
że jest „zbyt mało konsekwencji w popieraniu odnowień
naturalnych” również nie ma żadnych podstaw i jest
obraźliwe, gdyż wszelkie odnowienia naturalne, które

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

W Załączniku 10d przestawiono dane z SILP, dotyczące odnowień sztucznych i
naturalnych na siedliskach grądowych (Tabela 1-7). Dane te są zupełnie jednoznaczne:
skład drzewostanów ze sztucznych nasadzeń na ogół odbiega bardzo od składów
typowych dla grądów (znaczny udział sosny, silna obecność gatunków obcych
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charakteryzują się odpowiednią jakością są w gospodarce
leśnej wykorzystywane, choćby np. odnowienia grabowe
mające za zadanie osłonić i wyprowadzić odnowienia
dębowe, przy jednoczesnych aktywnych działaniach
pielęgnacyjnych ze strony człowieka.

(modrzew, buk), znikomy udział graba i lipy)), natomiast te warstwy, które rozwijają się
samoistnie (podrost, dolne piętro) mają skład „podręcznikowy”. Niestety, przy
rutynowych sposobach wykonywania rębni gniazdowych te dolne piętra są na ogół
zupełnie niszczone. Wystarczy obejrzeć zrąb na siedlisku grądowym i drzewostany go
otaczające – na zrębie zwykle nie pozostaje nic, natomiast w sąsiednich dojrzałych
drzewostanach sosnowych zwykle obecny jest dość bujny grądowy podrost, a niekiedy
po prostu dolne piętro drzewostanu. Oznacza to tylko tyle, że to dolne, liczące 20 – 50
lat piętro, które można było pozostawić w całości jako źródło naturalnego odnowienia
i/lub osłonę np.dla dębu, zostało usunięte wraz ze 120-letnimi sosnami.

12 Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – stwierdzenie,
że „dobre grądy odnawiają się same” świadczy o słabej
wiedzy i braku doświadczenia z zakresu gospodarki leśnej
„eksperta” przygotowującego PZO, lub braku chęci
skonsultowania tej kwestii z ludźmi posiadającymi takie
doświadczenie. Są doskonałe przykłady, jak grądy
odnawiają się same – choćby w P. Białowieskiej – gdzie
przy braku ingerencji człowieka siedliska takie opanowuje
leszczyna i grab (co jest potwierdzone w około już 100-
letnich badaniach naukowych prowadzonych przez SGGW
w Warszawie), nie dopuszczając do rozwoju cennych i
właściwych dla tego siedliska gatunków jak choćby dąb,
lipa, klon i inne.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Przez „dobre grądy” należy w kontekście dyskusji o PZO rozumieć grądy możliwie
najbardziej naturalne, a niekoniecznie te, które z punktu widzenia ekonomiki gospodarki
leśnej są najbardziej opłacalne. Według J.M. Matuszkiewicza udział graba w naturalnych
grądach na Mazurach może sięgać 70%, podobnie zresztą jak i lipy. Oczywiście, nie są
to gatunki najbardziej opłacalne, ale właśnie od ich silnej obecność w ogromnym
stopniu zależy tak zwany „właściwy stan ochrony” siedliska 9170-2, zwanego po łacinie
Tilio-Carpinetum. Tak się składa, że oba te gatunki doskonale odnawiają się same.
Leszczyna jest również istotnym składnikiem wielu naturalnych grądów.

13
Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – nie wiadomo
na jakiej podstawie pada stwierdzenie, że jakoby w
drzewostanach w wieku poniżej 20 lat na siedliskach
grądowych wciąż dominuje sosna??????? Składy
gatunkowe odnowień od dawna są dostosowywane do
siedlisk i oparte na sporządzonych mapach glebowo-
siedliskowych.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Dominację sosny (lub przynajmniej współdominację z dębem) potwierdzają dane
z SILP (Załącznik 10d, Tabela 1). To prawda, że składy gatunkowe są obecnie znacznie
lepiej dostosowywane do siedlisk niż kilkadziesiąt lat temu, jednak zgodnie z Zasadami
Hodowli Lasu celem jest przede  wszystkim „dostosowanie składów gatunkowych
upraw oraz typów drzewostanów do możliwości produkcyjnych siedlisk”, co
niekoniecznie jest równoznaczne z dostosowaniem do potrzeb ochrony siedlisk
przyrodniczych. Takie podejście skutkuje tym, że w najmłodszych odnowieniach (do 10
lat) na siedliskach grądowych w Ostoi udział sosny wynosi 35%, łączny udział
modrzewia i buka 6% a łączny udział graba i lipy 1,5%.
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14 Zagrożenie B02.02 (l.p. l.p.3, 7, 8, 9, 30, 33) –
Wnioskujemy przenieść zagrożenie do potencjalnych i
zmodyfikować zapis w opisie zagrożenia: „wycinka lasu o
charakterze zrębów zupełnych, skutkująca erozją i …”.
Uzasadnienie: w LP nie stosuje się zrębów zupełnych przy
jeziorach. Prowadzi się tu zwykle rębnie złożone, w celu
wprowadzenia młodego pokolenia lasu, co zapewnia ciągłe
utrzymanie roślinności leśnej w różnym wieku, z
uwzględnieniem gospodarczych i społecznych funkcji
lasów w ostoi. Ma to również na celu zabezpieczenie
obecności starszych drzew w przyszłości, poprzez
utrzymanie wszystkich klas wieku. Prosimy jednocześnie o
uwzględnienie faktu, że rębnie i odnowienia w określonej
lokalizacji realizowane są rzadko – jest to jednorazowy
proces w ciągu ponad stuletniego cyklu produkcji, a jego
długość zależy od założonego okresu odnowienia. Fizyczne
naruszenie wierzchnich warstw gleby następuje raz (góra -
2-razy) w 10-leciu. Dodatkowo, często nad jeziorami,
bagnami i torfowiskami pozostawia się pas drzewostanu
jako kępę ekologiczną.
W naszym rozumieniu, zagrożeniem może być zmiana
sposobu użytkowania gruntu we wskazanych miejscach z
leśnego na nieleśny (przekształcanie na pola czy tereny
budowlane). Jest to również zagrożenie tylko potencjalne i
powinno znaleźć się w opisie zagrożenia.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono częściowo, przenosząc zagrożenie do potencjalnych i precyzując,
że chodzi o cięcia zupełne.

15 Zagrożenie H01.05 (l.p. 3) – „Spływ biogenów przede
wszystkim z terenów leśnych i w mniejszym stopniu z
terenów rolniczych”. Wnosimy o zmianę zapisu. Według
naszej wiedzy sytuacja jest odwrotna. Wszelkiego rodzaju
spływy związków chemicznych i czy przemieszczenia
materii organicznej i nieorganicznej są charakterystyczne
dla upraw rolnych. Na powierzchniach zalesionych spływy

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono częściowo, usuwając zwroty „przede wszystkim” i „w mniejszym
stopniu” Jeziora dystroficzne, których dotyczy wpis, na ogół mają zlewnię całkowicie
lub w znacznej większości zalesioną – są to zwykle małe zbiorniki o małych zlewniach,
położone wśród borów. Dlatego w pierwszej wersji wpisu podkreślono znaczenie
terenów leśnych jako źródła biogenów.
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są w znacznym stopniu ograniczone. Mogą być
uruchamiane podczas prac naruszających strukturę gleby,
co towarzyszy głównie orce. Specyfika produkcji leśnej
sprawia, że z tego typu działaniami mamy jednak do
czynienia znacznie rzadziej niż w rolnictwie. Dodatkowo,
nawożenie pól uprawnych zwiększa ilość biogenów
spływających do wód. Takie zjawisko nie występuje w
lasach.

16

Zagrożenie B02.01 (l.p. 11) – wnioskuje się o zmianę
zapisu i określenia zagrożenia jako potencjalne.
Uzasadnienie: sytuacje wyszczególnione w opisie
zagrożenia mogą mieć miejsce przy zakładaniu odnowień
niezgodnych z zapisami PUL i przewidzianymi dla
określonych siedlisk składami odnowieniowymi. Takie
zagrożenie było aktualne w przeszłości. Dziś, składy
gatunkowe upraw przewidywane w PUL są opracowane na
podstawie zgodności z siedliskiem, zgodnie z wytycznymi
prof. Matuszkiewicza.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W Ostoi Piskiej przeciętny skład gatunkowy odnowień w wieku do 10 lat na siedliskach
grądowych jest następujący:
SO 35,8% DB 31,6 %SW 18,5% MD 4,0% BRZ 3,2% BK 2,3% OL 1,5% LP 0,9% KL
0,9% GB 0,6% WZ 0,6% JS 0,1%

Wg J.M. Matuszkiewicza [Matuszkiewicz J.M., Geobotaniczne rozpoznanie tendencji
rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, IgiPZ PAN, 2007],
skład  gatunkowy naturalnych grądów na siedliskach LMśw w regionie 27,
obejmującym Ostoję Piską, jest następujący:
grab 20-60% ,dąb szypułkowy 10-60%, lipa 10-60%, świerk 20-60%, klon zw. 5-20%,
osika 0-10%, brzoza brod. 0-5%, brzoza omsz. 0-5%, sosna 0-5%, leszczyna 0-10% ,iwa
0-10%, jabłoń 0-5% .

Składy te różnią się diametralnie. W odnowieniach z ostatnich 10 lat ponad 6% stanowią
gatunki obce geograficznie a blisko 36% - sosna, która w grądach jest gatunkiem w
zasadzie obcym ekologicznie. Powyższe oznacza, że zagrożenie to jest  w dalszym ciągu
zagrożeniem rzeczywistym, a nie tylko potencjalnym.

