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Etap I Wstępny pracy nad Planem 
 

1.1 Informacje ogólne 
Nazwa obszaru Dolina Kakaju 

Kod obszaru PLH280036 

Opis granic obszaru Mapa z granicami obszaru. Załącznik nr 1 

SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych 

Położenie Województwo warmińsko-mazurskie, powiat nowomiejski, gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec Pomorski 

Powierzchnia obszaru (w ha) 1 427,97 ha 

Status prawny Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynętalny 

regionu biogeograficznych (notyfikowana jak dokument nr C(2010) 9669) (20111/64/UE).  

Obszar Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012 stanowi obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, o którym mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

20.06.13 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Wojciech Nowakowski nowakowski@bioexperts.pl +48 604 633 320  

Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl, +48895372109, +48895372100 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ulica Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa, pokrywającej/go się z 

obszarem, która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze sporządzania 

Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 

sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej 

formy ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. Rezerwat Przyrody Kociołek Brak planu ochrony 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

7,20 

2. Rezerwat Przyrody Łabędź Brak planu ochrony 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

10,61 

mailto:nowakowski@bioexperts.pl
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3. Nadleśnictwo Jamy 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Jamy na okres od 1.01.2007 do 

31.12.2016r. 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

1 428,0 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

1. Opis obszaru Natura 2000 Dolina Kakaju PLH280036 

Dolina Kakaju ma wyjątkowy, naturalny charakter. Łączy pięknie położone śródleśne jeziora, które są płytkie i częściowo zarastające, na dużych 

powierzchniach pokryte grążelami i grzybieniami. Trudnodostępne jeziora Przędzieniec, Jeziorki, Modzel są otoczone zabagnieniami i mają 

niemal pierwotny charakter. Wzdłuż rzeki skupiają się często łęgi jesionowo-olszowe i olsy. W granicach ostoi, poza główną doliną, znajdują się 

zagłębienia powstałe po wytopieniu się brył martwego lodu zlodowacenia bałtyckiego. Obecnie są tam małe jeziorka lub kwaśne torfowiska 

mszarne. W części zachodniej enklawę stanowi jezioro Osetno, z rozległym kompleksem łęgów. 

Ostoja leży w rozległym kompleksie leśnym, dlatego cechuje ją wysoka lesistość. Lasy pokrywają tu ok. 80 % obszaru. W kompleksie leśnym 

na sandrze dominują bory mieszane i grądy, a w obniżeniach - łęgi, olsy oraz bory i brzeziny bagienne. Wśród zbiorowisk leśnych 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej występują głównie grądy subkontynentalne, łęgi jesionowo-olszowe, brzeziny bagienne, 

bory bagienne oraz lasy sosnowo-brzozowe (olsy brzozowe). W obrębie obszaru, siedliska mają tutaj chronione gatunki zwierząt, w tym wydra 

Lutra lutra, bóbr europejski Castor fiber, kumak nizinny Bombina bombina oraz łoś Alces alces. Wśród ptaków na uwagę zasługuje obecność 

takich gatunków jak: tracz nurogęś Mergus merganser, gągoł Bucephala clangula, bielik Haliaeetus albicilla, bocian czarny Ciconia nigra i 

bocian biały Ciconia ciconia, słonka Scolopax rusticola, żuraw Grus grus, orlik krzykliwy Clanga pomarina, dzięcioły czarny Dryocopus 

martius, zielony Picus viridis i duży Picus viridis, oraz czapla siwa Ardea cinerea. Ichtiofaunę reprezentują m.in. sandacz Sander lucioperca, 

sielawa Coregonus albula, szczupak Esox lucius.Wśród rzadkich gatunków bezkręgowców stwierdzono: iglicę małą Nehalennia speciosa, 

piórolotka bagniczka Buckleria paludum, ryjkowca Larinus turnus, mrówkę Formica picea, pijawkę lekarską Hirudo medicinalis.  

 

2. Przedmioty ochrony 

Typy siedlisk przyrodniczych: 

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 

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

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

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

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

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 
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*91D0 Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

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

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum 

Gatunki zwierząt: 

1337 Bóbr europejski Castor fiber 

1355 Wydra Lutra lutra 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina 

Gatunek rośliny: 

1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 

 

3. Obszar objęty Planem  

Ostoja obejmuje dolinę Kakaju wraz z trzema enklawami. Leży na terenie gmin Biskupiec i Nowe Miasto Lubawskie, na terenie Nadleśnictwa 

Jamy. Główną osią ostoi jest rzeka Kakaj (Laka), dopływ Osy, przepływająca przez liczne jeziora: Lekarty, Moszyska, Przędzieniec, Jeziorki, 

Modzel, Kakaj, Dębno, Wielki Staw. Na obszarze ostoi znajdują się dwa ścisłe rezerwaty torfowiskowe - Kociołek i Łabędź - utworzone już w 

1958 r. dla ochrony śródleśnych torfowisk. 

 

4. Znaczenie Planu, jego cele, powstawanie oraz skutki. 

Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem przy zarządzaniu zasobami przyrodniczymi dla ochrony których, zostały utworzone 

obszary sieci Natura2000. Tworzy on podstawę do prowadzenia działań ochronnych wobec siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i 

roślin, wskazując podmioty odpowiedzialne za wykonanie jego założeń. Dokument ten jest sporządzany na okres dziesięciu lat. Obejmuje on 

m.in. ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne i monitoringowe. Może w 

sposób bezpośredni oddziaływać na organy administracji, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych jak i właścicieli nieruchomości 

czy przedsiębiorców działających na rozpatrywanym terenie. Może również wskazać potrzebę zmian w już istniejących dokumentach 

planistycznych. 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to 

obowiązek wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.) oraz art. 28 ustawy o ochronie przyrody z dnia 13 maja 2013 roku, 
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tryb sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186). 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Dolina Kakaju PLH280036 ustanawia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, na podstawie 

projektu planu zadań ochronnych wykonanego przez konsorcjum firm Adasa Sistemas S.A.U. oddział w Polsce oraz Bioexperts Wojciech 

Nowakowski. 

 

5. Spotkania dyskusyjne  

W toku prac nad planem zadań ochronnych, zorganizowano 2 spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, na których podmioty administracyjne, 

przedstawiciele zainteresowanych osób prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 czy zainteresowane jego ochroną, mogły 

wspólne wypracować zapisy dotyczące planu zadań ochronnych. Spotkania dyskusyjne odbyły się 24.10.2013 r. oraz 9.12.2013 r. 

 

6. Informacja publiczna  

Podczas procesu planistycznego, by zapewnić możliwość udziału wszystkich zainteresowanych stron, projekt planu zostanie opublikowany za 

pomocą Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://pzo.gdos.gov.pl/). Istnieje możliwość 

zamieszczenia informacji o przebiegu prac na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie 

http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/. Po zakończeniu prac nad planem, jego ostateczna wersja zostanie podana do publicznej wiadomości i poddana 

procesowi konsultacji społecznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze 

zm.). 

 

http://pzo.gdos.gov.pl/
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 

% 

pokryc

ia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populac

ja Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Repreze

n. 

Ocena  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Wzglę

dna 

powier

zchnia 

Ocen

a 

Ogól

na 

Opina dot. wpisu 

S1 3140 

Twardowodne oligo- 

i mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 

 0,09    A B C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S2 3150 

Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

 13,07    A A C A 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S3 3160 

Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

 0,05    A A C A 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S4 6410 
Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe  
 0,04    D    

Nie stanowi 

przedmiotu ochrony w 

obszarze 

S5 6430 

Ziołorośla górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne  

 0,02    D    

Nie stanowi 

przedmiotu ochrony w 

obszarze 
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S6 6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

 0,38    C B C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S7 7110 

*Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

 2,23    B B C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S8 7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

 0,09    B B C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S9 7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 0,02    B B C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S10 9170 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  

 22,58    B C C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S11 91D0 
*Bory i lasy 

bagienne 
 1,69    B B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S12 91E0 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

 8,17    B B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S13 91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

 0,05    C C C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 
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R1 1393 
Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

Ok. 

5m2 (4 

stanow

iska) 

   C B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

R2 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Kilka 

osobni

ków (1 

stanow

isko) 

   D    

Nie stanowi 

przedmiotu ochrony w 

obszarze 

Z1 1337 Bóbr Castor fiber  C   C A C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z2 1355 Wydra Lutra lutra  P   C B C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z3 1188 Kumak nizinny 
Bombina 

bombina 
 C   C B C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki).  

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.   

W ramach prac nad projektem POIS. 05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski” zorganizowana została strona internetowa, gdzie są zamieszczane dane wynikające z prac nad projektem planu zadań ochronnych. 

Uwagi do projektowanego planu zadań ochronnych można zgłaszać na adres: pzo@rdos.olsztyn.pl. Ponadto umożliwiono konsultacje społeczne 

za pomocą Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (http://pzo.gdos.gov.pl). Więcej informacji o projekcie planu zadań ochronnych Natura 

2000 można znaleźć na stronie: http://natura2000.gdos.gov.pl/ 

Ponadto w związku z realizacją projektu Planu został utworzony Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) ds. tworzenia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Kakaju PLH 280036, składający się z przedstawicieli kluczowych grup interesu, tj. zainteresowane osoby i 

podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu, a także eksperci 

przyrodnicy. W ramach prac ZLW zorganizowano 2 jednodniowe spotkania w formie warsztatów, odbyły się one 24.10 oraz 09.12 2013 roku. 

Informacja o spotkaniach ZLW została przekazana zainteresowanym listownie. Dodatkowo ukazało się ogłoszenie w prasie lokalnej, które 

http://pzo.gdos.gov.pl/
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informowało o rozpoczęciu prac nad planem, a ponadto rozesłano obwieszczenia do gmin, gdzie zostały one udostępnione opinii publicznej. 

Informacje te zamieszczono również na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie. Spotkania miały charakter warsztatów, których celem było 

wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000 – uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wiedzę 

naukową oraz lokalną na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. Listę osób/podmiotów 

uczestniczących w spotkaniach ZLW przedstawia tab.1.8. W spotkaniach ZLW uczestniczyły osoby reprezentujące różne środowiska, m.in.: 

samorządowcy, leśnicy, inwestorzy, przedstawiciele rolników, członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Członkowie ZLW zostali 

poproszeni o udostępnianie informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, które mogłyby być 

pomocne w stworzeniu planu zadań ochronnych. Relacje ze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy dostępne są na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

Po zamieszczeniu projektu Planu na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie w ciągu 21 dni od daty opublikowania obwieszczenia istnieje 

możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnej do przedstawionego dokumentu na adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  
Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu 

województwa świętokrzyskiego, udostępnianie informacji w 

tym zakresie 

Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (89) 521 90 00 

Starostwo Powiatowe w 

Nowym Mieście 

Lubawskim 

Wydział Środowiska i 

Rolnictwa 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

udostępnianie informacji w tym zakresie, uproszczone plany 

urządzania lasu 

Ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie 

Tel. 56 472 42 18 

e-mail: srod@powiat-

nowomiejski.pl 

Gmina Biskupiec Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze 

gminy, udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i 

ochronie środowiska na obszarze miasta i gminy, tworzenie 

indywidualnych form ochrony przyrody 

Ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec Tel. (56) 47 45 057 

e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl 

Urząd Gminy w Nowym 

Mieście Lubawskim 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze 

Mszanowo Ul. Podleśna 1, 13-300 

Nowe Miasto Lubawskie 

Tel. (56) 472 63 00 

e-mail: urząd@gminanml.pl 
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gminy, udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i 

ochronie środowiska na obszarze miasta i gminy, tworzenie 

indywidualnych form ochrony przyrody 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

Opracowywanie warunków korzystania z wód regionu, 

prowadzenie wykazu obszarów chronionych, opracowywanie 

planów ochrony przeciwpowodziowej, ustanawianie stref 

ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych, planowanie przedsięwzięć związanych z 

odbudową ekosystemów 

Ul. Franciszka Rogaczewskiego 

9/19,  

80-804 Gdańsk 

Tel. (58) 326 18 88 

e-mail: 

sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Toruniu 

Opracowywanie programów działania, koordynowanie i 

wspomaganie działań w przypadku klęsk żywiołowych i 

nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska leśnego, 

opracowywanie programów naprawczych i rozwojowych oraz 

nadzór nad ich wykonaniem, prognozowanie zjawisk i procesów 

zachodzących w gospodarce leśnej, ustalaniu wskaźników do 

planów rocznych i wieloletnich dla jednostek organizacyjnych, 

organizowanie wspólnych przedsięwzięć oraz nadzorowanie 

jednostek w zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki 

leśnej 

Ul. Mickiewicza 9, 87-100 rdlp@torun.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Jamy Realizacja zadań ochronnych, koordynacja prac związanych z 

selekcją i nasiennictwem, szkółkarstwem, hodowlą lasu, ochroną 

lasu (w tym ochroną przeciwpożarową), ochroną środowiska i 

zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych 

działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania 

lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, ewidencja 

gruntów, sposoby udostępniania lasu 

Jamy 5, 86-318 Rogóźno Tel. (56) 46 897 32 

e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w 

Olsztynie 

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

monitoring jakości środowiska. 

Ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn Tel. (89) 522 08 00 

e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Olsztynie 

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze 

województwa, nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, 

promocja i udostępnianie informacji w tym zakresie 

Ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn Tel. (89) 537 21 00 

e-mail: 

sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wdrażanie 

instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 

Ul. św. Wojciecha 2, 10-038 

Olsztyn 

Tel. (89) 521 09 20 
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Warmińsko-Mazurski 

Oddział w Olsztynie 

udzielanie pomocy ze środków krajowych, wdrażanie i 

wykonywanie polityki rolnej 

 

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 

Paweł Boratyński Koordynator Planu, Ekspert ds. zoologii BIOEXPERTS +48 604633320 

boratyński@bioexperts.pl 

Joanna Wojciechowska Ekspert siedliskoznawca BIOEXPERTS +48 510 811 352 

bioexperts@wp.pl 

Jakub Zawistowski Ekspert siedliskoznawca BIOEXPERTS +48 509 595 624 

bioexperts@wp.pl 

Marta Kowalska Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i 

leśnictwa 

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie tel. (56) 47 26 303 

e-mail: 

mkowalska@gminanml.pl 

Andrzej Tarnawski Z-ca nadleśniczego Nadleśnictwo Jamy 606 759 722 

jamy@torun.lasy.gov.pl 

Arkadiusz Dobek Leśniczy Nadleśnictwo Jamy 606-759-718 

jamy@torun.lasy.gov.pl 

Grzegorz Gust Inżynier nadzoru Nadleśnictwo Jamy 606 -605 -610 

jamy@torun.lasy.gov.pl 

Ewelina Baumert Starszy specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie (23) 69 81 005  

ewelina.baumert.olsztyn@rdos.

gov.pl 

Joanna Sobiesierska Starszy specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie 23 69 81 005  

joanna.sobiesierska.olsztyn@rd

os.gov.pl  

Tomasz Grzywacz przedstawiciel Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim sekretariat@powiat-

nowomiejski.pl 

(56) 472 42 20 

Beata Widźgowska przedstawiciel Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie urzad@gminanml.pl 

(56) 47 26 300 

mailto:jamy@torun.lasy.gov.pl
mailto:jamy@torun.lasy.gov.pl
mailto:jamy@torun.lasy.gov.pl
mailto:sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
mailto:sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
mailto:urzad@gminanml.pl
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Barbara Wiercińska przedstawiciel Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie urzad@gminanml.pl 

(56) 47 26 300 

Maria Żuralska przedstawiciel Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  

Szymon Cubanowski przedstawiciel Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  

 

 

Etap II Opracowanie projektu Planu 

 

Moduł A 

 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

Materiały 

publikowane 

Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- 

Carpinetum, Tilio-Carpinetum). W:  Herbich J. 

(red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 

113-138. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-6 

 

Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

W:  Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa. T. 5., s. 242-258. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

 

 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-6 

 

 

 

 

 

 

mailto:urzad@gminanml.pl
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Herbichowa M. 2004. Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea nigrae).  W: Herbich J. 

(red.). 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny.. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa. Tom 2., str. 147-157. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-3 

 

Herbichowa M., Potocka J. 2004. Torfowiska 

wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe). W: 

Herbich J. (red.). 2004. Wody słodkie i 

torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 – podręcznik metodyczny.. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 2., str. 

115-139. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-3 

 

Herbichowa M., Potocka J., Kwiatkowski W. 

2004. Bory i lasy bagienne. W: Herbich J. (red.). 

Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., str. 

171-202. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-6 

 

Hołdyński Cz., Krupa M. (red.). 2009. Obszary 

Natura 2000 w województwie warmińsko-

mazurskim. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn. 

Kompletny zgodnie z SDF Wysoka. Opis siedlisk  

i gatunków przyrodniczych objętych 

Dyrektywą Siedliskową 

zinwentaryzowanych  

w 2008 roku na potrzeby WZS. 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 
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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.  

Kompletny Wysoka. Szczegółowa inwentaryzacja 

siedlisk  

i gatunków Natura 2000 

przeprowadzona 

 w latach 2006-2008. Zawiera 

zweryfikowane informacje o 

występujących gatunkach  

i siedliskach na danych obszarach. 

Biblioteka RDOŚ Olsztyn 

Hutorowicz A. 2004. Naturalne dystroficzne 

zbiorniki wodne.  W: Herbich J. (red.). 2004. 

Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny.. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. Tom 2., str. 72-78. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-3 

 

Klimaszyk P. 2004.Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion. W:  Herbich J. (red.). 

2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Tom 2. Ministerstwo 

Środowiska: s. 59-71; Warszawa. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

 

 

 

 

 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajewski Z. W., Kochańska E. Stan środowiska 

województwa Warmińsko-Mazurskiego w świetle 

badań przeprowadzonych w 2003 roku. W: 

Inżynieria ekologiczna nr 11, 2005. 

Informacje o stężeniach 

wybranych zanieczyszczeń w 

wodach potoku Kakaj i 

przyznanej mu klasy czystości. 

Informacje dodatkowe, uzupełniające. http://ineko.net.pl/pdf/IE-

11.pdf#page=67 
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Kucharski J., Perzanowska J. 2004. Niżowe i 

górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris). W: Herbich J. (red.). 

Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 

Poradniki ochrony siedlisk i  gatunków Natura 

2000 – podręcznik metodyczny,  Ministerstwo 

Środowiska. T. 3., s. 192-211.  Warszawa. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

 

 

 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-4 

 

 

 

 

 

 

 

Owsianny P. M., Gąbka M. 2007. Zbiorniki 

ramienicowe i dystroficzne – cechy diagnostyczne 

w świetle programu Natura 2000 i przykładów z 

Lasów Pilskich.  

Zawiera wiedzę na temat oceny 

diagnostycznej stanu zachowania 

typów jezior stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarze. 

Informacje dodatkowe, uzupełniające.  

Pawlaczyk P. 2004. Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) . W:  Herbich J. (red.). Lasy i bory. 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 

2000 – podręcznik metodyczny.  T. 5. 

Ministerstwo Środowiska: s. 203-241; Warszawa. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

 

 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-6 

 

 

 

 

 

 

Piotrowicz R. 2004. Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne z podwodnymi łąkami ramienic 

Charetea.  W: Herbich J. (red.). 2004. Wody 

słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Tom 2. Ministerstwo Środowiska: s. 48-58; 

Warszawa. 

Zawiera wiedzę na temat 

siedlisk, tendencje do przemian 

w skali kraju i potencjalne 

zagrożenia oraz proponowane 

sposoby ochrony. 

Opracowanie zawiera szereg 

praktycznych wskazówek oceny 

siedlisk i propozycji ich ochrony, co 

jest przydatne przy tworzeniu planów 

zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000, a także podczas realizacji 

planów i programów ochrony. 

http://natura2000.gdos.gov.p

l/strona/tom-3 
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Dane 

niepublikowane 

Zarządzenie nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Jamy w sprawie wykonywania czynności 

gospodarczych o charakterze ochronnym na 

naturalnych siedliskach przyrodniczych oraz 

obszarach Natura 200 z dnia 20 maja 2009 r.  

Zawiera szczegółowe zapisy 

odnośnie prowadzenia działań 

gospodarczych o charakterze 

ochronnym na terenie obszaru 

odnośnie siedlisk leśnych (9170, 

91D0, 91E0, 91F0),  nieleśnych 

(7110, 7140) oraz wodnych 

(3150, 3160) 

Bardzo istotne źródło informacji, 

stanowiące podstawę do 

sformułowania uzgodnionych w 

ramach PZO działań ochronnych dla 

obszaru 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/

dg/rdlp_torun/nadl_jamy/ur

egulowania_wewnetrzne 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Ostoja obejmuje dolinę Kakaju wraz z trzema enklawami. Leży na terenie gmin Biskupiec i Nowe Miasto Lubawskie, na terenie Nadleśnictwa 

Jamy. Położona jest w krajobrazie młodoglacjalnym, obejmuje rynnę subglacjalną w kompleksie rozległego, pokrytego lasami sandru 

brodnickiego. Jedynie w cześci zachodniej i wschodniej pojedynczo występują pagórki i wzgórza morenowe oraz kemy (Pagórki Lipińskie, 

Równina Jamielnicka). Główną osią ostoi jest rzeka Kakaj (Laka), dopływ Osy, przepływająca przez liczne jeziora: Lekarty, Moszyska, 

Przedzieniec, Jeziorki, Modzel, Kakaj, Dębno, Wielki Staw. Większość terenu pokrywają gleby bielicoziemne, wytworzone z piasków luźnych 

wodnolodowcowych, a wzdłuż rzeki i przy jeziorach wykształciły się gleby bagienne i pobagienne. Dolina Kakaju ma wyjątkowy, naturalny 

charakter. Łączy pięknie położone śródleśne jeziora, które są płytkie i częściowo zarastające, na dużych powierzchniach pokryte grążelami i 

grzybieniami. Trudnodostępne jeziora Przędzieniec, Jeziorki, Modzel są otoczone zabagnieniami i mają niemal pierwotny charakter. Wzdłuż 

rzeki skupiają się często łęgi jesionowo-olszowe i olsy. W granicach ostoi, poza główną doliną, znajdują się zagłębienia powstałe po wytopieniu 

się brył martwego lodu zlodowacenia bałtyckiego. Obecnie są tam małe jeziorka lub kwaśne torfowiska mszarne. W części zachodniej enklawę 

stanowi jezioro Osetno, z rozległym kompleksem łęgów. 

Na obszarze ostoi znajdują się dwa ścisłe rezerwaty torfowiskowe - Kociołek i Łabędź - utworzone już w 1958 r. dla ochrony śródleśnych 

torfowisk. Pierwszy położony jest w głęboko wciętym zagłębieniu wytopiskowym. W środkowo-zachodniej części znajduje się jeziorko 

dystroficzne, w otoczeniu torfowiska nawiązującego do młodych torfowisk wysokich (widoczna struktura kępowa). Podobny kierunek sukcesji 

zbiorowisk przejściowotorfowiskowych do wysokotorfowiskowych (głównie Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi i Ledo-Sphagnetum) 

zachodzi w rezerwacie Łabędź. Jednak zjawisko jest tu intensywniejsze, należy je wiązać ze spadkiem poziomu wód i osuszeniem (ekspansja zb. 

Junco-Sphagnetum). Obecne torfowisko w rezerwacie Łabędź jeszcze w połowie XIX w. było płytkim zbiornikiem wodnym, dopiero prace 

melioracyjne pod koniec XIX w. spowodowały jego osuszenie. W obydwu rezerwatach widoczna jest sukcesja roślinności torfowiskowej w 

kierunku leśnej, głównie boru bagiennego. Co jakiś czas wysokie poziomy wód (ostatni w 1981 r.) powodują, że drzewostany są podtapiane i 

usychają, tym samym torfowiska utrzymują się "otwarte". W obydwu rezerwatach występują mszary przygiełkowe i kępkowo-dolinkowe, duże 
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powierzchnie zajmują zbiorowiska z turzycą bagienną i bagnicą torfową. Oprócz torfowisk wysokich w ostoi znajdują się torfowiska 

przejściowe. Ich mały kompleks znajduje się w części zachodniej koło jeziora Maciek. Zanotowane tu zostały liczne, rzadkie gatunki roślin: 

lipiennik Loesela Liparis loeselii, wątlik błotny Hammarbya paludosa, turzyca strunowa Carex chordorrhiza, błotniszek wełnisty Helodium 

blandowii (gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin), sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus, złocieniec mieszanopłciowy. Na 

zachodnim krańcu jeziora Moszyska znajduje się podsuszony płat torfowiska zasadowego, z interesującymi gatunkami roślin: mszar nastroszony 

Paludella squarrosa, błotniszek wełnisty Helodium blandowii, błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens, bagniak zdrojowy Philonotis fontana 

(mchy), wyblin jednolistny Malaxis monophyllos, listera jajowata Listera ovata, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata, kruszczyk błotny 

Epipactis palustris (rośliny naczyniowe). Wśród zbiorowisk nieleśnych w ostoi znajdują się niewielkie powierzchnie łąk świeżych i 

zmiennowilgotnych. 

Ostoja leży w rozległym kompleksie leśnym, dlatego cechuje ją wysoka lesistość. Lasy pokrywają tu ok. 80 % obszaru. W kompleksie leśnym 

na sandrze dominują bory mieszane i grądy, a w obniżeniach - łęgi, olsy oraz bory i brzeziny bagienne. Wśród zbiorowisk leśnych Natura 2000 

występują głównie grądy subkontynentalne, łęgi jesionowo-olszowe, brzeziny bagienne, bory bagienne oraz lasy sosnowo-brzozowe (olsy 

brzozowe). Pierwsze z wymienionych mają specyficzny charakter, licznym udziałem buka nawiązują do grądu subatlantyckiego. Zajmują duże 

powierzchnie, ale dobrze i typowo wykształconych grądów jest niewiele. 