17 Zagrożenie B02.02 (l.p. 11) – zagrożenie należy określić
jako potencjale, a w opisie zagrożenia proponujemy zapis:
„prowadzenie cięć niezgodnych z wymaganiami
ekologicznymi gatunków młodego pokolenia lasu,
ewentualne karczowanie pniaków.” (Karczowania nie
stosujemy ale, potencjalnie, mogłoby ono wpłynąć bardzo
negatywnie na siedlisko – dewastacja gleby).
Uzasadnienie: Prześwietlenie dna lasu jest konieczne dla

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagi nie uwzględniono. Spośród ok. 760 ha użytkowanych rębnie lasów na  Lśw
ponad 380 ha jest użytkowanych rębniami IIIA lub IB. Wśród nich jest przynajmniej 70
ha drzewostanów ze znacznym udziałem graba i/lub lipy [SILP]. Gatunkami
lasotwórczymi w grądzie subkontynentalnym są grab, lipa, świerk i dąb. Pierwsze trzy
tpo gatunki cienioznośne [Otwarta Encyklopedia Leśna] są gatunkami o niewielkich
wymaganiach świetlnych, bardzo dobrze rozwijającymi się pod okapem starych
drzewostanów (w tym sosnowych), co potwierdzają tabele 4-7 Załącznika 10d,
przedstawiające skład naturalnych warstw lasów na siedliskach grądowych w Ostoi. Dąb
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wyprowadzenia większości gatunków drzew leśnych.
Nawet przy rębniach częściowych, czy stopniowych
przychodzi moment, w którym należy zdjąć starodrzew by
zapewnić światło nalotom i podrostom, wtedy również
dochodzi do prześwietlenia dna lasu. Jednocześnie
podkreślamy, że sytuacja ta ma charakter przejściowy. W
momencie zwarcia uprawy lub młodnika, ilość światła
dochodzącego do dna lasu jest znacznie ograniczona.
Procesom tym towarzyszą zmiany w składzie gatunkowym
runa. Po okresie młodocianym sytuacja się normuje – w
runie, podszycie i podroście znowu pojawiają się gatunki
właściwe dla siedliska właściwe dla określonej fazy
rozwojowej. Jeśli chodzi o „niszczenie” gleby przy
prowadzeniu rębni, to trwa ono tak długo, jak długi
przyjmiemy okres odnowienia. Naruszenie wierzchnich
warstw gleby nie jest trwałym uszkodzeniem i nie ma
wpływu na jakość siedliska, a często może mieć kapitalne
znaczenie dla inicjowania odnowień naturalnych.

jest uznawany za gatunek słabo światłożądny [Otwarta Encyklopedia Leśna], jednak i on
radzi sobie nieźle pod okapem. Oczywiście, że nawet przy rębniach stopniowych w
końcu następuje uprzątnięcie starych drzew (z wyjątkiem kęp pozostawionych do
naturalnego rozpadu), jednak przy odnowieniu trwającym 40-50 lat powierzchnie
odsłonięte w dowolnym momencie w czasie można ograniczyć do minimum,
zmniejszając tym samym zachwaszczenie gleb, optymalizując warunki naturalnego
odnowienia gatunków grądowych, eliminując potrzebę  przygotowania gleby i
pielęgnacji upraw itd. Oczywiście, taka metoda oznacza na początku rozłożenie w czasie
przychodów z użytkowania rębnego, ale w miarę zbliżania się wo modelu gospodarki
quasi-przerębowej, pozyskanie będzie się stabilizować na wysokim poziomie.
„Normowanie się” sytuacji w runie po rębni gniazdowej z kilkunastoletnim okresem
odnowienia trwa praktycznie do czasu, kiedy nowy drzewostan zbliży się do dojrzałości,
o ile oczywiście jego skład będzie odpowiadał siedlisku grądowemu.

18

Zagrożenie F03.01.01 (l.p 11) bardzo trafne spostrzeżenie –
wymaga potwierdzenia w działaniach ochronnych.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Zagrożenie znalazło odzwierciedlenie w działaniu A26 „Utrzymywanie na właściwym
poziomie zwierzyny płowej”. Jednak zdaniem wykonawcy najlepszym sposobem
minimalizacji strat w uprawach jest minimalizacja powierzchni upraw przez
przestawienie się na odnowienia naturalne i rębnie złożone o bardzo długich okresach
odnowienia. Wtedy nie będziemy tworzyć atrakcyjnych poletek żerowych dla zwierzyny
ani ponosić kosztów zakładania, pielęgnacji i ochrony upraw, a odnowienia będą
pojawiać się w rozproszeniu i przy minimalnym wysiłku ze strony człowieka, jeśli nie
liczyć odpowiedniego zorganizowania trzebieży i cięć rębnych.

19 Zagrożenie K01.04 (l.p. 12) - Warto zastanowić się, czy
zagrożenia K01.04 zatapianie, nie przenieść do zagrożeń
istniejących. Wiele siedlisk bagiennych jest obecnie
przekształcanych przez bobry i należy wyważyć, co jest
ważniejsze dla ochrony: bóbr czy priorytetowe siedlisko
przyrodnicze. Należy zaplanować w związku z tym jakieś

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono – zagrożenie przeniesiono do istniejących. W 2013 r. w terenie
dość często spotykano bory bagienne zatopione przez bobry. Tamy bobrowe mogą
stanowić i niekiedy stanowią zagrożenie dla szeregu siedlisk przyrodniczych wrażliwych
na zmiany stosunków wodnych. W projekcie znalazło się m.in. działanie A13,
polegające na stałym monitoringu populacji bobra oraz zarządzaniu populacją i
działalnością bobrów tak, aby minimalizować szkody w chronionych siedliskach
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działania ochronne. przyrodniczych.

20

Zagrożenie B02.02 (l.p. 13) – zagrożenie dotyczy siedlisk
przekształconych, w związku z tym istnieje wątpliwość, czy
mogą one  figurować w  SDF  jako 91E01. Jednocześnie
powstaje problem doboru rębni innych niż zupełne dla
olszy, która dla prawidłowego rozwoju wymaga dużej ilości
światła – to wymaganie realizowane jest właśnie przez
stosowanie rębni IB.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu PZO i aktualizacji SDF powierzchnię łęgów jesionowo-
olszowych zmniejszono kilkakrotnie w porównaniu z powierzchnią podawaną w
starszych SDFach i w Inwentaryzacji siedlisk N2000 z lat 2006-2008, właśnie dlatego,
że istnieją podejrzenia, iż znaczna część z nich została skartowana „na wyrost”, tj. że są
to w rzeczywistości olsy. W związku z tymi wątpliwościami wprowadzono do PZO
także działanie polegające na weryfikacji potencjalnych siedlisk 91E0 i 91F0. Możliwe
są jednak i sytuacje odwrotne, tj. że na siedliskach zidentyfikowanych w SILP jako olsy
w rzeczywistości rosną łęgi jesionowo-olszowe (91E0), które są w związku z tym
użytkowane rębnią IB. Wymagania świetlne olszy to realny problem, jednak w różnych
nadleśnictwach Mazur zarówno w łęgach jesionowo-olszowych, jak i w olsach stosuje
się rębnie inne niż IB (II, III i IV).

21 Zagrożenie B02.01 (l.p. 14) – wnioskuje się jak w l. p. 11
Uzasadnienie dodatkowe: zwiększany udział olszy w
uprawach jest wymuszony chorobą jesionu i wiązu.
Szablonowe stosowanie proponowanych w projekcie
opracowania gatunków prowadziłoby do zmniejszenia
udatności upraw. W miejsce wypadających kępowo
sadzonek Js czy Wz mogą wchodzić obce, ekspansywne
gatunki.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Zagrożenie jest realne, a jego przyczyny pierwotne, czyli choroby jesionu i wiązów, są
wymienione jako odrębne pozycje w liście zagrożeń. Ryzyko wkraczania obcych
gatunków na uprawy OLJ jest niewielkie (w grę wchodzi klon jesionolistny, na razie
pojawiający się tylko na obrzeżach Puszczy).

22 l.p.15 - Wnioskuje  się o  zmianę zapisów  w  SDF  i
wykreślenie tego typu siedliska z przedmiotów ochrony.
Utrzymanie ciepłolubnej dąbrowy w SDF jest niecelowe z
przyczyn omówionych podczas II spotkania. Utrzymanie
siedliska, co do którego istnienia nie ma pewności, może
rodzić poważne konsekwencje podczas kontroli realizacji
PZO.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu PZO i aktualizacji SDF powierzchnię świetlistej dąbrowy
zredukowano z ok. 100 ha do ok. 4 ha, tj. do jednego wydzielenia, które do dzisiaj
zachowało w runie szereg elementów charakterystycznych dla tego siedliska.
Przewidziano stosowne działanie z zakresu ochrony czynnej (A16), którego wykonanie
na tak niedużej powierzchni powinno być realne.

Moduł C
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23

Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – zapisy w
działaniach ochronnych nie powinny ingerować w
opracowany Plan Urządzenia Lasu, poprzez chociażby
modyfikowanie rębni, wskazywanie na wyższość rębni IV
na grądach jest nieracjonalne – proponuje się zapis o
stosowaniu rębni złożonych, pozostawiając to w
kompetencji PUL.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagi nie uwzględniono. Zarządzenie w sprawie planu zadań ochronnych jet aktem
prawa miejscowego i z istoty ma status wyższy niż PUL. Zasady Hodowli lasu mówią,
że  „Odrębnym zasadom postępowania hodowlanego podlegają chronione siedliska
przyrodnicze stanowiące przedmiot ochrony w specjalnych obszarach ochrony siedlisk
Natura 2000 (SOO)” (par. 12 ust. 3). O rębni IV Zasady Hodowli Lasu mówią m.in. tak:
„Rębnia  ta  służy  do  kształtowania  drzewostanów
wielogatunkowych, w tym złożonych z gatunków światłożądnych i cienioznośnych
oraz  górnoreglowych  świerczyn  w  pasie  boru  zwartego.  Może  mieć  zastosowanie
także przy przebudowie świerczyn dolnoreglowych oraz drzewostanów sosnowych na
siedliskach lasowych. Daje możliwość wyhodowania drzewostanów wielogatunkowych,
różnowiekowych, o kępowej formie zmieszania gatunków. O nieregularności cięć
decydują warunki siedliskowe, zwarcie drzewostanu oraz istniejące grupy podrostów.”
Tak więc, wskazywanie wyższości rębni IV ma podstawy w zasadach hodowli lasu.
Warto podkreślić, że  w końcowej wersji projektu nie wskazano jednoznacznie rębni IV,
chociaż postawiono pewne wymogi dotyczące użytkowania rębnego.

Należy ponadto przypomnieć, że Zasady Hodowli Lasu zezwalają nadleśniczemu na
zmianę rębni w stosunku do PUL, pod warunkiem, że nie będzie to zmiana rębni
złożonej na zupełną (par. 26, ust. 5).

24 Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – zapis o
pozostawianiu całego grądowego nalotu, podrostu i dolnego
piętra przy użytkowaniu rębnym jest również nieracjonalny
i nielogiczny z uwagi na fakt, że należy dążyć do
zachowania właściwego dla tego siedliska składu
gatunkowego, zawierającego możliwie pełen przekrój
gatunkowy drzew. Spontanicznie pojawiające się
odnowienia naturalne są w znacznej mierze zdominowane
przez grab, którego część można oczywiście pozostawić,
ale nie całość.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono częściowo, uelastyczniając zapis.

25 Siedlisko grądu subkontynentalnego 9170 – należy
sprecyzować pojęcie „dobre” grady – zapis o pozostawieniu
>10% drzew do naturalnego rozpadu  jest nie do przyjęcia,
proponuje się do 5%.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono. „Dobre” grądy zostały wyszczególnione na mapach. W końcowej
wersji zrezygnowano z obowiązkowego pozostawiania kęp na >10% powierzchni
manipulacyjnej.
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26 Zapis mówiący o myciu kół w związku ze zwalczaniem
niecierpka, po pierwsze nieracjonalny, po drugie
wymagający określenia sposobu, kosztu i źródła
finansowania.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono - działanie usunięto.

27 Łęgi jesionowo-olszowe (91E0-3) – zapis dotyczący
rezygnacji z pozyskiwania jesionów może dotyczyć tylko
egzemplarzy nie wykazujących objawów chorobowych.
Należy również zaznaczyć, że stymulowanie odnowienia
naturalnego olszy wymaga powierzchni otwartych i w
związku z tym takie drzewostany winny być
zagospodarowywane rębniami złożonymi, ale w zależności
od sytuacji, nie tylko rębnią IVD.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono.

28 Łęgowe lasy dębowo-jesionowo-wiązowe (91F0) – zapis w
działaniach polegający na rezygnacji z użytkowania
rębnego jest nieracjonalny, uniemożliwiający zachowanie
ciągłości pokoleń i składów gatunkowych drzew,
odpowiednich dla siedliska – do usunięcia. Proponuje się
zapis – stosowanie rębni złożonych z maksymalnym
wykorzystaniem odnowień naturalnych gatunków
dostosowanych do siedliska.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono.

29 Bory i lasy bagienne (91D0) – zapis o szybkim rozbieraniu
nowych tam bobrowych wymaga określenia wykonawcy,
nakładów i źródła finansowania.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono w ramach działania A13 Zapewnienie właściwych stosunków
wodnych siedliskom przyrodniczym.

30 Suche wrzosowiska 4030 – w działaniach ochronnych
propozycja brzmi „usuwanie młodych drzew i krzewów z
pasów p-poż i spod linii energetycznych z usunięciem
biomasy poza wrzosowisko” - działanie słuszne, lecz
wymaga określenia kosztów i wskazania źródła
finansowania. Podobnie sprawa dotyczy usuwania nalotu i
podrostu brzozy i sosny na torfowiskach wysokich (7110).
Ponadto niejasne jest stwierdzenie „zachowanie ciągłości
drzewostanów okalających torfowiska wysokie” -

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono częściowo. Zrezygnowano z uznania siedliska 4030 za przedmiot
ochrony oraz z usuwania nalotu drzew jako metody ochrony czynnej torfowisk
wysokich. Co do użytkowania drzewostanów wokół torfowisk, zapisy zmodyfikowano
po dyskusjach warsztatowych. Zdaniem wykonawcy, ograniczenie się tylko do
rezygnacji z rębni zupełnych jest niewystarczające zwłaszcza, jeżeli oznaczałoby to
możliwość stosowania rębni IIIA, czyli rębni gniazdowej zupełnej, albo wykonywania
dużych gniazd w bezpośrednim sąsiedztwie torfowiska.
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proponuje się nie stosowanie rębni zupełnych w pasie do
50m okalającym torfowisko wysokie.

31 Zapis o „zachowaniu ciągłości drzewostanów w pasie
wokół jezior” jest niejasny. Proponuje się zapis o
stosowaniu rębni złożonych w pasie do 50m szerokości w
drzewostanach wokół jezior.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagi nie uwzględniono. Zdaniem wykonawcy, ograniczenie się tylko do rezygnacji z
rębni zupełnych jest niewystarczające zwłaszcza, jeżeli oznaczałoby to możliwość
stosowania rębni IIIA, czyli rębni gniazdowej zupełnej, albo wykonywania dużych
gniazd w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora.

32 Zapis mówiący o zakazie nowych melioracji również
winien zostać usunięty, nie jesteśmy w stanie wszystkiego
przewidzieć. Proponuje się zapis, że nowobudowane i
remontowane urządzania melioracyjne powinny stwarzać
możliwość regulacji stosunków wodnych, tj. zarówno
obniżania, jak i podwyższania poziomu wody.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Uwagę uwzględniono częściowo poprzez uelastycznienie zapisów dotyczących
istniejących urządzeń. Istniejące systemy melioracyjne obejmują ogromną większość
gruntów hydrogenicznych i semihydrogenicznych zarówno na ternach rolniczych, jak i
w lasach. Trudno sobie wyobrazić, by odwadnianie nielicznych pozostałych
nienaruszonych torfowisk i mokradeł było jedynym sposobem rozwiązania jakichś
problemów, które dotychczas się nie zmaterializowały.

33 Dla gatunków zwierząt nie precyzowano zagrożeń,
niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na następujące
aspekty: Wilk – zagrożenie dla niego stanowią wałęsające
się bezpańskie psy, stanowiące konkurencję nie tylko o
bazę pokarmową, ale będące również wektorem
roznoszenia chorób niebezpiecznych dla wilka (ta sama
kwestia dotyczy bezpańskich kotów w stosunku do rysia).
W związku z powyższym należy postulować, by
drapieżniki antropogniczne na obszarach Natura 2000 były
zwalczane z urzędu, np. poprzez odstrzał (analogicznie jak
w planach zwalczania obcych gat. roślin). Ponadto biorąc
pod uwagę dynamiczny przyrost populacji wilków należy
postulować o wprowadzenie kontrolowanego odstrzału tych
drapieżników, który to proces uruchomi wykonywanie
ścisłej inwentaryzacji, ewidencji i dbałości o istnienie tego
gatunku w łowiskach, przez szerokie grono ludzi
bezpośrednio związanych z lasem, gdyż najlepszym
sposobem na ochronę przyrody jest zachęta ekonomiczne.

Dr inż. Robert Cierech,
Członek ZLW, RDLP
Białystok, e-mail z dnia
2013.11.26

Zagrożenia dla gatunków zwierząt zostały zdefiniowane. Uwzględniono potencjalne
zagrożenie chorobami przenoszonymi przez psy i koty. Nie uwzględniono postulatu
odstrzału wilka.

34 Propozycja wskazań zabiegów ochronnych w odniesieniu
do oddziałów i pododdziałów zaproponowanych jako

Nadleśnictwo
Maskulińskie,  pismo z

Uwagę uwzględniono -  płaty wskazane przez Nadleśnictwo przypisano do działań
polegających na tym, by ingerencje ograniczyć jedynie do zabiegów mających na celu
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siedliska reprezentatywne lub wymagające doprowadzenia
do stanu reprezentatywnego.

dnia 2013.11.28, znak: ZG-
732-28/2013

doprowadzenie do właściwego stanu.

35 Działanie A14
Wnioskujemy o wykreślenie tego działania. Działanie to
nie ma większego sensu, z uwagi na szeroką obecność
niecierpka drobnokwiatowego w oddaleniu od dróg.
Koszenie przy drogach nie przyniesie pozytywnego efektu.
Zgodnie z tym, co omówiono  na II spotkaniu, wydaje się,
że zadanie należy usunąć.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono.

36
Działanie A 15
Działanie szeroko omówione podczas II spotkania.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Zakres działania (w końcowej wersji numer A13) został uściślony i rozbudowany.

37

Działanie A 18
Stanowisko jak w zagrożeniach l. p. 15.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu PZO i aktualizacji SDF powierzchnię świetlistej dąbrowy
zredukowano z ok. 100 ha do ok. 4 ha, tj. do jednego wydzielenia, które do dzisiaj
zachowało w runie szereg elementów charakterystycznych dla tego siedliska.
Przewidziano stosowne działanie z zakresu ochrony czynnej (A16), którego wykonanie
na tak niedużej powierzchni powinno być realne.

38

Działanie Bo5
Podtrzymujemy stanowisko ze spotkania II – zapis
proponowany:  „W  drzewostanach  w  pasie  do  30  m  od
jezior i rzek oraz 50 m od torfowisk będącymi
przedmiotami ochrony należy zachować ciągłość trwania
lasu, odstąpić od zrębów zupełnych”

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagi nie uwzględniono. Lasem jest także 3-letnia uprawa na zrębie. Zapisy jednak
uelastyczniono i doprecyzowano tak, aby umożliwiać odnawianie gatunków
światłolubnych oraz odstępstwa w sytuacjach, gdy wymaga ich ochrona siedlisk lub
gatunków (w końcowej wersji działanie Bo5):

 „W drzewostanach w pasie do 30 m od jezior i rzek oraz 50 m od torfowisk wysokich,
przejściowych, nakredowych i alkalicznych będących przedmiotami ochrony należy
zachować ciągłość trwania drzewostanów, co w przypadku drzewostanów w wieku
rębności oznacza użytkowanie głównie cięciami pojedynczymi lub grupowymi tak, aby
nie niszczyć runa i na żadnym 100-metrowym odcinku brzegu jeziora lub torfowiska nie
odsłaniać więcej niż około 20% powierzchni. Odstępstwa dopuszcza się tylko w
sytuacjach, gdy wymaga tego czynna ochrona siedlisk lub roślin będących przedmiotami
ochrony w Ostoi.”
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39 Działanie Bo7
Dla buka, modrzewia proponujemy ograniczenie
stosowania na płatach siedlisk będących przedmiotem
ochrony, występowanie jawora nie powinno być
przedmiotem działań, pozostałe bez zmian.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono częściowo, ograniczając działanie do płatów będących
przedmiotami ochrony i przyległych wydzieleń. Dopuszczono stosowanie modrzewia na
gruntach porolnych w pierwszym pokoleniu.

40
Działanie Bo8
Zapis ograniczyć jak w Bo7.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono częściowo, ograniczając działanie do płatów będących
przedmiotami ochrony i przyległych wydzieleń. Z zakresu działania wyłączono jawora.

41 Działanie Bo12
Wnioskuje się o nie podawanie wartości progowych dla
pozostawianych kęp. Należy pozostawić zapis o
konieczności pozostawiania kęp starego drzewostanu
niezależnie od rodzaju i formy rębni. Wielkość kęp
powinna być zgodna z ZHL przy czym należy dążyć do
pozostawiania możliwie dużych kęp.
*Działania dotyczące grądów należy ograniczyć do
zbiorowisk aktualnie istniejących. Niezbędne jest ustalenie
z jaką ilością grądów mamy faktycznie do czynienia w
Puszczy Piskiej. Biorąc pod uwagę zasady funkcjonowania
programu Natura 2000, a więc połączenia potrzeb
gospodarczych człowieka z ochroną przyrody,
proponujemy skupić się obecnie na tych płatach siedliska,
które nie budzą wątpliwości. Pozostała część siedlisk
„potencjalnie grądowych” nie powinna być obecnie
przedmiotem ochrony, gdyż wykształciły się tam obecnie
siedliska zastępcze. Dodatkowo zwraca się uwagę, że typy
siedliskowe lasu są jedynie uproszczeniem na potrzeby
gospodarki leśnej i bez weryfikacji terenowej, nie można
ich przekładać na siedliska przyrodnicze. Wiadomo jest, że
większość żyźniejszych siedlisk leśnych, w toku
naturalnych przekształceń może, ale wcale nie musi
rozwinąć się w grąd. Według Matuszkiewicza, przykładowo

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono częściowo, przyjmując za dolny próg 5% i jedynie zalecając
pozostawianie większych kęp w przypadku dobrze zachowanych płatów. Warto zwrócić
uwagę,  że  np.  w   założeniach  do  PUL  Nctwa  Spychowo  jest  mowa  o  kępach  10%  ze
względu na położenie w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Mazurskie Lasy.

Co do polemiki dotyczącej zasięgu grądów – por. odpowiedź na uwagę nr 1.

Co do kulturowej roli sosny w Puszczy Piskiej, to należy pamiętać, że siedliska grądowe
stanowią w niej raptem 8-10% powierzchni leśnej, więc nie ma obawy, że w wyniku
wdrożenia  PZO  sosna  zniknie  – po prostu kontynuowany będzie proces przebudowy
monokultur sosnowych, tyle tylko, że z większym  naciskiem na zgodność odnowień z
potrzebami siedliska przyrodniczego.