Niżowe łęgi jesionowo-olszowe ciągną się wzdłuż Kakaju i miejscami są bardzo dobrze zachowane. Leśne zbiorowiska na torfowiskach to różne 

postacie lasów bagiennych. 

W obrębie obszaru, siedliska mają tutaj chronione gatunki zwierząt, w tym wydra Lutra lutra, bóbr europejski Castor fiber, kumak nizinny 

Bombina bombina oraz łoś Alces alces. Wśród ptaków na uwagę zasługuje obecność takich gatunków jak: tracz nurogęś Mergus merganser, 

gągoł Bucephala clangula, bielik Haliaeetus albicilla, bocian czarny Ciconia nigra i bocian biały Ciconia ciconia, słonka Scolopax rusticola, 

żuraw Grus grus, orlik krzykliwy Clanga pomarina, dzięcioły czarny Dryocopus martius, zielony Picus viridis i duży Picus viridis, oraz czapla 

siwa Ardea cinerea. Ichtiofaunę reprezentują m.in. sandacz Sander lucioperca, sielawa Coregonus albula, szczupak Esox lucius.Wśród rzadkich 

gatunków bezkręgowców stwierdzono: iglicę małą Nehalennia speciosa, piórolotka bagniczka Buckleria paludum, ryjkowca Larinus turnus, 

mrówkę Formica picea, pijawkę lekarską Hirudo medicinalis.  

Ostoja obejmuje najbardziej wartościowe fragmenty doliny Kakaju wraz z jeziorami i torfowiskami, które cechuje wysoka bioróżnorodność. Na 

małym obszarze zanotowano 13 typów (w tym 15 podtypów) siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Siedliska te zajmują połowę powierzchni 

ostoi. Są tu bardzo dobrze zachowane jeziora eutroficzne, dystroficzne oraz twardowodne z podwodnymi łąkami ramienic. Granice zostały 

zooptymalizowane tak, aby obejmowały najcenniejsze obszary północnej części lasów brodnickich.  

Do największym zagrożeń dla ostoi należy zaliczyć rozwój sieci osadniczej, a zwłaszcza intensyfikację zagospodarowania turystycznego 
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brzegów jezior. Postępująca eutrofizacja jezior jest wynikiem spływów biogenów i nieczystości z przyległych miejscowości. Zaśmiecanie terenu 

widoczne jest w miejscach łowisk wędkarskich. Powszechny spadek poziomu wód (szczególnie widoczny na obszarach sandrowych) znacznie 

przyśpiesza ewolucję biocenotyczną (głównie na torfowiskach), a tym samym otwarte zbiorowiska torfowiskowe przekształcają się w kierunku 

zbiorowisk leśnych (rezerwat Łabędź). Piętrzenie wody i zalewanie obszarów wokół rzeki, powodowane przez bobry, sprzyja ekspansji 

szuwarów i wypiera mechowiska (przepust na Kakaju, przy szosie Skarlin-Bielice). Niektóre przejawy gospodarki leśnej mogą negatywnie 

wpływać na roślinność leśną, np. wprowadzanie obcych gatunków drzew, nadmiar wprowadzanej sosny. 

Obszar w części położony jest na terenie Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (6349 ha), obejmuje rezerwaty przyrody: Kociołek 

(1958 r; 7,4 ha) i Łabędź (1958 r; 10,6 ha). Na terenie jest ponadto 19 użytków ekologicznych. 

Usytuowanie obszaru wg regionalizacji geobotanicznej J. M. Matuszkiewicza  (1993): 

Prowincja: Środkowoeuropejska 

Podprowincja: Środkowoeuropejska właściwa 

Dział: Mazowiecko-Poleski 

Poddział: Mazowiecki 

Kraina: Chełmińsko-Dobrzyńska 

Okręg: Pojezierza Chełmińskiego 

Podokręg: Radzyńskochełmiński 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 
Typy użytków gruntowych 

 
Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy  1039,58 72,80 

Grunty orne  89,46 6,26 

Łąki trwałe  19,65 1,38 

Pastwiska trwałe  127,94 8,96 

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki  28,69 3,99 
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Wody stojące  122,64 8,59 

Wody płynące    

Grunty zabudowane    

Inne    

Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006. 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

Inne    

Trwałe użytki zielone    

 

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 

Uchwała Nr XXXVI-282/2005  

Rady Miejskiej w Nowym 

Mieście Lubawskim z dnia 11 

lipca 2005 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowe 

Miasto Lubawskie 

Rada Miejska w Nowym Mieście 

Lubawskim 

Brak. Dokument zawiera 

informacje ogólne na temat 

środowiska przyrodniczego 

gminy. 

Nie wymieniono. Brak. 
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 Uchwała Nr XVIII/109/08  

Rady Miejskiej w Nowym 

Mieście Lubawskim z dnia 12 

lutego 2008 r w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego  

miasta Nowe Miasto Lubawskie 

Rada Miejska w Nowym Mieście 

Lubawskim 

Brak. Dokument zawiera 

informacje ogólne na temat 

środowiska przyrodniczego 

gminy. 

Nie wymieniono. Brak. 

Uchwała Nr I/13/2002  

Rady Gminy w Biskupcu z dnia 

14 marca 2002 r w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy letniskowej w 

miejscowości Osetno nad 

Jeziorem Osetno, Gmina 

Biskupiec 

Rada Gminy Biskupiec Brak. Dokument zawiera 

informacje ogólne na temat 

środowiska przyrodniczego 

gminy. 

Nie wymieniono. Brak. 

Uchwała Nr XX/180/08 

Rady Gminy w Biskupcu z dnia 

06 listopada 2008 r w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  w części obrębu 

Osetno, Gmina Biskupiec 

obejmującego teren działki 

60/12 

Rada Gminy Biskupiec Brak. Dokument zawiera 

informacje ogólne na temat 

środowiska przyrodniczego 

gminy. 

Nie wymieniono. Brak. 

Uchwała Nr XXX/266/09 

Rady Gminy w Biskupcu z dnia 

29 października 2009 r w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  w gminie 

Rada Gminy Biskupiec Brak. Dokument zawiera 

informacje ogólne na temat 

środowiska przyrodniczego 

gminy. 

Nie wymieniono. Brak. 
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Biskupiec obejmującego teren w 

miejscowości Gaj, obręb Łąkorz. 

Uchwała Nr XX/177/08 

Rady Gminy Biskupiec z dnia 

06 listopada 2008 r w sprawie 

uchwalenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Biskupiec 

Rada Gminy Biskupiec Brak. Dokument zawiera 

informacje ogólne na temat 

środowiska przyrodniczego 

gminy. 

Nie wymieniono. Brak. 

 

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

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

[ha] 
Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze
1
 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3140 Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki wodne z 

podwodnymi łąkami ramienic 

Charetea 

C 1,29 1 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

E849  

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

A 186,64 15 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

B2CD, C7C2, 3AE3, 

A838, F243, DE72, 

BD90, EB53,  B89C, 

FCB0, 31E7, D21B, 

206B, 8921 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

3160 Naturalne, dystroficzne A 0,71 1 Zamieszczono na mapie   Zadowalający Wykonano ekspertyzę terenową 

                                                 
1
 Cztery ostatnie znaki nr guid 
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zbiorniki wodne załącznik nr 3; nr GUID: 

B7A1 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 

C 

5,42 (wg SDF) 

7,00 (po 

weryfikacji 

terenowej) 

8 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

8A31, 5CFD, 6AAE, 

F782, B6D8, E21C, 

F96B, 04A8  

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. Stwierdzono większą 

powierzchnię siedliska w 

sąsiedztwie istniejących płatów 

*7110 Torfowiska wysokie z 

roślinnością torfotwórczą (żywe) 
C 31,84 6 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

5A04, 3F4E, F179, 

7AD5, DFB7, 2E9E 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea 

C 1,29 2 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

54DE, A2FA, 0AB4 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk 

C 0,29 1 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

3B81 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

B 322,44 28 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

1874, ABCE, 8CE8, 

C011, 98E0, CA60, 9107, 

6815, 27D0, D7C5, 

220B, 6C59, 50F4, 

B1A0, 758D, DDD3, 

6CEB, F824, 57AA, 

F65C, E6C9, 5B70, 

8C06, CE85, 56F3, 5776, 

B825, 8BA4 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

*91D0 Bory i lasy bagienne 

Vaccinio uliginosi-Betuletum 
B 24,13 11 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 
Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 
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pubescentis, Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum 

4338, 32B1, 0840, DB33, 

950D, B078 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-

incanae, olsy źródliskowe 

B 116,67 24 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

895E, 7943, 7A7C, 40F1, 

4509, 7677, 0B63, 

DC7D, 3D16, 9D8B, 

2934, C42A, 5D6C, 

D060, 895E, 3944, F9B3, 

5ACE, 8399, 4216 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe Ficario-

Ulmetum 

C 0,71 1 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

74C2 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

Gatunki roślin 

1393 Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 
B - 3 

Zamieszczono na mapie 

załącznik nr 3; nr GUID: 

9949, EC6F, 5C21 

Zadowalający 

Wykonano ekspertyzę terenową 

(weryfikację dotychczas 

znanego rozmieszczenia) latem 

2013 r. 

Gatunki zwierząt 

1188 Kumak nizinny Bombina 

bombina 

 

C 

Brak danych o 

wielkości 

zajmowanej 

powierzchni na 

terenie obszaru 

1 Zamieszczono na mapie Wystarczający 

Stwierdzony na jednym 

stanowisku, główny obszar 

występowania zlokalizowany 

poza obszarem Natura 2000. 

Informacje ustne od leśniczego, 

który zgłosił stanowisko 

kumaka nizinnego w RDOŚ 

Olsztyn 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 

Charakterystyka ogólna 

Naturalne zbiorniki wód oligo- lub mezotroficznych o wysokiej zawartości elektrolitów, w których ramienice Charophyta dominują tworząc 

tzw. podwodne łąki ramienicowe Charetalia fragilis. Zbiorniki te charakteryzują się dużą przezroczystością i najczęściej zielonoszmaragdową 

barwą wody. Występowanie łąk ramienicowych jest uznawane za wskaźnik dobrej jakości wody. Zbiorowiska te tworzą głównie ramienice 

(jednego lub kilku gatunków). Stwierdzony zespół Charetum vulgaris tworzy jednogatunkowe agregacje, niekiedy również może mu 

towarzyszyć niewielki udział przedstawicieli hydrofitów naczyniowych, takich jak: rdestnice Potamogeton sp., wywłócznik Myriophyllum sp. 

czy rogatek sztywny Ceratophyllum demersum. Występowanie łąk ramienicowych jest uznawane za wskaźnik dobrej jakości wody. 

Fitocenozy te powstają w wyniku działalności człowieka np. na wyrobiskach po kamieniołomach. 

Charakterystyka w ostoi - W Ostoi znajduje się jeden zbiornik zakwalifikowany do siedliska 3140, wykazujący znaczne tendencje w 

kierunku powszechnie spotykanych zbiorników eutroficznych w wyniku zarastania; mimo ewolucji biocenotycznej, parametry 

fizykochemiczne wód jeziora wykazują stan odpowiedni dla tego siedliska. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest właściwy (FV) (na podstawie Listy rankingowej 

typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie w obszarze; ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Bezpośrednim zagrożeniem jest nawożenie wód dla potrzeb hodowli ryb. Ramienice zanikają stopniowo w wyniku ograniczania ilości światła 

docierającego do głębszych warstw wody, konkurencji innych roślin wodnych lub naturalnej ewolucji siedliska przez zarastanie i wypłycanie 

zbiorników. Zanikanie to może być wzmożone przez melioracje, osuszanie zbiorników, wydeptywanie czy przez mechaniczne usuwanie roślin 

w rejonie kąpielisk. 

Zagrożenia w obszarze – do zagrożeń niewątpliwie należy sukcesja biocenotyczna związana z wkraczaniem nymfeidów związanych z 

jeziorami o wyższej trofii, jednakże niełatwo jest jednoznacznie określić na ile są to procesy naturalne a na ile antropogeniczne. 
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3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

Charakterystyka ogólna 

Naturalne jeziora i stałe niewielkie zbiorniki wodne oraz odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami 

(Potamion i częściowo Nymphaeion), makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających (częśc Nymphaeion), a także 

Prymitywnymi skupieniami drobnych roślin pływających po powierzchni wody (Lemnetea) 

Charakterystyka w ostoi – W Ostoi siedlisko zajmuje znaczną powierzchnię, składa się głównie ze jezior eutroficznych przez które 

przepływa rzeka Laka (Kakaj), są to m.in. Osetno, Przędzieniec, Moszyska, Kakaj, i inne. W obrębie większości z nich znajdują się 

prawidłowo wykształcone zbiorowiska roślinności pływającej i zanurzonej, a parametry fizykochemiczne również wskazywały na właściwy 

stan siedlisk; na niektórych jednakże (np. Kakaj) zauważalny był spadek przejrzystości wody spowodowany lokalnymi zakwitami sinic. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1) (na podstawie Listy 

rankingowej typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Stan zachowania w obszarze - A (dane z SDF); A (dane po weryfikacji) 

Ranga w obszarze – siedlisko zajmujące duże powierzchnie w obszarze; ranga średnia. 