Co do zagrożeń dla dobrze zachowanych grądów, to w odpowiedzi na uwagę nr 9
wykazano, że są nimi stosowane obecnie rębnie IIIA, a w odpowiedzi na uwagę nr 15,
że są nimi także stosowane składy gatunkowe upraw.

Warto zwrócić uwagę, że choć Lasy Państwowe wyrażają zaniepokojenie tym, że za 10
lat ktoś może zinterpretować zasięg grądów inaczej i stwierdzić, że grądów jest znacznie
mniej niż podano w PZO, to nie wyraziły zaniepokojenia tym, że w wyniku przeglądu
dostępnych informacji w ramach PZO o kilkanaście razy zmniejszono powierzchnię
wykazanych świetlistych dąbrów (91I0) i mniej więcej czterokrotnie zmniejszono
powierzchnię wykazanych łęgów jesionowo-olszowych (91E0). Warto zwrócić uwagę,
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LMśw może być grądem, ale może być także
subkontynentalny borem mieszanym podzespół
leszczynowy (Querco roboris-Pinetum coryletosum).
Procesy  przyrodnicze  są często  przypadkowe  i  trudno  je
przewidzieć. Zasady gospodarki leśnej, funkcjonujące już
od wielu lat, wymuszają przebudowę drzewostanów
niezgodnych z siedliskiem. Pozostawmy zatem potencjalne
grądy do przebudowy leśnikom i w przyszłości
prawdopodobnie będą podstawy do zwiększenia
powierzchni grądów. Pamiętajmy też, że Natura 2000 nie
może całkowicie zaburzyć uwarunkowań kulturowych
regionu.  Puszcza  Piska  słynie  z  lasów sosnowych i  to  jest
jej jednym z największych atutów. Siedliska grądowe
potwierdzone są reprezentowane w dość dużej ilości i nie
ma zagrożenia ich utraty, stąd nie ma merytorycznych
podstaw do usilnego odtwarzania grądów tam, gdzie od
dziesięcioleci lub dawniej ich już nie ma. Stąd powinno się
pozostawić powierzchnię grądów na poziomie wskazanym
w SDF lub powiększyć na podstawie faktycznej oceny
terenowej (lub z wykorzystaniem prac fitosocjologicznych).
Za takim podejściem przemawiają również względy
formalne, aby za 10 lat, następny wykonawca PZO nie
zinterpretował inaczej „potencjalnych grądów” i nie
stwierdził, że grądów jest znacznie mniej. To pociągnie
poważne konsekwencje.

że 91I0 oraz 91E0 to siedliska priorytetowe, więc tak drastyczne zmniejszenie ich
powierzchni może mieć tym bardziej poważne konsekwencje.

42 Działanie Bo15
Wnioskujemy o zapis: „Składy gatunkowe upraw powinny
być budowane  w  oparciu  o  założenia  PUL  i  w
dostosowaniu  do  STL  i   zbiorowisk  roślinnych  z
uwzględnieniem zróżnicowania mikrosiedliskowego. W
odnowieniach bezwzględnie należy stosować gatunki
grądowe Db, Gb, Lp. należy również dopuścić
występowanie gatunków wczesnosukcesyjnych (Brz, Os)”

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Zapisy dotyczące składów gatunkowych uelastyczniono m.in. zwiększając dopuszczalny
udział sosny i olszy oraz zmniejszając wymagany udział gatunków grądowych. Zamiast
wyszczególniać wyjątki zdecydowano się na odrębne wskazania dla grądów „dobrych” i
zniekształconych. Nie można jednak uznać proponowanych przez RDLP Białystok
zapisów za wystarczające, chociażby dlatego, że w przypadku użytkowania
rębnego/odnawiania „dobrych grądów” zapewnienie samej obecności (a nie
odpowiednio wysokiego udziału) gatunków grądowych będzie oznaczało pogorszenie
stanu siedliska nie tylko jeśli chodzi o strukturę wiekową, ale i strukturę gatunkową
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Jednocześnie zapis dot. wyjątków trzeba pominąć,
ponieważ dotyczy on zbiorowisk, które w obecnym
kształcie nie są grądami – uzasadnienie powyżej -
oznaczono *. W celu zapewnienia kształtowania
wartościowych drzewostanów zgodnie z potencjalnymi
możliwościami na zniekształconych siedliskach LMśw (
Lśw), należy prowadzić odnowienia w oparciu o
rozpoznanie glebowo siedliskowe. Dzięki temu po upływie
10-leci możliwa będzie ponowna weryfikacja STL i
zbiorowisk w kierunku uznania ich za 9170.

drzewostanu. Poza tym, realizowane dzisiaj odnowienia, chociaż są zgodne z PUL i
uwzględniają STL, to przecież nadal skutkują  znaczną nadreprezentacją sosny,
praktycznym pomijaniem graba i lipy oraz wprowadzaniem gatunków obcych, tj. buka i
modrzewia, o czym wspomniano m.in. w odpowiedziach na uwagi nr 13 i 15.

43

Działanie Bo16
Wnioskujemy o zmianę zapisu na: „Wszelkie zabiegi
pielęgnacyjne na istniejących zbiorowiskach grądowych,
prowadzić w kierunku kształtowania właściwej struktury
gatunkowej, z zapewnieniem występowania (Brz i Os) z
uwzględnieniem selekcyjnego charakteru zabiegów”.
Uzasadnienie: taki zapis pozwoli na swobodne kreowanie
właściwej struktury drzewostanów w dostosowaniu do
sytuacji w konkretnych lokalizacjach. Ponadto zapis ten
pozwoli uwzględnić Art. 2 Dyrektywy Siedliskowej.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagi nie uwzględniono, ponieważ zapis będzie martwy, jeżeli nie określimy, co należy
rozumieć przez właściwą strukturę gatunkową. Przedstawione w działaniu (nr Bo17 w
końcowej wersji projektu) zakresy udziału poszczególnych gatunków są z jednej strony
zgodne z naturalną zmiennością grądu subkontynentalnego, a z drugiej zapewniają
znaczną swobodę w kształtowaniu składu gatunkowego grądów:
Gb 10 - 70%
Lp 10 - 70%
Db 10 - 70%
Św 0 – 40%
Kl 0 – 40%
Js 0 - 40%
Ol 0 – 10%
Wiązy 0 – 10%
So 0 – 5%
Brz+Os 5 – 15%

Należy pamiętać, że w działaniu tym chodzi nie o osiągnięcie (bo to niemożliwe w ciągu
10 lat, a w przypadku monokultur nawet w ciągu całego okresu życia drzewostanu), ale
konsekwentne dążenie do osiągnięcia właściwej struktury gatunkowej, poprzez
skupienie cięć pielęgnacyjnych na jednych gatunkach
i oszczędzanie innych.
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44 Działanie Bo 17
Zapis jest jak najbardziej do przyjęcia. Jednak pod
warunkiem wskazania konkretnych lokalizacji, gdzie
zaniechanie cięć nie doprowadzi do zaniedbań
pielęgnacyjnych, deprecjacji surowca, szkód w młodym
pokoleniu lasu. (Tego typu działanie podjęto w
Nadleśnictwie Maskulińskie)

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu w działaniu (ostateczny numer Bo18) uwzględniono płaty
zgłoszone przez nadleśnictwa Maskulińskie i Strzałowo oraz część płatów zgłoszonych
przez Koalicję Stowarzyszeń na rzecz Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

45

Działanie Bo18
Wnioskujemy o usunięcie działania, zapis dot. siedlisk
zniekształconych zawrzeć, w Bo19.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji działanie nr Bo19. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ uznano, że:
a) PZO powinno zawierać wskazania dotyczące przebudowy grądów silnie
zniekształconych, w tym określać sposoby użytkowania rębnego sprzyjające takiej
przebudowie
b)  PZO powinno różnicować wskazania dotyczące użytkowania rębnego grądów dobrze
zachowanych i silnie zniekształconych (odpowiednio Bo19 i Bo20 w końcowej wersji
projektu)
Warto zauważyć, że działanie dotyczące sposobu użytkowania rębnego grądów silnie
zniekształconych zostało znacznie uelastycznione w stosunku do wersji pierwotnej: pod
pewnymi warunkami dopuszczono średni okres odnowienia, a także odstępstwa od
działania.

46 Działanie Bo19
Wnioskujemy o zmianę zapisu na: ”Zagospodarowanie
rębne drzewostanów na siedlisku 9170 wskazanych w zał.
??, należy prowadzić rębniami złożonymi, z możliwie
długim okresem odnowienia i wykorzystaniem istniejących
i inicjowanych w trakcie rębni odnowień naturalnych.
Rębnie w zbiorowiskach potencjalnych (poza SDF) należy
prowadzić w kierunku kształtowania właściwej struktury
gatunkowej młodych drzewostanów.”
Uzasadnienie: Stosując ten zapis unikniemy szczegółów,
które na konkretnych powierzchniach uniemożliwią
osiągnięcie założonego celu hodowlanego (stosowanie b.
długiego okresu odnowienia z jednoczesnym
wstrzymywaniem cięć do osiągnięcia wieku rębności
doprowadzi do strat przyrodniczych - długotrwałe

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagi nie uwzględniono. Drzewostany ujęte w działaniu (nr Bo20 w końcowej wersji
projektu) są na ogół drzewostanami wielowiekowymi i wielogatunkowymi a zapis o
„możliwie długim okresie odnowienia” jest na tyle nieprecyzyjny, że dopuszcza
praktycznie każde rozwiązanie, a tym samym umożliwia zupełne zniszczenie, w ramach
przebudowy, już wykształconej złożonej struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanu.
Zawarty w projekcie zapis o bardzo długim (tj. ponad 40-letnim) okresie odnowienia
przynajmniej częściowo złagodzi problem niszczenia dobrze zachowanych płatów
grądowych w ramach odnowień.



      Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000  PLH280048 Ostoja Piska

215

prześwietlenie dna lasu, zachwaszczenie, ekspansja
apofitów, zaburzenia rozwoju młodego pokolenia lasu) i
gospodarczego (deprecjacja). W proponowanym zapisie
ujmujemy wskazówki do postępowania w zbiorowiskach
zniekształconych. Umożliwimy plastyczną reakcję na
zmieniające się stan i potrzeby lasu.

47 Działanie Bo20
Zapis jest uzasadniony, wnioskujemy jednak o uznanie
korekty. Propozycja: „Zaniechać użytkowania rębnego na
siedlisku Bb, Na pozostałych siedliskach borów i lasów
bagiennych ograniczyć cięcia rębne do niezbędnego
minimum z maksymalnym pozyskaniem drewna do 20%
zapasu w 10-leciu”.
Uzasadnienie: wykluczamy z cięć szczególnie cenne
siedliska Bb, cięcia w pozostałych przypadkach ograniczmy
praktycznie do rębni V, zostawiając margines do
elastycznego działania w szczególnych przypadkach.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo22. Uwagę uwzględniono z niewielkimi
zmianami.

48 Działanie Bo21
Zapis w pełni uzasadniony. Wnioskujemy o dopisanie
zwrotu „w miarę możliwości”. Można od tego odstąpić,
jeśli powierzchnia siedlisk 91D0 okaże się znikoma lub na
tyle mała, że rezygnacja z cięć w latach bez pokrywy
śnieżnej i odpowiednich mrozów nie spowoduje
całkowitego zaniechania cięć w całym 10-leciu. Ryzyko
przy „zmiękczeniu” zapisu jest niewielkie, gdyż wejście na
siedliska bagienne jest możliwe zwykle wyłącznie zimą, z
drugiej strony uzyskamy pewne zabezpieczenie, na
wypadek konieczności wejścia w innym terminie, z
przyczyn gospodarczych lub ochronnych (ochrona lasu -
cięcia przygodne, zwalczanie gradacji kornika lub innych
szkodników).

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo23. Uwagę uwzględniono częściowo,
dopuszczając wyjątki w przypadku cięć przygodnych.  Bory  i  lasy  bagienne  są już
obecnie użytkowane w bardzo ograniczonym stopniu, a wiele z nich jest całkowicie
wyłączonych z użytkowania.
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49 Działanie Bo22
Idea popierania i zachowania Js jest nam bliska. Dla tego w
pełni popieramy zapisy gwarantujące zabezpieczenie
obecności tego gatunku w składach drzewostanów.
Proponujemy korektę: „Na powierzeniach odnawianych,
poza dostosowaniem składu do siedliska, należy również
dążyć do zapewnienia obecności Js w składzie upraw, przez
inicjowanie i popieranie odnowień naturalnych tego
gatunku.”
Uzasadnienie: ze względu na chorobę nie prowadzimy
produkcji Js na szkółkach, z obawy przed
rozprzestrzenianiem czynników szkodotwórczych. W
związku z powyższym nie jest możliwe sztuczne
wprowadzanie Js na uprawy. Zapis o „obecności w
składzie” sam w sobie wskazuje na min. 10% udziału.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo24.Uwagę uwzględniono częściowo,
przyjmując zapis zbliżony do zaproponowanego przez Nadleśnictwo Mrągowo w
uwadze nr 58. Jednocześnie wprowadzono zadanie dotyczące czynnej ochrony jesionu
(nr A15 w końcowej wersji projektu).

50

Działanie Bo23
Zapis o kształtowaniu właściwej struktury gatunkowej
łęgów jes-ol jest korzystny. Stosowanie zapisów
procentowych będzie jednak pułapką – bardzo trudne
udowodnienie „sukcesywnego zbliżania”, przy
nieosiągniętym właściwym składzie. Trudności z
osiągnięciem składu mogą wynikać wprost z aktualnego
składu drzewostanów oraz presji zwierzyny.
Propozycja: „wszelkie zabiegi pielęgnacyjne w
drzewostanach wskazanych w zał. ?? powinny
gwarantować popieranie gatunków właściwych dla
siedliska, przy uwzględnieniu selekcyjnego charakteru tych
zabiegów.”

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo24. Uwagi nie uwzględniono Przedstawione
w działaniu zakresy udziału poszczególnych gatunków są z jednej strony zgodne z
naturalną zmiennością łęgu jesionowo-olszowego, a z drugiej zapewniają znaczną
swobodę w kształtowaniu składu gatunkowego tego siedliska:
Js 10 - 70%
Ol 10 - 70%
Gb 0 - 10%
Czm 5 - 20%
Św 0 – 30%
Db 0 - 10%
Kl 0 – 10%
Wzg 0 – 10%
So + Brz + Os 0 – 5%

Należy pamiętać, że w działaniu tym chodzi nie o osiągnięcie (bo to niemożliwe w ciągu
10 lat, a w przypadku monokultur nawet w ciągu całego okresu życia drzewostanu), ale
konsekwentne dążenie do osiągnięcia właściwej struktury gatunkowej, poprzez
skupienie cięć pielęgnacyjnych na jednych gatunkach
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i oszczędzanie innych. Sprawdzenie „sukcesywnego zbliżania” się do składu będzie
możliwe m.in. na podstawie monitoringu wyznaczonych transektów (por. działania z
zakresu monitoringu) jak również na podstawie opisów taksacyjnych zawartych w
kolejnych PUL i w SILP.

51 Działanie Bo24
Propozycja: „zagospodarowanie rębne łęgów jes-ol
powinno być dostosowane do wymagań ekologicznych
młodego pokolenia lasu, zgodnego z pożądanym dla
siedliska składem gatunkowym. Cięcia zupełne należy
ograniczać do niezbędnego minimum.”
Uzasadnienie: zapis gwarantuje poszukiwanie złożonych
form zagospodarowania i dopuszcza elastyczne działania,
dostosowane do potrzeb konkretnych drzewostanów.
Unikamy sztucznego ograniczenia wielkości pozyskania do
30% zapasu, które jest niecelowe, ponieważ ilość
pozyskanego  drewna  jest  w  zależna  od  przyjętej  rębni,  a
zatem od potrzeb hodowlanych i potrzeb młodego
pokolenia drzew.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono częściowo, usuwając zapis o pozyskaniu maksymalnie 30%
zapasu.

52 Działanie Bo25
Wnioskujemy o przyjęcie podobnego rozwiązania, jak w
zadaniu 22 z rozszerzeniem zapisu na Wz.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo27.Uwagę uwzględniono częściowo,
przyjmując zapis zbliżony do zaproponowanego przez Nadleśnictwo Mrągowo w
uwadze nr 60. Jednocześnie wprowadzono zadanie dotyczące czynnej ochrony wiązów
(nr A14 w końcowej wersji projektu).

53

Działanie Bo26
Jak wyżej.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo28. Uwagi nie uwzględniono Przedstawione
w działaniu zakresy udziału poszczególnych gatunków są z jednej strony mniej więcej
zgodne z naturalną zmiennością łęgu jesionowo-wiązowego, a z drugiej zapewniają
znaczną swobodę w kształtowaniu składu gatunkowego tego siedliska:
Wz 10-60%
Js 20-70%
Db 10-60%
Czm 5-20%
Gb+Lp+Kl 0-50%
Ol 0-30%
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Należy pamiętać, że w działaniu tym chodzi nie o osiągnięcie (bo to niemożliwe w ciągu
10 lat, a w przypadku monokultur nawet w ciągu całego okresu życia drzewostanu), ale
konsekwentne dążenie do osiągnięcia właściwej struktury gatunkowej, poprzez
skupienie cięć pielęgnacyjnych na jednych gatunkach
i oszczędzanie innych. Sprawdzenie „sukcesywnego zbliżania” się do składu będzie
możliwe m.in. na podstawie monitoringu wyznaczonych transektów (por. działania z
zakresu monitoringu) jak również na podstawie opisów taksacyjnych zawartych w
kolejnych PUL i w SILP.

54
Działanie Bo27
Proponujemy jak, w Bo24

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

W końcowej wersji projektu Bo29. Uwagę uwzględniono częściowo, usuwając zapis o
pozyskaniu maksymalnie 30% zapasu. Jednocześnie dodano zalecenie, aby w płatach
najlepiej zachowanych ograniczyć się do usuwania gatunków obcych geograficznie lub
ekologicznie.

55 Działania C1, C2, C3 – wnioskuje się o usunięcie tych
zadań, gdyż nie są to zadania z monitoringu. Zbieranie
informacji o realizacji działań ochronnych powinno polegać
na normalnej współpracy różnych instytucji. RDOŚ ma
zawsze możliwość poprosić o przekazanie odpowiednich
informacji od nadleśnictw na potrzeby odpowiednich
sprawozdań. Takie działanie wprowadzi niepotrzebną
biurokrację.

RDLP Białystok, pismo z
dnia 2013.12.13, znak:
ZO.II.7322-34/13
ZG-5100-23/13

Uwagę uwzględniono usuwając działania C2 i C3 i zmieniając sens działania C1.

56 Działanie A14 (Kontrola niecierpka drobnokwiatowego
przez koszenie poboczy dróg leśnych) - Działanie należy
wykreślić, ewentualnie zmienić podmiot odpowiedzialny za
wykonanie na organizacje pozarządowe, gdyż jest to
działanie eksperymentalne, o niepotwierdzonych skutkach.

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

Uwagę uwzględniono wykreślając działanie.

57 Działanie A15 (Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych
przed podtopieniami ) - Przeciwdziałanie podtapianiu przez
bobry drzewostanów na siedliskach 9170, 91E0 i 91F0.
Działanie powinno polegać na stosowaniu odpowiednich
środków technicznych (rozbieranie tam, zakładanie
syfonów) oraz eliminacji populacji bobra z danych
zbiorowisk (przesiedlenia, odstrzał) możliwie szybko po
rozpoznaniu zagrożenia.

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

W końcowej wersji projektu zdziałanie nr A13. Uwagę uwzględniono częściowo, biorąc
pod uwagę także inne postulaty zgłaszane w czasie warsztatów.
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Zgody na rozbiór tam bobrowych powinny być nadawane
długookresowe. Likwidacja tam często jest rozwiązaniem
tymczasowym, wymagającym powtarzania, gdyż budowle
są odtwarzane prze zwierzęta w krótkim czasie, a
każdorazowe występowanie o zgodę mija się z celem.

58 Działanie Bo7 (Zaniechanie wprowadzania gatunków
drzew i krzewów poza ich naturalnym zasięgiem) -
Całkowite zaniechanie stosowania w odnowieniach
gatunków drzew poza ich naturalnym zasięgiem, w tym w
szczególności dębu czerwonego, jawora*, robinii akacjowej
i buka. Wyjątek dopuszcza się w przypadku modrzewia na
siedliskach borowych na zbiorowiskach zastępczych, na
gruntach porolnych w pierwszym pokoleniu. Zaniechanie
wprowadzania do podszytu gatunków krzewów poza ich
naturalnym zasięgiem, w tym czeremchy późnej i
świdośliwy kłosowej.
*Klon jawor preferuje jedynie żyzne siedliska, gdzie z
punktu widzenia gospodarki leśnej i PZO jest pożądany.
Występuje na siedliskach o dużej wilgotności, ze średnią
ilością opadów przekraczającą 600mm rocznie, w związku
z czym będzie występował co najwyżej lokalnie, tam gdzie
spełnione zostaną warunki wilgotnościowe. Gatunek ten
nigdy nie będzie gatunkiem głównym. Na siedliskach
słabszych, borowych nie stanowi zagrożenia, ponieważ na
nich nie występuje. Jawor ma podobne właściwości jak
klon zwyczajny. Ważny jest pozytywny wpływ na
środowisko leśne- dobrze rozkładająca się ściółka i obieg
pierwiastków. Jawor charakteryzuje się głębokim systemem
korzeniowym- pierwiastki i minerały z głębszych warstw
gleby, niedostępne dla wielu roślin, są wbudowywane w
liście jaworów, po czym wracają z powrotem do gleby, ale
już do wyższych partii profilu, a więc stają się dostępne dla
innych roślin (PAN. Klony. Poznań-Kórnik, 1999. Str. 315-

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

Uwagę uwzględniono w części dotyczącej modrzewia na gruntach porolnych w
pierwszym pokoleniu. Ponadto, zasięg terytorialny działania ograniczono do siedlisk
będących  przedmiotami  ochrony  i  wydzieleń przyległych.  Jeśli  chodzi  o  jawora,
podtrzymano  postulat, by nie wprowadzać go sztucznie, ale odstąpiono (działanie Bo8)
od postulatu aktywnego usuwania tego gatunku, biorąc pod uwagę bliskość naturalnej
granicy zasięgu jawora, jego korzystny wpływ na gleby w grądach i łęgach oraz fakt, że
może odnawiać się jedynie na najżyźniejszych siedliskach.
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316)
Naturalny zasięg jawora według najnowszych badań
przebiega w części północno- wschodniej Polski wzdłuż
linii: Węgorzewo, Kętrzyn, Mrągowo, Biskupiec, Olsztyn,
Olsztynek (PAN. Klony. Str. 329, 357). Naturalnie klon
jawor sąsiaduje z północną częścią Ostoi Piskiej, jest to
jednak granica umowna, w związku z czym oczywistą
rzeczą będzie, iż osobniki będą występować również w
granicach Ostoi, jeżeli znajdą odpowiednie ku temu
warunki.