Zagrożenia 
Głównym czynnikiem zagrażającym jakości i trwaniu siedliska jest eutrofizacja powodowana różnymi czynnikami, najczęściej jako skutek 

negatywnej działalności człowieka. Przyspieszenie procesu eutrofizacji powoduje zmiany w poziomach troficznych, spadek różnorodności 

biologicznej, zakwity glonów, pojawianie się mat glonowych, przyduchy tlenowe, pojawienie się siarkowodoru, gromadzenie się materii 

organicznej, wypłycanie, zarastanie i w konsekwencji zanik siedliska. 

Zagrożenie w obszarze – Potencjalnym zagrożeniem dla tych siedlisk są procesy eutrofizacji, ma to miejsce we fragmentach zbiorników 

poddanych dużej presji rekreacyjnej, jak i budowlanej (np. Osetno). Może to być powiązane zarówno ze składowaniem odpadów w miejscach 

niedozwolonych, jak i potencjalnym „dzikim” zarybianiem zbiorników. 

 

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

Charakterystyka ogólna 

Jeziora dystroficzne są to z reguły niewielkie zbiorniki wodne, charakteryzujące się małą zasobnością substancji pokarmowych oraz duża 

zawartością substancji humusowych w wodzie. Głównym źródłem kwasów humusowych w wodzie tych jezior są wody torfowiskowe 

dopływające z pła mszarnego. Zawieszone w wodzie jezior cząsteczki kwasów humusowych wychwytują z niej wapń oraz mineralne związki 
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pokarmowe, a ich nadmiar nadaje jej kwaśny odczyn (pH poniżej 6,5), wiąże rozpuszczony tlen i bardzo wyraźnie ogranicza przenikanie 

światła, nadając jednocześnie brunatne zabarwienie. Duże i nierozpuszczalne cząstki kwasów humusowych opadają na dno, tworząc bardzo 

charakterystyczne dla tego typu jezior organiczne osady zwane „dy”, których miąższość często przekracza nawet kilka metrów. Produkcja 

pierwotna fitoplanktonu w jeziorach dystroficznych jest niewielka, ze względu na małą dostępność mineralnych postaci substancji 

pokarmowych oraz bardzo płytka strefę, w której penetruje światło (efekt zaciemnienia). Ubogie są również zespoły pelagiczne zooplanktonu. 

Podobnie mało zróżnicowany jest skład gatunkowy ryb. W tego typu jeziorach często spotyka się mało liczne populacje jednego lub, najwyżej 

kilku gatunków ryb, a nierzadko są to zbiorniki bezrybne (Herbich red. 2004).  

Charakterystyka w ostoi – w Ostoi znajduje się jeden zbiornik reprezentujący siedlisko – jest to Kociołek położony w rezerwacie o tej samej 

nazwie. Jest to dobre zachowane jezioro dystroficzne z charakterystyczną roślinnością i właściwymi parametrami fizykochemicznymi wody. 

Otoczone jest równie dobrze zachowanym płem torfowcowym. Widoczne są ślady dawnych (najprawdopodobniej XIX wiecznych) pruskich 

melioracji widoczne w postaci „poszarpanego” a nie eliptycznego brzegu, które jednak nie mają obecnie wpływu na stan zachowania 

siedliska. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest właściwy (FV) (na podstawie Listy rankingowej 

typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie w obszarze; ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze - A (dane z SDF); A (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia 
Stwierdzono, że głównym czynnikiem zagrażającym jakości i trwaniu siedliska są zjawiska związane z odwadnianiem torfowisk, niszczeniem 

pła, melioracjami, drogami i autostradami, wędkarstwem oraz eutrofizacja powodowana różnymi czynnikami, najczęściej jako skutek 

negatywnej działalności człowieka. Najbardziej niebezpiecznym oddziaływaniem dla jezior i innych naturalnych zbiorników dystroficznych 

są wszelkie oddziaływania prowadzące do zaburzeń w stosunkach wodnych, ponieważ przyspieszają przesuszanie, murszenie torfowisk, i 

wkraczanie roślin ekspansywnych, w konsekwencji eutrofizację, wypłycanie i utratę powierzchni siedliska. 

Zagrożenia w obszarze – jezioro jest położone w zlewni leśnej, otoczone szerokim płem torfowcowym, w związku z czym posiada szeroki 

bufor chroniący przed ewentualną eutrofizacją. Zauważalne było drobne użytkowanie wędkarskie zbiornika, więc potencjalnym zagrożeniem 

może być ewentualne jego „dzikie” zarybianie i eutrofizacja spowodowana stosowaniem zanęt. Nie stwierdzono istniejących zagrożeń. 
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6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

Charakterystyka ogólna 

Antropogeniczne siedlisko bogatych florystycznie łąk powstałych na terenach wcześniejszego występowania lasów liściastych i 

zagospodarowania tych miejsc jako łąki kośne. Najczęściej występuje poza dolinami rzecznymi o naturalnym cyklu zalewów. Dla dobrego 

wykształcenia wymaga ekstensywnego użytkowania kośnego, zazwyczaj dwukrotnego koszenia w roku oraz umiarkowanego nawożenia. 

Dominującymi gatunkami w runi są miękkolistne trawy darniowe, wśród których przeważa rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, a także 

kupkówka pospolita Dactylis glomerata, stokłosa miękka Bromus hordeaceus. W runi znaczny udział mają wysokie byliny z rodziny 

baldaszkowatych (Apiaceae), m.in.: marchew zwyczajna Daucus carota, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, pasternak zwyczajny 

Pastinaca sativa. Z roślin dwuliściennych częste są: dzwonek rozpierzchły Campanula patula, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, 

komonica pospolita Lotus corniculatus, koniczyna biała Trifolium repens, bodziszek łąkowy Geranium pratense, świerzbnica polna Knautia 

arvensis. 

Charakterystyka w ostoi – na terenie ostoi większość powierzchni siedliska rajgrasowych łąk świeżych skupia się w obrębie użytku 

ekologicznego „Wielkie Łąki”. Widoczne ekstensywne użytkowanie utrzymuje właściwą strukturę siedliska. Szczególnie w południowej 

części użytku łąki te wykazują duże bogactwo gatunkowe przejawiające się malowniczymi wizualnie asocjacjami gatunków takich jak: 

dzwonek rozpierzchły Campanula patula, chaber łąkowy Centaurea jacea, jastruń właściwy Leucanthemum vulgare, marchew zwyczajna 

Daucus carota, bodziszek łąkowy Geranium pratense. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1) (na podstawie Listy 

rankingowej typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze – rozpowszechnione w obszarze; ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze – B  (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Najczęściej obserwowanymi zagrożeniami dla łąk świeżych jest zaniechanie koszenia, zalesianie łąk, zamiana łąk na pola uprawne lub 

pastwiska. Warunkiem zachowanie siedliska jest utrzymanie tradycyjnej, ekspansywnej gospodarki łąkarskiej. Zagrożenia siedliska 6510 w 

ostoi pokrywają się z wyżej przedstawionymi problemami dotyczącymi zachowania łąk w kraju. 

Zagrożenia w obszarze – Głównym zagrożeniem dla łąk świeżych w obrębie ostoi jest uproszczenie składu gatunkowego na niektórych 

płatach, spowodowane prawdopodobnie podsiewaniem wysokoproduktywnych gatunków traw; poza tym zagrożenia takie jak zaniechanie 

bądź intensyfikacja koszenia są wyłącznie potencjalne.  
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7110 *Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

Charakterystyka ogólna 

Otwarte mszary na skrajnie ubogich w substancje odżywcze i silnie kwaśnych torfach, zasilane wyłącznie lub niemal wyłącznie wodami 

opadowymi. Torfowiska wysokie często posiadają kształt kopuły, której centralna część może być wyniesiona kilka metrów w stosunku do 

mineralnych krawędzi torfowiska. Z reguły posiadają charakterystyczną strukturę kępkowo-dolinkową, w Polsce północno-wschodniej, mogą 

przybierać postać płaskich mszarów dywanowych, zawsze jednak z dominacją torfowców o kolorze brunatnym i czerwonym. Torfowiska 

wysokie bardzo często też wykształcają się w obrębie torfowisk przejściowych, które pierwotnie rozwijały się w procesie lądowienia 

zbiorników wodnych. Powierzchnia torfowisk wysokich z reguły charakteryzuje się strukturą kępkowo-dolinkową. Kępki budują najczęściej 

torfowce o zabarwieniu od czerwonego do brunatnego, natomiast w dolinkach (znacznie mocniej uwodnionych) występują torfowce koloru 

zielonego, zielono-żółtego oraz gatunki roślin naczyniowych 

Analiza zagrożeń i oddziaływań dla siedliska przyrodniczego dla regionu kontynentalnego: 

Rozwój torfowisk wysokich ściśle uzależniony jest od wód opadowych (zarówno pod względem ich ilości jak też jakości), a więc wód 

kwaśnych i ubogich w substancje odżywcze. Dodatkowo, torfowce zasiedlające torfowiska zakwaszają otoczenie i w końcowym efekcie, w 

obrębie siedliska pH osiąga wartość 3,5–4,5. 

Metody ochrony torfowisk wysokich obejmują zarówno ochronę bierną, jak też czynną. Bierna ochrona wystarczy w przypadku, gdy 

torfowisko ma całkowicie naturalne stosunki wodne i jego obecny stan jest stabilny, torfowisko rozwinęło się w wyniku sztucznego obniżenia 

poziomu wody, np. przez jej odprowadzenie z dawnego jeziora; 

Bierna ochrona może być jednak skuteczna tylko pod generalnym warunkiem, że na obszarze, w obrębie którego występuje siedlisko, ogólne 

warunki hydrologiczne są stabilne, w szczególności nie obniża się poziom wód gruntowych, a dodatkowo do torfowiska nie przedostają się 

duże ładunki biogenów i nie ulega ono eutrofizacji. 

Ochrona czynna torfowisk wysokich możliwa jest poprzez  korektę warunków wodnych (podnoszenie poziomu wody w torfowisku za 

pomocą zastawek lub zasypywania rowów odwadniających) oraz  w krajobrazie rolniczym pozostawienie nieużytkowanego rolniczo pasa 

gruntu, który będzie izolował torfowisko od użyźniających spływów z otoczenia i zabezpieczał je przed eutrofizacją oraz zanieczyszczeniami 

chemicznymi środkami stosowanymi w rolnictwie. 

Kluczowym elementem ochrony torfowisk wysokich jest zapewnienie optymalnych warunków hydrologicznych, tj. stanu silnego i stabilnego 

uwodnienia. Dlatego wszelkie zalecenia dotyczące ochrony torfowisk wysokich powinny uwzględniać możliwości zachowania istniejących 

korzystnych warunków hydrologicznych lub ich poprawy. 
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Charakterystyka w ostoi – torfowiska wysokie znajdują się głównie w północnej części ostoi, między innymi w obrębie rezerwatów 

„Kociołek” oraz „Łabędź”. Są to wielkopowierzchniowe mszary o dobrym stanie zachowania, mimo wkraczania podrostu sosnowego 

perspektywy ochronne są właściwe z racji na stopniowe wypadanie drzew dzięki właściwemu uwodnieniu. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze – siedlisko rozpowszechnione w obszarze; ranga wysoka. 

Stan zachowania w obszarze - B  (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia Rozwój torfowisk wysokich ściśle uzależniony jest od wód opadowych (zarówno pod względem ich ilości jak też jakości), a więc 

wód kwaśnych i ubogich w substancje odżywcze. Dodatkowo, torfowce zasiedlające torfowiska zakwaszają otoczenie i w końcowym efekcie, 

w obrębie siedliska pH osiąga wartość 3,5–4,5. Metody ochrony torfowisk wysokich obejmują zarówno ochronę bierną, jak też czynną. 

Bierna ochrona wystarczy w przypadku, gdy torfowisko ma całkowicie naturalne stosunki wodne i jego obecny stan jest stabilny, torfowisko 

rozwinęło się w wyniku sztucznego obniżenia poziomu wody, np. przez jej odprowadzenie z dawnego jeziora. Bierna ochrona może być 

jednak skuteczna tylko pod generalnym warunkiem, że na obszarze, w obrębie którego występuje siedlisko, ogólne warunki hydrologiczne są 

stabilne, w szczególności nie obniża się poziom wód gruntowych, a dodatkowo do torfowiska nie przedostają się duże ładunki biogenów i nie 

ulega ono eutrofizacji. Ochrona czynna torfowisk wysokich możliwa jest poprzez korektę warunków wodnych (podnoszenie poziomu wody w 

torfowisku za pomocą zastawek lub zasypywania rowów odwadniających) oraz w krajobrazie rolniczym pozostawienie nieużytkowanego 

rolniczo pasa gruntu, który będzie izolował torfowisko od użyźniających spływów z otoczenia i zabezpieczał je przed eutrofizacją oraz 

zanieczyszczeniami chemicznymi środkami stosowanymi w rolnictwie. Kluczowym elementem ochrony torfowisk wysokich jest zapewnienie 

optymalnych warunków hydrologicznych, tj. stanu silnego i stabilnego uwodnienia. Dlatego wszelkie zalecenia dotyczące ochrony torfowisk 

wysokich powinny uwzględniać możliwości zachowania istniejących korzystnych warunków hydrologicznych lub ich poprawy. 

Zagrożenia w obszarze – w obszarze jedynym istniejącym zagrożeniem jest sukcesja jednakże wkraczanie luźnego podrostu sosnowego i 

jego okresowe wypadanie w wyniku podtopienia jest zjawiskiem naturalnym. Nie stwierdzono tak częstego w skali kraju zagrożenia 

eutrofizacją czy przesuszeniem podłoża torfowego w obrębie stanowisk, między innymi dzięki położeniu w zlewniach leśnych. 

 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea  

Charakterystyka ogólna 

Torfowiska rozwijające się przy powierzchni oligo– do mezotroficznych wód, o pośrednim typie zasilania, tj. korzystające z wody opadowej i 

w części również podziemnej lub powierzchniowej, porośnięte przez różnorodne torfotwórcze zbiorowiska roślinne, w formie kołyszących się 
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na powierzchni wody kożuchów, pływających dywanów (pła), trzęsawisk, zbudowanych przez średnio wysokie i niskie turzyce, torfowce i 

mchy brunatne. 

Charakterystyka w obszarze – w obszarze siedlisko zajmuje niewielkie powierzchnie na brzegach jezior w zachodniej części ostoi; stanowią 

one wąskie pasy pła torfowcowo-przygiełkowego ze znacznym udziałem siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre oraz bobrka 

trójlistkowego Menyanthes trifoliata, wykazujące silne tendencje ku zbiorowiskom szuwarowym. 

Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie w obszarze; ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze - B  (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Zagrożenia 

Na siedlisko w regionie kontynentalnym oddziałuje szereg niekorzystnych czynników. Większość z nich to efekty obecnej lub konsekwencje 

przeszłej gospodarki ludzkiej. Zalicza się tu różne formy eksploatacji torfu (część stanowisk to regenerujące się potorfia), odwodnienia i 

oddziaływania na poziom wód gruntowych, także przez gospodarkę leśną (odlesiania zlewni, zalesianie). Kolejnym problemem jest 

zaśmiecanie torfowisk różnego typu odpadami.  

Zagrożenia w obszarze – w obszarze głównym zagrożeniem dla siedliska jest znaczny postęp sukcesji naturalnej na płatach; z wykazywanej 

w materiałach WZS powierzchni tylko niewielka część będąca płem bezpośrednio przy brzegach jeziora zachowała otwarty charakter, na 

większej części doszło do znacznego zarośnięcia przez podrost brzóz i krzaczastych wierzb, oraz wkraczanie szuwaru szerokopałkowego, 

spowodowane prawdopodobnie eutrofizacja wód zasilających. Spiętrzenie wody przez bobry zalało trzęsawisko i spowodowało wkroczenie 

gatunków szuwarowych. 

 

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

Charakterystyka ogólna 

Torfowiska zasadowe pod względem hydrologicznym należą do torfowisk soligenicznych, tj. zasilanych przez ruchliwe wody podziemne, 

pochodzące z warstw wodonośnych obszarów przyległych. Mają postać młak, torfowisk źródliskowych i torfowisk przepływowych. Młaki 

rozwijają się na terenie stosunkowo mocno nachylonym, gdzie nie ma dobrych warunków dla tworzenia się większych pokładów torfu i w 

podłożu powstają jedynie płytkie warstwy gleb torfowo-glejowych. Torfowiska źródliskowe występują w różnych sytuacjach topograficznych, 

zapewniających długotrwały, równomierny dopływ wód podziemnych, często pod ciśnieniem hydrostatycznym. Gatunkami 

charakterystycznymi dla tych zbiorowisk są: turzyca żółta Carex flava, turzyca prosowata Carex panicea, wełnianka szerokolistna 
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Eriophorum latifolium, kruszczyk błotny Epipactis palustris, turzyca Davalla Carex davalliana, turzyca dwupienna Carex dioica, kozłek 

całolistny Valeriana simplicifolia. 

Charakterystyka w ostoi – jedyny płat siedliska w Ostoi stanowi niewielki pas przyjeziornego mechowiska wykazującego znaczne 

zarośnięcie przez szuwar pałkowy, trzcinę oraz podrost krzewiastych wierzb; pojedynczo można w jego obrębie odnaleźć charakterystyczne 

gatunki mchów brunatnych charakterystycznych dla siedliska. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest niezadowalający (U1) (na podstawie Listy 

rankingowej typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie i cenne w obszarze; ranga wysoka. 

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); C (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Siedlisko skrajnie zagrożone w skali kraju, na całym obszarze występowania, ze względu na powszechne zaburzenie stosunków wodnych, 

często w skali wielkoprzestrzennej i w połączeniu z powstaniem głębokich lejów depresyjnych. W układach stabilnie zrównoważonych 

poprzez ekstensywne użytkowanie, zagrożeniem jest zaniechanie użytkowania i uruchomienie sukcesji wtórnej. Na obszarach użytkowanych 

rolniczo zagrożeniem są również zanieczyszczenia chemiczne (np. spływy nawozów z pól), prowadzące do eutrofizacji. Niekoszone 

mechowiska przy trwale obniżonym poziomie wody szybko zarastają zbiorowiskami krzewiastymi i leśnymi. Tylko w warunkach 

podpiętrzenia poziomu wody może spontanicznie zachodzić regeneracja roślinności mechowiskowej. Na silnie przesuszonych kopułach 

torfowisk źródliskowych mineralizacja torfu i inwazja roślinności nitrofilnej. Powszechnym zagrożeniem jest budowa zbiorników wodnych, 

głównie stawów rybnych i zalewanie dolin, co prowadzi do całkowitego i nieodwracalnego zniszczenia biotopu. Przemiany topografii 

torfowisk w wyniku ingerencji człowieka prowadzą do powstawania obszarów o zahamowanym odpływie, gdzie gromadzą się kwaśne wody 

opadowe. Prowadzi to do rozwoju roślinności kwaśnych młak i przyspieszenia rozwoju pospolitych zbiorowisk mszarnych (np. Sphagnum 

fallax). Innym istotnym zagrożeniem dla tych zbiorowisk jest budowa szlaków komunikacyjnych (szos, torów kolejowych) przecinających 

duże kompleksy torfowisk przepływowych, regulacja cieków, budowa zbiorników retencyjnych w dolinach rzek. Na badanym obszarze 

siedlisko zagrożone jest racji na: zmianę stosunków wodnych, brak użytkowania kośnego, małą powierzchnię. 

Zagrożenia w obszarze – Dla siedliska w ostoi podstawowym zagrożeniem jest sukcesja objawiająca się wkroczeniem gatunków 

szuwarowych od strony tafli jeziora, a gatunków krzewów od strony lądu; prawdopodobnie spiętrzenie wody będące działalnością bobrów 

mogło spowodować częściowe zatopienie mechowiska co poskutkowało wkroczeniem pospolitych gatunków szuwarowych. Zagrożeniem 

może też być eutrofizacja wód jeziornych. 
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9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

Wielogatunkowe lasy liściaste, stanowiące w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej zonalną roślinność leśną siedlisk żyznych i 

dominujący potencjalnie typ roślinności. Wielogatunkowy drzewostan mogą budować niemal wszystkie występujące na danym terenie 

gatunki drzew liściastych, na ziemiach polskich praktycznie stałym elementem jest jednak obecność graba, a w zdecydowanej większości 

płatów także dębu. W Polsce północno-wschodniej znaczną rolę w drzewostanie, aż do lokalnej dominacji, odgrywać może świerk. Udział 

sosny w drzewostanie jest zwykle wynikiem dawniejszych działań człowieka. Grądy zajmują szerokie spektrum gleb, od gleb rdzawych, przez 

gleby płowe, brunatne, czarne ziemie leśne, aż po gleby opadowo-glejowe. Również substrat glebowy jest bardzo urozmaicony - od piasków, 

w wyjątkowych przypadkach nawet wydmowych, po ciężkie gliny i iły.  

Występując w tak różnorodnych warunkach siedliskowych, grądy wykazują silne zróżnicowanie ekologiczne. W obrębie każdego z dwóch 

podstawowych zespołów grądowych wyróżnia się podzespoły tzw. grądów wysokich, związanych z siedliskami suchszymi i zwykle 

uboższymi, oraz grądy niskie, zajmujące siedliska wilgotniejsze i żyźniejsze. 

Charakterystyka siedliska w ostoi – W obszarze siedliska grądowe zajmują głównie wąski pas pomiędzy sandrowymi wyniesieniami 

zajmowanymi przez bory sosnowe a łęgami w dolinie rzeki Laka; są to zbiorowiska najczęściej zajmujące leśne siedliska typu lasu 

mieszanego świeżego, a więc zawierających naturalnie pewien udział sosny; struktura drzewostanów jest stosunkowo uproszczona, zajęta w 

pierwszym piętrze przez sosnę, z gatunkami typowo grądowymi stanowiącymi podrost i niższy pułap drzewostanu. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 

Ranga w obszarze – siedlisko zajmujące duże powierzchnie w obszarze, użytkowane gospodarczo; ranga niska. 

Stan zachowania w obszarze -C (dane z SDF); C (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Grądy są typem ekosystemu leśnego, który w wyniku historycznej działalności człowieka utracił na ziemiach polskich chyba największą 

część swojego pierwotnego areału. Przyczyniła się do tego wyjątkowa przydatność siedlisk grądowych do rolnictwa i osadnictwa, co 

doprowadziło do ich znacznego odlesienia od początków osadnictwa aż do wieku XX. Nie bez znaczenia był fakt, że siedliska grądów 

umożliwiały uprawy, w ramach gospodarki leśnej, niemal wszystkich mogących występować w Polsce gatunków drzew, co sprawiło, że 

znaczna część lasów tego typu została zamieniona na leśne zbiorowiska zastępcze, np. z drzewostanami sosnowymi. Współcześnie proces 

ubytku areału grądów został w znacznym stopniu zahamowany. Gospodarka leśna nie zastępuje też już grądów zupełnie obcymi siedliskowo 

drzewostanami. Wciąż jednak w wielu przypadkach wprowadza ona zniekształcenia w naturalnych składach gatunkowych tych 

ekosystemów, np. dążąc do wprowadzania sosny na grądowych siedliskach lasu mieszanego czy buka i jaworu poza granicami ich 
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naturalnych zasięgów. Nieuchronnym skutkiem gospodarki leśnej są też zmiany jakościowe: upraszczanie struktury wiekowej i 

przestrzennej grądów, a także zmiany relacji pomiędzy budującymi ich drzewostan gatunkami, np. w wyniku preferowania dębu, a w 

niektórych lasach na pd. Polski – także jodły. 

Zagrożenia w obszarze – zagrożeniem dla siedliska w ostoi jest wciąż stosunkowo duży udział sosny w pierwszym piętrze drzewostanu 

będący wynikiem dawnej gospodarki, głównie wielkopowierzchniowych zalesień powojennych; z racji na powszechny trend ekspansji buka 

zwiększa się upodabnianie siedlisk w ostoi do grądów subatlantyckich; dużym zagrożeniem dla odnowień dębowych, kluczowych dla 

siedliska, jest presja łosia, a także bobra.  