59 Działanie Bo8 (Aktywna redukcja gatunków drzew i
krzewów poza ich naturalnym zasięgiem) - Systematyczne
usuwanie, w ramach zabiegów gospodarczych
wynikających z planu urządzania lasu, wszystkich stadiów
rozwojowych* gatunków rosnących poza ich naturalnym
zasięgiem i łatwo odnawiających się spontanicznie, w tym
klonu jesionolistnego, dębu czerwonego, robinii akacjowej,
jawora**, buka***, czeremchy późnej, świdośliwy
kłosowej i śnieguliczki białej.
*Zapis jest zbyt ogólny i niemożliwy do zrealizowania w
praktyce. Przykładowo, w trakcie wykonywania  trzebieży
późnych, gdzie usuwane są dojrzałe lub dojrzewające
drzewa, trudno byłoby likwidować nalot niepożądanych
gatunków. Warto zadać pytanie kto potencjalnie miałby to
wykonać.
**Jak wyżej.
*** Buk nie jest w naszych warunkach gatunkiem
ekspansywnym. Wystarczającym sposobem ochrony będzie
zaniechanie wprowadzania gatunku.

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

Uwagę uwzględniono w części, usuwają zapisy o wszystkich stadiach rozwojowych oraz
o jaworze. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej buka, ponieważ w wielu miejscach na
Mazurach buk ze sztucznych nasadzeń odnawia się naturalnie.

60 Działanie Bo16 (Kształtowanie struktury gatunkowej
grądów w ramach cięć pielęgnacyjnych) - Ewentualne
czyszczenia i trzebieże w drzewostanach wskazanych w
Załączniku należy prowadzić tak, aby sukcesywnie zbliżać

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo17. Uwagi nie uwzględniono, ponieważ jej
istota polega na obniżeniu pożądanego udziału graba i lipy poniżej poziomu 10%, który
wg  metodyki  GIOŚ jest  najniższą wartością pozwalającą na  ocenę FV.  Poza  tym,
weryfikacja 5% udziału na poziomie opisu taksacyjnego /SILP jest niemożliwa, bo
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się do struktury gatunkowej spełniającej następujące
warunki:
Gb 5-70%; Lp- 5-70%
Db 10-70%; Św 0-40%
Kl 0-40%; Js 0-40%
Ol 0-10%; Wiązy 0-10%
So 0-5%; Brz+Os 5-15%

poniżej 10% udział wykazywany jest tylko jakościowo („pojedynczo”, „miejscami”).

61 Działanie Bo22 (Zapewnienie właściwego składu odnowień
łęgów jesionowo-olszowych) - Na powierzchniach
odnowionych w poszczególnych wydzieleniach w okresie
obowiązywania PZO procentowy skład gatunkowy
powinien być następujący: Js≥10, Ol≤80, Św≤20, Db≤20,
Gb+Lp+Kl+Wz≤30, So=0
Na mikrosiedliskach grądowych innych niż łęg jesionowo-
olszowy w granicach wydzieleń dopasować skład
odpowiednio do warunków.
W sytuacji zamierania jesionów i wiązów, dopuszcza się w
poprawkach sadzenie zastępczo olsze i/lub dęba, by
zachować siedlisko.

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

W końcowej wersji projektu działanie nr Bo24. Uwagę uwzględniono z nieznacznymi
zmianami.

62 Działanie Bo23 (Kształtowanie struktury gatunkowej łęgów
jesionowo-olszowych) - Ewentualne czyszczenia i trzebieże
w drzewostanach wskazanych w Załączniku należy
prowadzić tak, aby sukcesywnie zbliżać się do struktury
gatunkowej spełniającej następujące warunki:
Js 10-60%
Ol 10-80%**
Czm 5-20%
Św 0-30%
Db 0-20%*
So+Brz+Os 0-5%

Gb 0-30%*
Kl 0-30%*    lub Gb+Kl+Wz 0-30%*

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

W końcowej wersji projektu działanie nr  Bo25. Uwagę uwzględniono częściowo,
zwiększając udział olszy do 70% i grupując udział graba, klonu i wiązów.
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Wz 0-30%*

*Udział powinien być zbliżony do tego, co zostało
zaproponowane w punkcie Bo22.
Nie wskazywać konkretnego gatunku wiązu, gdyż występują
na tych terenach wszystkie 3 gatunki. Najbardziej
pożądanym powinien być wiąz szypułkowy, jako że jest
najbardziej odporny na holenderską chorobę wiązów.
**W sytuacji nasilenia się chorób jesiona dopuszcza się
zwiększenie udziału olszy.

63 Działanie Bo25 (Zapewnienie właściwego składu odnowień
łęgów jesionowo-wiązowych) - Na powierzchniach
odnowionych w poszczególnych wydzieleniach w okresie
obowiązywania PZO procentowy skład gatunkowy
powinien być następujący: Js≥20, Db≤50, Gb+Lp+Kl≤50,
Wz≥10, Ol≤30, Św+So=0

W sytuacji zamierania jesionów i wiązów, dopuszcza się w
poprawkach sadzenie zastępczo olsze i/lub dęba, by
zachować siedlisko.

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

W końcowej wersji projektu działanie nr  Bo27. Uwagę uwzględniono, zwiększając
dopuszczalny udział dębu i olszy oraz umożliwiając zastępowanie wiązu i jesionu
innymi gatunkami.

64 Działanie Bo26 (Kształtowanie struktury gatunkowej łęgów
jesionowo-wiązowych) - Ewentualne czyszczenia i
trzebieże w drzewostanach wskazanych w Załączniku
należy prowadzić tak, aby sukcesywnie zbliżać się do
struktury gatunkowej spełniającej następujące warunki:
Wz 5-60%*; Js 10-70%
Db 10-60%; Czm 5-20%
Gb+Lp+Kl 0-50%**
Ol 0-30%**

*Wiązy ogólnie, bez rozdzielania na gatunki. Powinno kłaść
się większy nacisk na wiąz szypułkowy, gdyż jest
najbardziej odporny  z wszystkich naszych rodzimych

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

W końcowej wersji projektu działanie nr  Bo28. Uwagę uwzględniono.
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wiązów.
** Udział powinien być zbliżony do tego co zaproponowano
w punkcie Bo25.

65 Propozycja do zastanowienia: dotyczy punktów: Bo16,
Bo22, Bo23, Bo25, Bo26. Ze względu na choroby jesiona i
praktycznie zerową udatność odnowień tego gatunku zaleca
się czasowe zaniechanie lub maksymalne ograniczenie
wprowadzania jesiona, do momentu opracowania metod
walki z zamieraniem osobników tego gatunku.

Nadleśnictwo Mrągowo,
pismo z dnia 2013.12.19,
znak: ZD5-7025N-5-3/13

W końcowej wersji projektu działania nr Bo17, Bo24, Bo25, Bo27, Bo28. Uwagę
uwzględniono. Jednocześnie wprowadzono działania z zakresu ochrony czynnej wiązów
i jesionu.

66 Uzupełnienie do zapisu działania A17 „Ograniczenie
stosowania betonowych umocnień brzegów”.

Całkowite zaniechanie przekształcania skarp oraz linii
brzegowych rzek i jezior pod tzw. małą architekturę w
formie kamiennych zejść (schodów),
tarasów itp. oraz podjęcie działań naprawczych dla
nielegalnych tego typu obiektów, które powinny
spowodować przywrócenie stanu początkowego albo
przybliżonego do stanu początkowego, w możliwie
najkrótszym czasie.

Adam Dziczek
Specjalista ds. Ochrony
Środowiska MPK, e-mail,
2012.12.23

Uwagę uwzględniono częściowo, rozwijając działanie A8. Jeśli chodzi o działania
naprawcze, to stosowne zapisy znajdują się w projekcie PZO dla OSOP Puszcza Piska w
części dotyczącej ochrony czynnej. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby
odpowiednie rozszerzenie zapisów w PZO dla OSOP Puszcza Piska tak, aby nie mnożyć
bytów i objąć działaniem cały obszar Puszczy, a nie tylko te fragmenty, które znalazły
się w granicach Ostoi Piskiej.

67 Proszę o usunięcie ARiMR, wskazanej jako podmiot
odpowiedzialny za wykonanie działań oznaczonych
kodami: Bo3 i Bo4. W zakresie prac dla wskazanych
działań  przewidziano: dla działania Bo3 - zachowanie w
gospodarstwach rolnych w Ostoi istniejących trwałych
użytków zielonych, zadrzewień, zakrzewień i mokradeł,
przy czym dopuszcza się wyjątki w przypadku rozbudowy
siedliska oraz dla działania Bo4 - w gospodarstwach
rolnych w granicach wyznaczonych w załączniku, obornika
nie należy składować na ziemi w odległości mniejszej  niż
100 m od wód powierzchniowych; nie dotyczy to
gospodarstw, w których ze względu na lokalizację budynku

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Kierownik Biura
Powiatowego w Piszu –
Pismo z dnia 2013.12.27,
znak: BP 264-69123-
25/WDSPB-IKK/13

Uwagę uwzględniono – usunięto ARMiR jako podmiot odpowiedzialny za działania
Bo3 i Bo4.
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inwentarskiego spełnienie wymogu wiązałoby  się z
wydłużeniem drogi transportu z budynku na miejsce
składowania. ARiMR nie może odpowiadać za działania
osób będących użytkownikami (właścicielami,
dzierżawcami) gruntów leżących w Ostoi. Podkreślić w
tym miejscu należy, że to wskazane wyżej podmioty na
podstawie posiadanych tytułów prawnych do gruntów
podejmują decyzje, co do sposobu i rodzaju prowadzonej
działalności rolniczej. ARiMR w tym przypadku, wobec
tych podmiotów, będzie jedynie realizowała funkcje
kontrolne i to pod warunkiem zaistnienia szeregu
warunków, w tym przede wszystkim złożenia wniosku
pomocowego, ponadto kontrole te przeprowadza się jedynie
w stosunku do części gospodarstw rolnych. Zatem
wykonywanie przez ARiMR funkcji kontrolnych w
stosunku do podmiotów posiadających gospodarstwa na
terenie Ostoi nie może być utożsamiane z jakąkolwiek
odpowiedzialnością za realizację postanowień Planu Zadań
Ochronnych.