 

*91D0 Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum 

Charakterystyka ogólna 

Lasy szpilkowe i liściaste na wilgotnym i mokrym podłożu torfowym, z trwale wysoko położonym lustrem wody, w niektórych przypadkach 

usytuowanym wyżej niż na otaczającym terenie. Woda jest zawsze uboga w związki odżywcze, związana z obecnością torfowisk wysokich i 

kwaśnych torfowisk przejściowych. Zbiorowiska budowane głównie przez brzozę omszoną Betula pubescens, kruszynę pospolitą Frangula 

alnus, sosnę zwyczajną Pinus sylvestris, sosnę drzewokosą Pinus x rhaetica, kosodrzewinę Pinus mugo i świerka pospolitego Picea abies 

oraz gatunki specyficzne dla oligotroficznych i mezotroficznych terenów bagiennych, w tym gatunki z rodzajów Sphagnum spp., Carex spp. 

i Vaccinium spp. Ze względu na poligeniczny charakter i znaczne wewnętrzne zróżnicowanie typu siedliska, nie ma jednego zestawu 

gatunków roślin, który byłby typowy dla wszystkich podtypów. W Polsce typ wybitnie niejednorodny z przyczyn fitogeograficznych i 

lokalno-siedliskowych. Siedlisko występuje w całej Polsce, skupiając się szczególnie w pasie pojezierzy, w Borach Dolnośląskich, lasach 

pasa wyżyn, Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich. Szczególnie Puszcza Solska jest obszarem największych skupień borów bagiennych. 

Charakterystyka w obszarze – siedlisko zajmuje niewielkie bezodpływowe obniżenia terenu pośród borów sosnowych i mieszanych 

borów sosnowo-dębowych; mimo niewielkiej powierzchni wykazują one właściwą strukturę przestrzenną i gatunkową oraz odpowiedni stan 

uwodnienia, co związane jest z położeniem pośród terenów leśnych i brakiem przeprowadzania w zeszłych dziesięcioleciach melioracji w 

obrębie płatów siedliska. Zaliczają się tutaj zarówno subatlantyckie brzeziny bagienne występujące tu na skraju zasięgu (mimo to dobrze 

wykształcone) oraz sosnowy bór bagienny. Tylko jeden płat położony na południe od rezerwatu Kociołek wykazuje pewne cechy 

przesuszenia i zmurszenia – wkraczanie ekspansywnych bylin jak malina i trzęślica modra.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 
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Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie w obszarze; ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia 

Bory i lasy bagienne, mimo że jeszcze dość pospolite w Polsce, podlegają dość powszechnym procesom degeneracyjnym. Ich powodem jest 

najczęściej brak właściwego uwodnienia. Powszechne w kraju przypadki odwadniania torfowisk i siedlisk bagiennych negatywnie wpływają 

na stan zasobów siedliska, które reprezentowane jest w Polsce wprawdzie przez wiele płatów, ale w większości zbytnio przesuszonych.  

Zagrożenia w obszarze – zasadniczo nie stwierdzono istniejących zagrożeń dla tego typu siedliska- poza niewielkim płatem brzeziny na 

południe od Kociołka. Potencjalnie zagrożeniem dla siedliska mogą być zauważalne w skali kraju spadki poziomu wód gruntowych i susze. 

 

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

Charakterystyka ogólna 

Typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej, olszowe, jesionowe, wierzby białej i kruchej oraz topoli białej 

i czarnej. Wymienione lasy wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych. Głównym 

czynnikiem ekologicznym decydującym o specyfice łęgów są warunki wodne – w tym w szczególności związane z pionowym i poziomym 

ruchem wód. W drzewostanie, jako gatunki typowe dla siedliska występują: olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior, wierzba biała Salix alba, wierzba krucha Salix fragilis, topola biała Populus alba, topola czarna Populus nigra. W runie obecne są: 

wietlica samicza Athyrium filix-femina, kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, turzyca długowłosa Carex elongata, turzyca dzióbkowata 

Carex rostrata, świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, leszczyna 

zwyczajna Corylus avellana, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, kruszyna pospolita Frangula alnus, przytulia czepna Galium aparine, 

przytulia błotna Galium palustre, kuklik zwisły Geum rivale, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, gajowiec żółty Lamiastrum 

galeobdolon, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, 

czeremcha pospolita Padus avium, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, czyściec leśny Stachys silvatica, gwiazdnica gajowa Stellaria 

nemorum. 

Charakterystyka w obszarze – w ostoi siedlisko występuje w wąskim pasie wzdłuż koryta rzeki Laka oraz w postaci łęgów przyjeziernych 

z dość powolnym przepływem; w wyniku przemian spowodowanych lokalnym podpiętrzaniem wody w obrębie zlewni jezior zauważa się 

zmianę dynamiki zalewu łęgów z okresowego na przedłużające się, czego wynikiem jest wyraźne olsowienie tych zbiorowisk i wkraczanie 

w miejsce łęgowych gatunków runa gatunków typowo szuwarowych.  
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 

Ranga w obszarze – siedlisko rozpowszechnione w obszarze, ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze - B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia  

Drzewostany łęgu wierzbowego zachowały tylko małą część naturalnego zasięgu, głównymi przyczynami tego stanu są: wycięcie lasów i 

założenie łąk oraz pastwisk, usuwanie drzewostanów utrudniających spływ wód powodziowych i tworzących zatory lodowe, a także 

regulacje rzek i odcięcie wałami od wpływu powodzi. Prowadzi to do obniżenia retencji, zmniejszenia żyzności gleb, a także braku 

poprzecznej i podłużnej ekologicznej strefowości na aluwiach. Nadmierna eutrofizacja siedlisk łęgu, wywołana zrzutami ścieków 

komunalnych, rolniczych i przemysłowych do rzek, zmienia skład gatunkowy roślinności, na rzecz dużego udziału roślin nitrofilnych. 

Poważną przyczyną degradacji jest budowa zbiorników zaporowych, gromadzących wody powodziowe. Brak zalewów poniżej czoła zapory 

poważnie zmienia reżim hydroekologiczny. W fitocenozach Salicetum albae, rozwiniętych nad brzegami rzek, ma miejsce presja wędkarska 

(wydeptywanie ścieżek i stanowisk, przekopywanie runa, palenie ognisk, pozostawianie odpadów), przejawiająca się wnikaniem gatunków 

synantropijnych. Potencjalnym zagrożeniem dla łęgów jest stosowanie artykułu 83.1. Prawa wodnego, który mówi, że na obszarach 

zagrożenia powodzią, w szczególności na międzywalu, może być nakazane usunięcie drzew i krzewów. Innym potencjalnym zagrożeniem 

jest proponowanie, w różnego typu poradnikach, nasadzeń geograficznie i ekologicznie obcej dendroflory. 

Zagrożenia w obszarze - poważnym zagrożeniem dla struktury łęgów jest powszechne zjawisko zamierania jesionu, co zawęża dobór 

gatunków do odnowień na tych siedliskach. Cenne łęgowe gatunki drzew podlegają też dużej presji ze strony zwierzyny, łosia oraz bobra. 

Bóbr powoduje też przekształcenia łęgów w wyniku spiętrzenia poziomu wody i trwałego ich zalania, co powoduje dynamiczne przemiany 

w kierunku zbiorowisk o charakterze olsowym. 

 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum 

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje wilgotne lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, związane z siedliskami okazjonalnie zalewanymi 

wodami rzecznymi lub pozostającymi pod wpływem okresowych spływów wód powierzchniowych albo ruchomych wód gruntowych.  

Łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe są w Polsce wyraźnie zróżnicowane pod względem ekologicznym na dwie grupy: łęgi w dolinach wielkich 

rzek, w których podstawowym czynnikiem ekologicznym są okresowe zalewy wodami rzecznymi, oraz łęgi poza dolinami, zajmujące 

stanowiska w dolinkach małych cieków, wilgotnych i żyznych zagłębieniach, rynnach terenowych, wąwozach itp.; ich charakter 

zdeterminowany jest przez ruch wody, zwykle jednak nie przybierający charakteru zalewu powierzchniowego. Różne są także utwory 
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glebowe, na których wykształcają się te lasy: w dolinach rzek zajmują one gleby typu mad, a poza dolinami - czarne ziemie leśne. 

Łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe występują często w kontakcie przestrzennym z wilgotnymi, niskimi grądami. Łęgi odcięte od wpływów 

zalewu wodami rzecznymi, np. pozostawione za wałami przeciwpowodziowymi, podlegają też przekształceniu w kierunku grądów.  

Głównym czynnikiem ekologicznym decydującym o specyfice łęgów są warunki wodne – w tym w szczególności związane z pionowym i 

poziomym ruchem wód. Częstotliwość i długotrwałość zalewów powierzchniowych, a także ruch wód gruntowych, decydują o specyfice 

poszczególnych form tego siedliska. 

Typowe łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe związane są z dolinami dużych rzek i zajmują najczęściej siedliska na współczesnych rzecznych 

terasach akumulacyjnych znajdujących się ponad poziomem wylewów corocznych i położonych w zasięgu zalewów epizodycznych. 

Siedlisko występuje tylko w kontynentalnym regionie biogeograficznym, jego zasięg obejmuje jednak całą Polskę niżową. W związku ze 

szczególnymi warunkami topograficzno-hydrologicznymi warunkującymi występowanie tego typu siedliska przyrodniczego, łęgi dębowo-

wiązowo-jesionowe lokalnie mogą być bardzo rzadkie lub w ogóle nieobecne. 

Charakterystyka siedliska w ostoi – siedlisko w ostoi obejmuje jeden płat położony nad Laką w pobliżu jeziora Kakaj. W drzewostanie 

występuje głównie olcha, poza nią dąb, jawor i jesion; runo budują typowe  gatunki łęgowe.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 

Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie w obszarze, ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze - C (dane z SDF); C (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia ogólne 

Ważniejszym zagrożeniem dla typu siedliska może być jednak utrata cech jakościowych ekosystemu. W wielu częściach Polski powszechne 

jest przesuszenie ekosystemów łęgowych, będące efektem ogólnego obniżenia poziomu wód gruntowych czy obniżenia zasilania cieków 

wodami podziemnymi. Zagrożeniem dla łęgów może się okazać powszechnie obserwowane ostatnio zjawisko chorobowego zamierania 

jesionu. Jego przyczyny nie są do końca jasne, najbardziej wrażliwe są jednak drzewostany na siedliskach sztucznie przesuszonych. Niemal 

wszystkie płaty łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych maja typowa dla lasów gospodarczych strukturę, w której zaznacza się ujednolicenie 

struktury wiekowej. Tymczasem dopiero w takich drzewostanach mogłaby się rozwinąć pełnia związanej z łęgami różnorodności 

biologicznej. Zwykle brakuje też martwych drzew i rozkładającego się drewna, a dla niektórych gatunków te mikrobiotopy mają kluczowe 

znaczenie. 

Zagrożenia w obszarze – głównym zagrożeniem dla siedliska w ostoi jest powszechne zjawisko zamierania jesionu, powodujące 

przekształcenia tego typu zbiorowiska; płat siedliska leży w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i jest narażony na zmiany stosunków wodnych 
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spowodowane przez bobry – epizodyczne zalewy są charakterystyczne dla siedliska, jednakże przedłużające się podtopienie siedliska 

powoduje wkraczanie olszy i spadek udziału innych gatunków drzew;  mały udział wiązów jest wciąż efektem przetrzebienia tego rodzaju 

przez grafiozę; położenie w pobliżu drogi potencjalnie naraża na wnikanie do runa niecierpka drobnokwiatowego. 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 

Charakterystyka ogólna 

Sierpowiec błyszczący rośnie w jasno- lub żółtozielonych, czasami brązowo lub czerwono nabiegłych, nieco błyszczących (w stanie suchym 

matowych) darniach. Gametofit: łodyżki 6–10 cm lub dłuższe, sztywne, mniej więcej pierzasto rozgałęzione. Liście łodyżkowe około 2–3 mm 

długości i 1 mm szerokości, z jajowatej nasady stopniowo zwężone w rynienkowaty, ostry, sierpowato zgięty kończyk, całobrzegie. Komórki 

blaszki liściowej wydłużone, wężowato powyginane, w nasadzie krótsze, prostokątne. Komórek skrzydłowych brak. Żebro dochodzi do ½ 

długości blaszki. Liście gałązkowe podobne do liści łodyżkowych, tylko mniejsze. Sporofit: seta czerwona, do 4 cm długości. Zarodnia 

wydłużona-jajowato, około 2 mm długości, 1,5 mm szerokości, żółtoczerwona, horyzontalnie ustawiona. Perystom podwójny, zęby perystomu 

zewnętrznego pomarańczowe, zęby perystomu wewnętrznego żółte. Sierpowiec błyszczący jest gatunkiem światłolubnym, rosnącym na 

żyznych torfowiskach niskich i przejściowych, w młakach i na turzycowiskach, najczęściej z takimi gatunkami jak: Bryum pseudotriquetrum, 

Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum, Drepanocladus revolvens, Palustriella commutata, P. decipiens i Climacium dendroides. W 

Polsce gatunek występuje na terenie całego kraju, przede wszystkim w części niżowej. W górach spotykany jest na rozproszonych 

stanowiskach, głównie do wysokości około 700 m n.p.m. W Tatrach dochodzi do 1135 m n.p.m. (Lisowski 1965). 

Charakterystyka w obszarze – w obszarze Sierpowiec występuje na powierzchniach torfowiska zasadowego oraz torfowiska przejściowego 

o różnym stopniu zarośnięcia stanowisk – zarówno przez wysokie rośliny zielne, jak i podrost krzewów i drzew. Są to niewielkie (poniżej 

1 m
2
 zwartej darni w obrębie stanowisk) płaty sierpowca błyszczącego współwystępującego z innymi bardziej pospolitymi mszakami 

mechowiskowymi.   

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest niezadawalający (U1) (na podstawie wyników 

monitoringu roślin w latach 2009-2011 – dane GIOŚ) 

Ranga w obszarze – gatunek rozpowszechniony w obszarze, ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze - B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia 
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Głównym zagrożeniem dla sierpowca błyszczącego jest osuszanie bagien i torfowisk. Także zaniechanie tradycyjnego użytkowania terenów 

podmokłych (koszenie, wypas) prowadzi do ich zarastania, zacienienia warstwy przyziemnej i w konsekwencji do ustępowania tego 

światłolubnego gatunku. 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina 

Charakterystyka 

Kumak nizinny jest gatunkiem silnie związanym z wodą przez cały okres swej aktywności. Preferuje głównie zbiorniki żyzne, 

doświetlone i łatwo nagrzewające się (płytkie), z bogatą roślinnością wodną i szuwarem oraz mulistym dnem. Można go spotkać we 

wszystkich stałych – leśnych i nieleśnych zbiornikach wodnych, stawach rybnych, gliniankach, starorzeczach, zbiornikach zaporowych  

i w rozlewiskach nadrzecznych. Najczęściej są to małe i średnie zbiorniki (o głębokości 0,5-1,5 m) z czystą wodą, o pH obojętnym. Unikają 

wód płynących, ale mogą występować w stawach paciorkowych utworzonych na ciekach. Jako kręgowce ciepłolubne nie występują  

w zbiornikach zacienionych o stromych brzegach bez nagrzewających się płycizn. 

Dorosłe osobniki kumaka w zbiornikach wodnych pojawiają się w kwietniu. Okres godowy tych kręgowców jest bardzo rozciągnięty w 

czasie i może trwać do końca lipca. Ostatnie jaja mogą zostać złożone nawet w połowie sierpnia. W dużej mierze zależy to od opadów 

atmosferycznych. Intensywne deszcze są dla nich sygnałem do rozpoczęcia lub wznowienia godów. Skrzek w formie luźnych pakietów 

przyklejany jest do pędów roślin wodnych kilka centymetrów pod powierzchnią wody. Kijanki kumaka nizinnego posiadają otwór oddechowy 

na brzusznej stronie ciała, po czym można je łatwo odróżnić od pozostałych kijanek krajowych płazów bezogonowych. Dodatkową cechą 

charakterystyczną larw kumaka jest duża przeźroczystość powłok ciała, przez które widać narządy wewnętrzne. Świeżo przeobrażone 

osobniki gromadzą się przy brzegu zbiorników, gdzie intensywnie żerują w płytkiej wodzie. Dorosłe osobniki opuszczają zbiorniki pod koniec 

lata, młode zaś dopiero jesienią. Kumaki zimują na lądzie, w kryjówkach ziemnych, nie dalej niż 1000 m od wody. 

Kumaki nizinne najłatwiej możemy zidentyfikować po głosach godowych wydawanych przez samce. W okresie godów są one aktywne 

zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Pod koniec lata aktywność dzienna samców jest coraz słabsza. 

Ocena liczebności kumaków godujących w danym zbiorniku wymaga kilkukrotnego odwiedzenia zbiornika, ponieważ kumaki wykazują 

zwiększoną aktywność w godzinach popołudniowych i w nocy. Kontrole najlepiej jest przeprowadzać podczas ciepłej pogody, po opadach 

deszczu, gdyż wtedy kumaki godują najchętniej. 
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Płazy te, wykazują małą ruchliwość, w związku z czym zanik części stanowisk może w krótkim czasie doprowadzić do izolacji 

poszczególnych populacji lokalnych, a przez to do losowego zanikania poszczególnych stanowisk. Duże znaczenie dla kumaków ma również 

otoczenie zbiorników wodnych, w których uzupełniają bazę pokarmową oraz wędrują do miejsc zimowania. 

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

1. obserwacje terenowe wczesnowiosennych migracji do zbiorników wodnych osobników dorosłych, 

2. nasłuchiwanie odgłosów godowych (wiosna, wczesne lato), 

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

4. penetrowanie brzegów zbiorników wodnych w poszukiwaniu młodych kumaków (późne lato, jesień). 

Stan zachowania w Polsce: 

Trudno o jednoznaczną ocenę stanu zachowanai w Polsce. Kumak występuje na terenie kraju często, jednak stan zachowania siedlisk 

oceniono jako U1, lepiej oceniono szanse zachowania gatunku, lecz trwa dyskusja na temat realności tej oceny – wątpliwości budzi 

postępująca urbanizacja, eutrofizacja zbiorników i obniżanie poziomu wód gruntowych.  

Stan zachowania w obszarze: 

Kumak nizinny na obszarze Natura 2000 Dolina Kakaju jest gatunkiem dość licznym (obserwacje własne potwierdzone przez informacje 

ustna od Pana Arkadiusza Dobka-  pracownika Leśnictwa Lipowa Góra. Pan Dobek jest osobą, która zgłosiła to stanowisko do RDOŚ). 

Jednak przez to, że omawiany obszar natura jest dość mały to stanowiska tego gatunku często znajdują się poza obszarem natura 2000. 

Zagrożenia: 

Nie stwierdzono 

Ranga w obszarze: 

Częsty, ranga niska. 

 

 

1337 Bóbr europejski  Castor fiber  

Charakterystyka 

Gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Aktywny jest nocą i o zmierzchu. Trudno więc go w czasie dnia 

zauważyć. Bobry najlepiej podpatrywać wcześnie rano. Występuje głównie w lasach łęgowych nad strumieniami, rzekami, jeziorami. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gryzonie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_%C5%82%C4%99gowy
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Bóbr ma małe oczy i uszy. Nogi krótkie, biega ociężale, palce u stóp są złączone błoną, ułatwiającą pływanie, ogon (zwany kielnią lub 

pluskiem) jest szeroki, spłaszczony grzbietobrzusznie i pokryty łuskami, służy jako ster regulujący głębokość zanurzenia. Futro koloru 

brązowego, ciemnobrązowego, a nawet czarne. Posiada silnie rozwinięte siekacze. 

Latem bobry żywią się głównie roślinami wodnymi i przybrzeżnymi, zimą odżywiają się łykiem drzew liściastych (najczęściej topoli, 

wierzby), które zgromadziły w lecie. Drzewa stanowią jeden z budulców żeremi. Bobry bez problemu ścinają drzewa w okolicach rzek. 

Starają się ścinać drzewo w ten sposób, aby przewróciło się ono w kierunku rzeki. Kopią nory w brzegach rzek oraz wałach 

przeciwpowodziowych lub w brzegach jezior. W przypadku braku dogodnych miejsc budują kopce z gałęzi i mułu, otoczone wodą, 

zwane żeremiami. Wejście do nory znajduje się pod wodą. Nora zaopatrzona jest także w otwór wentylacyjny.  

Żyje w rodzinach. Kojarzy się późną zimą. Na małych strumieniach i potokach wszystkie osobniki z rodziny wspólnie budują tamy, 

powodując spiętrzenia i podtopienie terenów łąkowych i leśnych. Tworzą się rozlewiska i małe, zabagnione jeziorka leśne. Wskutek swojej 

działalności odwraca melioracyjne osuszenie terenu, pozytywnie wpływając na małą retencję wód. 

Stan zachowania w Polsce 

Obecnie bóbr jest gatunkiem chronionym, pozytywnie wpływający na renaturalizację krajobrazu, zwiększający retencję wód oraz 

przyczyniający się do odtwarzania śródleśnych bagien z dużą ilością martwego drewna – ważne siedliska bogatej fauny 

owadów saproksylofagicznych. W tworzonych przez bobry zbiornikach wodnych rozpoczynają się procesy torfowiskowe oraz pojawiają się 

rzadkie gatunki owadów wodnych. 

Działalność bobrów w znaczący sposób wpływa na ekosystem. Budowane przez bobry tamy zalewają znaczne połacie terenu i przyczyniają 

się do zmiany w ekosystemie zarówno flory, jak i fauny. Tamy bobrowe określane są przez biologów ewolucyjnych jako fenotyp rozszerzony. 

Stan zachowania w obszarze 
W Dolinie Kakaju obecny nad ciekami i zbiornikami wodnymi, dość równomiernie zasiedla cały obszar. Rozwój populacji może prowadzić 

do powstawania konfliktów z człowiekiem poprzez podtapianie łąki, dróg i zabudowań, a także podtapianie/zalewanie cennych siedlisk 

występujących w obszarze.  

Zagrożenia  

Nielegalna rozbiórka żeremi, kłusownictwo. 

Ranga w obszarze 

Częsty, ranga średnia 

 

1355 Wydra Lutra lutra 

http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ona_p%C5%82awna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Futro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siekacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Topola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeremie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saproksylofag
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owady_wodne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fenotyp_rozszerzony
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Charakterystyka 

Wydra jest ssakiem drapieżnym o ziemnowodnym trybie życia. Wydry przeważnie żyją samotnie i tylko samiec okresowo, głownie w czasie 

rui, zbliża się do samicy, aby towarzyszyć jej przez pewien czas. Poród następuje w odpowiednio wymoszczonej norze, względnie w 

wybudowanym z sitowia, traw i innych roślin szałasie. Młode wydry po 30 dniach otwierają oczy, pozostają z matką do ok. 9-go miesiąca. 

Wyraźny terytorializm zaznacza się u samic, które po osiągnięciu dojrzałości płciowej, przynajmniej w pobliżu swej nory, nie tolerują 

obecności innych samic. Obecność obcych samców, cechujących się większą tendencją do wędrówek, nierzadko tolerują. 

Wydra jest zwierzęciem charakteryzującym się głównie nocnym trybem życia, choć okresowo, w sprzyjających warunkach, być aktywna 

również w dzień. Zwierzęta te śpią, względnie wypoczywają w czasie dnia w rożnych schronieniach, natomiast nocą także na półkach przy 

brzegach zbiorników wodnych. Po śnie i wyjściu o zmroku ze schronienia zdobywają pożywienie. 

Podstawowym pożywieniem wydr są ryby (w niewoli zjadają około 1200 g ryb). Chętnie łowią też raki, duże owady wodne, a w niektórych 

środowiskach także szczeżuje oraz żaby. Dość rzadko zjadają ptaki, ssaki - sporadycznie. Z małży odrzucają muszle, z ptaków przeważnie 

odcinają pióra, z dużych ryb twarde pokrywy skrzelowe i większe łuski, natomiast z łososiowatych często także ikrę. Dieta wydr jest 

urozmaicona i uzależniona od składu gatunkowego i liczebności potencjalnych ofiar.  

Tropy wydry na mokrym gruncie w ogólnym zarysie są okrągłe, z przeważnie wyraźnie odbitymi wszystkimi pięcioma palcami oraz, często, 

także błonami pławnymi. Obecność wydry w środowisku zdradzają także pozostawione na brzegach charakterystyczne zielonkawe odchody, 

w których znajdujemy przeważnie łuski i kości ryb, względnie pancerze chitynowe raków. Obok odchodów w miejscach wyeksponowanych 

oraz na ścieżkach zwierzęta te pozostawiają ciemnozielone, nieraz prawie czarne, galaretowate wydzieliny gruczołów przyodbytniczych. 

Zimą na ośnieżonych przybrzeżnych skarpach widoczne są poza tym charakterystyczne dla tych zwierząt ślizgi. Szczególnie liczne rożne 

ślady obecności wydr spotyka się pod mostami. 

Stan zachowania w Polsce 

W Polsce jest chroniona prawnie (ochrona częściowa – z wyjątkiem osobników występujących na obszarze stawów rybnych, uznanych za 

obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym). 

Stan zachowania w obszarze 

W Dolinie Kakaju rozpowszechniona, spotyka się ją nad zbiornikami wodnymi i wzdłuż cieków. Żyje w rozproszeniu. 