68 Aby skutecznie kontrolować realizację wskazanych wyżej
działań, dane dotyczące trwałych użytków zielonych,
zadrzewień, zakrzewień i mokradeł,  jak  również dane
dotyczące gospodarstw, w których wprowadzony zostanie
zakaz składowania obornika na ziemi w odległości 100 m
od wód powierzchniowych, powinny posiadać
reprezentację wektorową, tj. powinny jednoznacznie
określać zakres terytorialny przedmiotów ochrony, których
dotyczą działania określone w PZO (najlepiej aby dane
były w formacie: xml/gml lub shp). Wskazany wyżej
sposób określenia tych obszarów pozwoli uniknąć
wątpliwości co do kwalifikacji danego obszaru jako
podlegającego ochronie. Takie sytuacje mogą pojawić się w

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Kierownik Biura
Powiatowego w Piszu –
Pismo z dnia 2013.12.27,
znak: BP 264-69123-
25/WDSPB-IKK/13

Działania Bo3 i Bo4 w końcowej wersji projektu. Uwagę uwzględniono częściowo,
precyzując, że chodzi o „istniejące trwałe użytki zielone w rozumieniu przepisów
odrębnych regulujących płatności w ramach wspólnej polityki rolnej” (działanie Bo3).
Zakres terytorialny działania Bo3 jest jasno zdefiniowany – są to istniejące użytki
zielone w granicach Ostoi (określonych m.in. plikiem wektorowym).
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związku z działaniami dotyczącym zachowania trwałych
użytków zielonych na terenie Ostoi. ARiMR na potrzeby
rozpatrywania wniosków pomocowych, jeżeli chodzi o
trwałe użytki zielone posługuje się definicją zawartą w art.
2 lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1120/2009 z dnia
29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w
tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009
ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i
ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników
(Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 1), według której
jako trwałe użytki zielone traktowane są: „… grunty zajęte
pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych
naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku
działalności rolniczej (wysiewanych), niepodlegające
płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub
dłużej, z wyłączeniem obszarów odłogowanych zgodnie
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2078/92, obszarów
odłogowanych zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1257/1999 oraz obszarów odłogowanych
zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005;
a w tym celu „trawy lub inne pasze z roślin zielonych”
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na
naturalnych użytkach zielonych lub zazwyczaj zawarte w
mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania
użytków zielonych lub łąk w państwie członkowskim
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania zwierząt)…”.
Natomiast zapisy PZO nie określają kryteriów, które należy
wziąć pod uwagę przy ustalaniu charakteru użytkowania
gruntu rolnego, w tym przypadku chodzi o ustalenie czy
grunt jest trwałym użytkiem zielonym. Ponadto w związku
z  tym,  że  PZO  będzie  aktem  prawa  miejscowego do
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przestrzegania, którego zobowiązani będą właściciele i
użytkownicy gruntów położonych na terenie Ostoi, jak
również wobec tego, że niezachowanie wymogów
zawartych w PZO będzie wiązało się z możliwością
zastosowania sankcji z tytułu nieprzestrzegania zasad
wzajemnej zgodności - dobrze byłoby tak określić obszary
podlegające ochronie, by również te podmioty nie miały co
do tego wątpliwości.

69 Proponuję usunięcie wymogu tylko kośnego użytkowania
trwałych użytków zielonych w działaniu Bf3, gdyż
zarówno w PROW 2007-2013, jak i w jego następcy dla
muraw kserotermicznych oraz łąk świeżych dopuszczalny
jest wypas przy obsadzie wynoszącej do 1 DJP/ha.

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Kierownik Biura
Powiatowego w Piszu –
Pismo z dnia 2013.12.27,
znak: BP 264-69123-
25/WDSPB-IKK/13

Uwagę uwzględniono w odniesieniu do muraw kserotermicznych (6210) i łąk
rajgrasowych (6510).

70 Proponuję usunięcie ARiMR, wskazanej jako podmiot
odpowiedzialny w działaniu  C3,  tj.  przekazywaniu  do
RDOŚ, nie częściej niż raz w roku pisemnych sprawozdań
z realizacji działań z zakresu utrzymania i modyfikacji
metod gospodarowania. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności (t.j: Dz. U. z 2012 r. poz. 86) dane
gromadzone w systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności wykorzystywane są do: przyznawania
i wypłaty płatności, nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów dotyczących płatności realizowanych przez
Agencję, postępowania w sprawie zwrotu nienależnie
pobranych płatności, postępowania w zakresie wymierzania
kar pieniężnych oraz innych sankcji oraz identyfikacji
producentów. Aktualnie nie przewidziano możliwości

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Kierownik Biura
Powiatowego w Piszu –
Pismo z dnia 2013.12.27,
znak: BP 264-69123-
25/WDSPB-IKK/13

Uwagę uwzględniono usuwając działanie C3. Warto jednak zwrócić uwagę, że w
obecnych ramach prawnych ARiMR różnego typu dane, w tym np. wykazy działek
objętych programem rolno-środowiskowym na potrzeby sporządzania PZO. W zapisie
działania C3 nie precyzowano zakresu danych. Należy zakładać, że byłby on zgodny
m.in. z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.
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udostępniania ich innym podmiotom. Zatem nie istnieje
podstawa prawna do udzielania takich informacji, wobec
czego zapis powinien zostać usunięty.

71 Proponuję usunięcie całego zapisu zawartego w działaniu
C4, gdzie wskazano ARiMR jako podmiot odpowiedzialny
za sprawdzanie w ramach rutynowej działalności,
zgodności metod gospodarowania w gospodarstwach
rolnych z działaniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi
dotyczącymi rolnictwa. Jak wcześniej wspomniano, funkcje
kontrolne ARiMR może pełnić jedynie w stosunku do
podmiotów, które ubiegają się o przyznanie płatności
(składanie wniosków o pomoc nie jest obowiązkowe),
ponadto kontrole na miejscu przeprowadza się jedynie w
pewnej reprezentatywnej grupie gospodarstw. Zatem może
zdarzyć się taka sytuacja, że dane siedlisko w trakcie
obowiązywania PZO może nie być przedmiotem kontroli.
Zauważyć należy również, że ARiMR w ramach kontroli
wymogów wzajemnej zgodności zobowiązana jest do
sprawdzania wymogów obligatoryjnych. Ponadto w
kolumnie pierwszej dotyczącej przedmiotu ochrony
wskazano jakoby kontrola ta miałaby dotyczyć wszystkich
przedmiotów ochrony, z czym w ogóle nie można się
zgodzić. Wobec wielu zastrzeżeń jakie budzi powyższy
zapis, jak również wobec tego, że jego treść jest niejako
powtórzeniem obowiązków nałożonych na ARiMR przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jego usunięcie
należy uznać za uzasadnione.

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Kierownik Biura
Powiatowego w Piszu –
Pismo z dnia 2013.12.27,
znak: BP 264-69123-
25/WDSPB-IKK/13

Uwaga nieaktualna, ponieważ działanie C4 usunięto.

72 Reasumując należy podkreślić, że zaangażowanie ARiMR
w prace nad projektami PZO nie może być utożsamiane  z
odpowiedzialnością ARiMR za realizację jakichkolwiek
działań zawartych w PZO. Przedmiotowe zapisy
nałożyłyby na ARiMR zadania nieleżące w jej

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Kierownik Biura
Powiatowego w Piszu –
Pismo z dnia 2013.12.27,

Uwaga uwzględniona – ARiMR nie figuruje jako podmiot odpowiedzialny. Nie zmienia
to faktu, że jako agencja płatnicza ARiMR odpowiada za nadzór nad prawidłowością
wydawania środków unijnych na rolnictwo m.in. poprzez kontrolowanie przestrzegania
przez beneficjentów zasad wzajemnej zgodności, które obejmują m.in. realizację działań
obowiązkowych przewidzianych w PZO.
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kompetencjach ustawowych, dlatego też nie ma możliwości
umieszczania ich w jakichkolwiek dokumentach
planistycznych dotyczących obszarów Natura 2000.
ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia
roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się
wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu
Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków
krajowych. Wobec powyższego proszę o przeanalizowanie
oraz uwzględnienie zgłoszonych przeze mnie uwag.

znak: BP 264-69123-
25/WDSPB-IKK/13

73 Działanie B017 [„Najlepiej zachowane drzewostany
grądowe w starszych klasach wiekowych pozostawić bez
użytkowania lub ograniczyć użytkowanie tylko do
stopniowego usuwania gatunków obcych ekologicznie
(sosna, olsza) bądź geograficznie, bez nadmiernego
rozluźniania zwarcia drzewostanu”] na terenie
Nadleśnictwa Mrągowo zaproponowano na wydzieleniu
07-14-3-14-311   -a   -00,  w  którym   zlokalizowana  jest
ścieżka edukacyjna „Park Sorkwicki”. Ze względów
bezpieczeństwa oraz w celu zachowania wartości
kulturowych powyższego lasu (drzewa będące „obce
ekologicznie … bądź geograficznie” – modrzewie będące
pomnikami przyrody oraz występujące okazałe buki)
działanie B017 będzie sprzeczne.

RDLP Olsztyn, Pismo z
dnia 17.02.2014; Zn. spr.:
ZO-732-SR-N-4/2014

Działanie Bo18 w końcowej wersji projektu. Uwagę uwzględniono przenosząc
wydzielenie do grupy wydzieleń grądowych objętej działaniami Bo17 i Bo20 oraz
wprowadzając w działaniu Bo8 zapis umożliwiający pozostawianie gatunków obcych
będących pomnikami przyrody oraz rosnących w wydzieleniach o znaczeniu
kulturowym.

74 Nadleśnictwo Spychowo przedstawiło wykonawcy projektu
PZO   wniosek  o  korektę granic  przesłany  do  GDOŚ
10.11.2009 roku, gdyż w obecnym kształcie obszaru
najlepiej wykształcone grądy na terenie uroczyska
Cegielnia, pozostają poza granicami obszaru.
Przedstawiona przez wykonawcę autorska wersja korekty
granic, oprócz odniesienia się do korekty błędu,
postulowanego przez Nadleśnictwo dodaje na terenie
Nadleśnictwa Spychowo dwa kompleksy oderwane od
głównego kształtu ostoi co w naszej opinii nie ma

RDLP Olsztyn, Pismo z
dnia 17.02.2014; Zn. spr.:
ZO-732-SR-N-4/2014

Uwagę uwzględniono w części, rezygnując z propozycji włączenia do Ostoi dwóch
oderwanych kompleksów. Do pozostawienia w Ostoi zaproponowano jednak fragment
obszaru między Kowalikiem a Farynami, gdzie występują bardzo żyzne siedliska
grądowo-łęgowe i sporo mokradaeł i który stanowi część obszaru stałego przebywania
wilków [materiały RDOŚ, M. Szymkiewicz inf. ustna,, J. Kruszelnicki inf. ustna]
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uzasadnienia merytorycznego włączenie ich do obszaru
ochrony.

Mając na uwadze potrzebę uzyskania tzw. „wspólnego
zrozumienia” będącego kluczem do ustalenia wspólnie
akceptowanego przez wszystkie zainteresowane strony
planu działań, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Olsztynie prosi o rozpatrzenie i przyjęcie powyższych
uwag.

75 Proszę o doprecyzowanie kręgu podmiotów
odpowiedzialnych za wykonanie zakresu prac określonych
w działaniu A5. Skoro przeglądy i sformułowane w ich
wyniku zarządzenia i zalecenia mają dotyczyć gospodarstw
hodowlanych o obsadzie ponad 100 DJP, to również w
kolumnie dotyczącej podmiotów odpowiedzialnych za
wykonanie tego działania powinien znaleźć się zapis
brzmiący następująco – właściciele i użytkownicy
gospodarstw hodowlanych o obsadzie powyżej 100 DJP.

ARiMR Biuro Powiatowe
w Piszu
Pismo znak: BP 264-
69123-25/WDSPB-
IKK/13/14 z dnia
17.02.2014

Uwagę uwzględniono

76 W nawiązaniu do uwag zgłoszonych podczas spotkania
informacyjno - dyskusyjnego dotyczących zapisów w
działaniu oznaczonym kodem Bo3, dla którego w zakresie
działań  przewidziano: zachowanie w gospodarstwach
rolnych w Ostoi istniejących trwałych użytków zielonych w
rozumieniu art. 2 lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) Nr
1120/2009 z dnia 29 października 2009 r., zadrzewień,
zakrzewień i mokradeł, przy czym dopuszcza się wyjątki w
przypadku rozbudowy siedliska – proszę o zastąpienie
odesłania do przepisów odrębnych,  jeżeli  chodzi  o
określenie pojęcia TUZ, odesłaniem do przepisów
dotyczących płatności ze środków UE lub innych, które
uznają Państwo za właściwe. Odesłanie do przepisów
odrębnych  jest  zbyt  szerokie  i  może  rodzić problemy  z
kwalifikacją gruntów podczas kontroli na miejscu, gdyż

ARiMR Biuro Powiatowe
w Piszu
Pismo znak: BP 264-
69123-25/WDSPB-
IKK/13/14 z dnia
17.02.2014

Uwagę uwzględniono w części dotyczącej odesłania do przepisów dotyczących
płatności ze środków UE.
Uwagi nie uwzględniono w części dotyczącej zasięgu terytorialnego działania. W
uproszczeniu można powiedzieć, że użytki zielone zawsze stanowią barierę
biogeochemiczną, ponieważ ruch wód opadowych odbywa się zawsze do zbiorników
wodnych, a użytki zielone zawsze (w porównaniu z gruntami ornymi) powstrzymują
erozję, a tym samym spływy fosforu, i na ogół powstrzymują znacznie więcej azotu niż
grunty orne. Warto zwrócić uwagę, że gro użytków zielonych na Mazurach występuje a)
na terenach zmeliorowanych, gdzie sieć rowów jest gęsta, a tym samym wszędzie jest
blisko do wody; b) na terenach pagórkowatych, gdzie potencjał erozyjny jest wysoki i
zmiana użytków zielonych na użytki rolne oznacza zwielokrotnienie strat gleby i
wielokrotne przyspieszenie transportu fosforu do wód. Warto też pamiętać o dwóch
innych aspektach sprawy: a) zlewnie jezior Ostoi sięgają niekiedy daleko poza granice
Ostoi, więc z tego punktu widzenia ograniczenie działania do granic Ostoi można uznać
za podejście dość umiarkowane; b) będące w przygotowaniu powszechne zasady WPR
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może powstać wątpliwość czy do określenia tych użytków
stosować przepisy np:  dot. klasyfikacji gruntów, czy
właśnie przepisy dotyczące płatności ze środków UE.
Ponadto wnoszę o bardziej precyzyjne wskazanie obszarów,
na których zachowanie trwałych użytków zielonych będzie
zasadne z uwagi na to, że będą one stanowiły barierę
biogeochemiczną. Pozostawienie obecnego zapisu, gdzie
realizacja tego obowiązku dotyczy wszystkich aktualnie
istniejących w Ostoi trwałych użytków zielonych jest
bardzo niekorzystna dla rolników, gdyż w istotny sposób
ograniczy swobodę prowadzenia działalności rolniczej.
Mając na uwadze przedmiot ochrony wskazany w działaniu
Bo3, którym są jeziora mezotroficzne i eutroficzne, nie
każdy trwały użytek zielony będzie stanowił barierę, o
której mowa w tym działaniu. Mam tu na myśli takie trwałe
użytki zielone, które są na tyle oddalone od tych
zbiorników, że w żaden sposób nie stanowią bariery
biogeochemicznej. Dlatego jeszcze raz proszę o
ograniczenie zakresu terytorialnego tego wymogu poprzez
wskazanie danych wektorowych obszarów, na których ma
być zachowany powyższy wymóg (najlepiej aby dane były
w formacie: xml/gml lub shp) bądź też proszę w inny
sposób ograniczyć obszar, na którym powyższy wymóg
powinien być zachowany (np. mapa z zaznaczonymi
obszarami, które mają pełnić funkcję bariery
biogeochemicznej, bądź ograniczenie opisowe, jak ma to
miejsce w działaniu A3).

na lata 2014-2020 idą niemal tak daleko, a pod pewnymi względami dalej niż
propozycje zawarte w projekcie PZO.

77 Pragnę również zwrócić uwagę, że w przypadku działania
Bo3, do wyjątków określonych w końcowej części tego
zapisu należałoby dodać również konieczność odnowienia
trwałego użytku zielonego. Wniosek mój wynika z tego, że
biorąc pod uwagę słownikowe znaczenie wyrazu
zachowanie, poprzez które należy rozumieć w tym

ARiMR Biuro Powiatowe
w Piszu
Pismo znak: BP 264-
69123-25/WDSPB-
IKK/13/14 z dnia
17.02.2014

Uwagę uwzględniono częściowo, dopuszczając w wyjątkowych sytuacjach
przeorywanie użytków zielonych na gruntach mineralnych.
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przypadku – dochowanie czegoś w niezmienionym stanie,
mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności -
wszelka ingerencja w trwałe użytki zielone (w tym ich
odnowienie) będzie stanowić naruszenie tego wymogu.
Zatem dodanie wyjątku, o którym mowa wyżej jest
uzasadnione.

78 Proszę również o modyfikację zapisów zawartych w
działaniu Bo3 i Bo4 w kolumnie dotyczącej podmiotów
odpowiedzialnych za realizację wyżej wymienionych
działań. Proszę o usunięcie zwrotu „otrzymujących
płatności z UE”, zatem zapis ten powinien brzmieć –
„właściciele i użytkownicy gospodarstw rolnych”.
Zaproponowany w ostatniej wersji planu krąg podmiotów
odpowiedzialnych za realizację działań oznaczonych
kodem Bo3 i Bo4 w sposób bezzasadny jest ograniczony
jedynie do właścicieli i użytkowników gospodarstw rolnych
otrzymujących płatności z UE. Zatem właściciele i
użytkownicy nie otrzymujący płatności z UE nie muszą się
stosować do tych wymogów? Ponadto zapis ten, przy
uwzględnieniu kolumny dotyczącej miejsca realizacji,
gdzie wskazano – tereny gospodarstw rolnych w granicach
Ostoi, można  rozumieć również w  ten  sposób,  że  za
zachowanie wszystkich użytków zielonych w Ostoi
odpowiedzialni są tylko właściciele i użytkownicy
gospodarstw rolnych otrzymujących płatności z UE, co jest
nie do przyjęcia.

ARiMR Biuro Powiatowe
w Piszu
Pismo znak: BP 264-
69123-25/WDSPB-
IKK/13/14 z dnia
17.02.2014

Uwagi nie uwzględniono, jednak doprecyzowano zapis dotyczący podmiotów
odpowiedzialnych. Grupę podmiotów odpowiedzialnych ograniczono do gospodarstw
korzystających z płatności unijnych, ponieważ: a) władają one ogromną większością
użytków rolnych; b) są one, w odróżnieniu od innych posiadaczy ziemi, zobowiązane
przepisami powszechnymi do przestrzegania zasad wzajemnej zgodności.

79 Ponawiam prośbę o uwzględnienie pastwiskowego sposobu
użytkowania łąk świeżych (łąki rajgrasowe, kod: 6510) w
działaniu Bf3, gdyż zarówno w PROW 2007-2013, jak i w
jego następcy dla łąk świeżych dopuszczalny jest wypas w
obsadzie wynoszącej od 0,5 do 1,5 DJP/ha, przy
pastwiskowym sposobie użytkowania, natomiast przy
kośnym  w obsadzie do 1 DJP i obciążeniu do 10 DJP/ha

ARiMR Biuro Powiatowe
w Piszu
Pismo znak: BP 264-
69123-25/WDSPB-
IKK/13/14 z dnia
17.02.2014

Uwagę uwzględniono.
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(dane z projektu PROW 2014-2020).

80 Do czasu zakończenia uzgodnień z GDOŚ proszę o
usunięcie ARiMR, wskazanej jako podmiot odpowiedzialny
w działaniu  C3, tj.  przekazywaniu do RDOŚ,  nie częściej
niż raz w roku pisemnych sprawozdań z realizacji działań z
zakresu utrzymania i modyfikacji metod gospodarowania
oraz  w   działaniu  C4,  gdzie  wskazano  ARiMR  jako
podmiot odpowiedzialny za sprawdzanie w ramach
rutynowej działalności, zgodności metod gospodarowania
w gospodarstwach rolnych z działaniami obligatoryjnymi i
fakultatywnymi dotyczącymi rolnictwa. Jak wcześniej
wspomniano, funkcje kontrolne ARiMR może pełnić
jedynie w stosunku do podmiotów, które ubiegają się o
przyznanie płatności (składanie wniosków o pomoc nie jest
obowiązkowe), ponadto kontrole na miejscu przeprowadza
się jedynie w pewnej reprezentatywnej grupie gospodarstw.
Zatem może zdarzyć się taka sytuacja, że dane siedlisko w
trakcie obowiązywania PZO może nie być przedmiotem
kontroli. Zauważyć należy również, że ARiMR w ramach
kontroli wymogów wzajemnej zgodności zobowiązana jest
do sprawdzania tylko wymogów obligatoryjnych. Ponadto
w kolumnie pierwszej dotyczącej przedmiotu ochrony
wskazano jakoby kontrola ta miałaby dotyczyć wszystkich
przedmiotów ochrony, z czym w ogóle nie można się
zgodzić. Wobec wielu zastrzeżeń jakie budzi powyższy
zapis, jak również wobec tego, że w części dotyczącej
kontroli wymogów obligatoryjnych jego treść jest niejako
powtórzeniem obowiązków nałożonych na ARiMR przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jego usunięcie
należy uznać za uzasadnione.

ARiMR Biuro Powiatowe
w Piszu
Pismo znak: BP 264-
69123-25/WDSPB-
IKK/13/14 z dnia
17.02.2014

Uwagę uwzględniono.
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