Zagrożenia 

Obecnie panuje przekonanie, że w ubiegłych latach przeceniano rolę fizycznych zmian zachodzących w środowiskach wodnych w procesie 

załamania populacji tego gatunku w Europie. W szczególności nie udało się potwierdzić, aby aktywność ludzi, np. wędkarstwo, rekreacja i 

sporty wodne mogły ograniczać rozmieszczenie gatunku, a wręcz przeciwnie – udokumentowano bardzo wiele przykładów obecności wydry 
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w siedliskach silnie penetrowanych przez ludzi i zwierzęta domowe, a także w pobliżu zabudowań i w obrębie nawet dużych miast. Z drugiej 

strony, dopiero niedawno doceniono pozytywne znaczenie obecności dodatkowych środowisk wodnych, takich jak starorzecza, śródleśne 

strumienie i torfowiska, dla występowania wydr. Wiele aktualnych badań wskazuje, że nawet niewielkie siedliska tego typu są intensywnie 

wykorzystywane przez wydry poszukujące w nich pożywienia. W chwili obecnej uważa się, że z punktu widzenia ochrony wydry, bardziej 

należy przejmować się redukcją rybostanu w środowiskach wodnych niż np. rekreacją i turystyką. Należy jednak pamiętać, że ekosystemy 

wodne są bardzo wrażliwe na zmiany wywołane działalnością człowieka, oraz że złożone powiązania wydry z różnymi elementami 

środowiska są jeszcze nie do końca wyjaśnione. 

W Dolinie Kakaju zagrożeniami mogącymi mieć wpływ jest zanieczyszczenie wód i kłusownictwo (potencjalnie). 

Ranga w obszarze 

Rozpowszechniona, ranga średnia. 

 

Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Wartości wskaźników podane w tabeli przedstawiają stan całych zasobów siedlisk, oceniony w miejscach reprezentatywnych. Miejsca oceny 

były dobierane tak, aby uchwycić zróżnicowanie siedlisk (stanu ochrony oraz fitosocjologiczne). 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Nazwa 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko
2
 

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 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej w 2013 r. 

Twardowodne 3140 E849 Powierzchnia siedliska XX FV U1 odczyn wody: 8,2 

                                                 
2
 Cztery ostatnie znaki nr guid 
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oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki z 

podwodnymi 

łąkami ramienic z 

klasy Charetea 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 

zbiorowisk w obrębie transektu 
XX U1 

pH; 

konduktywność: 

276 µS/m 

 
Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 

B2CD (Kakaj), 

C7C2 (Osetno); 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

konduktywność: 

347 µS/m 

(B2CD), 576 

µS/m (C7C2); 

odczyn: 8,3 

(B2CD), 8,1 

(C7C2) 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 

zbiorowisk w obrębie transektu 
XX FV 

Gatunki wskazujące na 

degenerację siedliska 
XX FV 

Barwa wody XX U1 

Konduktywność [µS/cm] XX FV 

Przezroczystość wody XX U1 

Odczyn wody XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

3AE3 (Moszyska), 

A838 

(Przędzieniec); 

 

pozostałe płaty: 

F243, DE72, 

BD90, EB53,  

B89C, FCB0, 

31E7, D21B, 206B, 

8921, 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

konduktywność: 

344 µS/m (3AE3), 

365 µS/m (A838); 

odczyn: 7,8 

(3AE3), 7,9 

(A838) 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 

zbiorowisk w obrębie transektu 
XX FV 

Gatunki wskazujące na 

degenerację siedliska 
XX FV 

Barwa wody XX FV 

Konduktywność [µS/cm] XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

3160 B7A1 (Kociołek) 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

konduktywność: 

18 µS/m; 

odczyn: 4,9; 

TDS: 8 ppm 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 
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Konduktywność (przewodnictwo 

elektrolityczne) 
XX FV 

melioracje XX FV 

HDI XX XX 

TDS XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 

8A31, 5CFD, 

6AAE, F782 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV  
Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Cenne składniki flory XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 
XX FV 

Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 
XX XX 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

B6D8, E21C, 

F96B, 04A8 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

W większości 

płatów: 

uproszczona 

struktura 

gatunkowa 

Struktura 

i funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Cenne składniki flory XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 
XX FV 

Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 
XX XX 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 
XX FV 
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Gatunki charakterystyczne XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

 *Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

7110 

5A04, 3F4E, F179, 

7AD5, DFB7, 

2E9E 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

 Jedynym 

czynnikiem 

mogącym obniżać 

ocenę jest 

wkraczanie 

podrostu drzew, 

pozostałe 

wskaźniki 

wybitnie 

właściwe. 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

torfowców 
XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
XX FV 

Odpowiednie uwodnienie XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność dolinek i 

kęp) 

XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje odwadniające XX FV 

Obecność krzewów i drzew XX U1 

Ogólna struktura i funkcje XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 
54DE, A2FA, 

0AB4 

Powierzchnia siedliska XX U1 

U2 

Płaty zarastają 

podrostem drzew i 

krzewów (głównie 

brzozy i wierzba 

uszata) 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
XX FV 

Obecność krzewów i podrostu 

drzew 
XX U2 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 
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Melioracje odwadniające XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 3B81 

Powierzchnia siedliska XX U2 

U2 

Najważniejszym 

czynnikiem 

obniżającym 

ocenę jest 

wkraczanie 

podrostu drzew i 

krzewów 

(wierzby, olcha). 

Odczyn (pH): 7,3 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 
XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Pokrycie i struktura gatunkowa 

mchów 
XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 
XX FV 

Zakres pH XX FV 

Ekspansja krzewów i podrostu 

drzew 
XX U2 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje odwadniające XX FV 

Perspektywy ochrony XX U2 

Grąd 

środkowoeuropejs

ki i 

subkontynentalny 

(Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

9170 

220B, 5B70, 56F3, 

CE85, B825; 

wszystkie 

pozostałe płaty 

siedliska 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

 Drzewostany 

raczej 

młodowiekowe;  

dość uproszczona 

budowa; 

zbyt wysoki 

udział sosny w 

drzewostanie, 

miejscami 

również buka;  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy 

XX U1 

Udział łączny graba, klonu i lipy XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX U1 
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Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U1 

w runie zaznacza 

się udział 

niecierpka 

drobnokwiatoweg

o (ekspansywny 

gatunek obcy), jak 

również gatunki 

malin i jeżyn 

(ekspansywne 

gatunki rodzime) 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

Martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX FV 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

pisakowy i jeżyny 

XX U1 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX XX 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżania, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 

XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

B1A0, 8BA4 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U2 

dominacja w 

drzewostanie 

gatunków 
Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 
XX U2 
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Gatunki dominujące w 

poszczególnych warstwach 

fitocenozy 

XX U2 

niegrądowych: 

sosna, buk, 

miejscami 

również świerk i 

robinia; 

nasadzenia 

gatunków 

niezgodnych z 

siedliskiem 

(świerk, buk); 

runo ubogie bądź 

zdominowane 

przez apofity, 

duży udział 

niecierpka 

drobnokwiatoweg

o 

Udział łączny graba, klonu i lipy XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych” w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX U2 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX U2 

Martwe drewno leżące lub 

stojące >3 m długości i >50 cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu 
XX U1 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie; w tym gatunki 

porębowe, w tym trzcinnik 

pisakowy i jeżyny 

XX U2 

Różnorodność występujących 

mchów, grzybów, ptaków lub 

owadów (jeżeli są takie dane lub 

obserwacje) 

XX XX 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 
XX FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżania, wydeptanie, 

zaśmiecanie) 

XX U1 

Perspektywy ochrony XX U2 

 *Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo- 

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum) 

91D0 

4338, 32B1, 0840; 

BB32, 3BE3, 

04ED, 20ED, 53D6 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

jedynym 

wskaźnikiem z 

oceną 

niezadowalającą 

jest wiek – często 

są to siedliska w 

dobrej kondycji 

ale z młodym 

drzewostanem.  

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki inwazyjne w 

runie 
XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
XX FV 

Uwodnienie XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Gatunki obce w geograficznie 

w drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno leżące lub 

stojące >3m długości i 50 cm 

grubości (próg grubości 

obniżany do 30 cm gdy z 

przyczyn naturalnych drzewa 

nie dorastają do 50 cm 

grubości) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Występowanie mchów 

torfowców – kardynalny tylko 

w sosnowych borach 

bagiennych 

XX FV 

Występowanie 

charakterystycznych krzewinek 
XX FV 

Pionowa struktura roślinności XX FV 
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Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, stosować tylko, 

gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

DB33, 950D, B078 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

ocena obniżona za 

wiek drzewostanu, 

wkraczające 

gatunki 

szuwarowe i 

zauważalną 

eutrofizację 

siedliska 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki inwazyjne w 

runie 
XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
XX U1 

Uwodnienie XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Gatunki obce w geograficznie 

w drzewostanie 
XX FV 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Martwe drewno leżące lub 

stojące >3m długości i 50 cm 

grubości (próg grubości 

obniżany do 30 cm gdy z 

przyczyn naturalnych drzewa 

nie dorastają do 50 cm 

grubości) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 
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Występowanie mchów 

torfowców – kardynalny tylko 

w sosnowych borach 

bagiennych 

XX FV 

Występowanie 

charakterystycznych krzewinek 
XX U1 

Pionowa struktura roślinności XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, stosować tylko, 

gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX U1 

* Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe 

91E0 

895E, 7943; 

7A7C, 40F1, 4509, 

7677, 0B63, DC7d, 

3D16, 9D8B, 2934, 

C42A, 5D6C, 

D060, 895E, 3944, 

F9B3, 5ACE, 

8399, 4216 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

ocena obniżona za 

udział niecierpka 

drobnokwiatoweg

o w runie oraz 

ekspansję jeżyn, 

malin i pokrzywy; 

brak starodrzewu 

Struktura i 

funkcje 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

Inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX U1 

Martwe drewno (łączne zasoby) XX FV 
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Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

(leżące lub stojące > 3 m 

długości i >50 cm średnicy) 

(Próg grubości obniżany do 30 

cm gdy z przyczyn 

naturalnych drzewa nie 

dorastają do 50 cm grubości) 

XX FV 

Naturalność koryta rzecznego 

(stosować tylko, jeżeli 

występowanie łęgu jest związane 

z ciekiem) 

XX FV 

Reżim wodny (w tym rytm 

zalewów, jeżeli występują) 
XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, stosowany tylko, 

gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

91F0 74C2 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

płat o 

uproszczonej 

strukturze;  

mały udział 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja florystyczna runa 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 
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Ulmetum) Liczba gatunków z grupy „wiąz, 

dąb, jesion” występujących w 

drzewostanie 

XX U1 

wiązów i jesionu; 

 miejscami 

wkracza 

niecierpek 

drobnokwiatowy; 

wyraźny udział 

apofitów 

(pokrzywa, 

podagrycznik) 

Różnorodność gatunkowa 

warstwy krzewów 
XX U1 

Gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie 
XX FV 

gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie 
XX FV 

martwe drewno (łączne zasoby) XX U1 

martwe drewno stojące lub 

leżące > 3m długości i >50cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu) 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności 
XX U1 

Przejawy procesu grądowienia XX U1 

Ekspansywne gatunki obce w 

podszycie i runie 
XX U1 

Ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie 
XX U1 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 
XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna 
XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności biologicznej 

gatunków lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, stosowany tylko, 

gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX U1 

Gatunki roślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej w 2013 r. 

Drepanocladus 

vernicosus  

Sierpowiec 

błyszczący 

1393 9949, EC6F, 5C21 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX U1 

U2 

stanowiska 

gatunku silnie 

zarośnięte i 

ocienione przez 

krzaczaste 

wierzby, również 

brzozy i olchę; 

pomimo 

ocienienia drobne 

płaty darni 

utrzymują się 

Typ rozmieszczenia XX U1 

Liczba darni XX U1 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX U2 

Powierzchnia zajętego siedliska XX U1 

Fragmentacja siedliska XX U2 

Gatunki ekspansywne XX U2 

Gatunki obce, inwazyjne XX FV 

Ocienienie przez drzewa i 

krzewy 
XX U2 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu (wilgotność 

podłoża) 
XX FV 

Szanse zachowania gatunku XX U2 
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Nazwa 

Kod 

Natur

a 

Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ocena 

stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali FV, 

UI, U2 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedliska/ga

tunku wg 

skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej w 2013 r. 

Bombina 

bombina 

Kumak  

nizinny 

 

1188 4005 

Parametry 

populacji 
Liczebność XX XX FV  

rozród XX FV 

Parametry 

siedliska gatunku 

Udział szuwaru w powierzchni 

zbiornika 
XX FV 

Wysokość roślinności 

brzegowej 
XX FV 

Nachylenie brzegów XX FV 

Roślinność pływająca i 

zanurzona (bez szuwaru) 
XX U1 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność barier dla płazów na 

brzegu zbiornika 
XX FV 

Urbanizacja otoczenia XX FV 

Wpływ ryb  XX FV 

Liczba zbiorników w 

odległości < 500 m 

XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

Castor fiber 

Bóbr 

europejski 

1337 
C5EC, 0FB3, F366, A1C3, 

2B39, 3843, 7CA2, DBF6 

Populacja XX XX FV FV Brak metodyki 

GIOŚ Siedlisko XX XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
 XX FV 
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Lutra lutra 

Wydra 
1355 

919A, C56A, 7B0E, 28BD, 

C77B, 1CEF 

Populacja XX XX FV FV Brak metodyki 

GIOŚ Siedlisko XX XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
 XX FV 

Podstawowym kryterium przy doborze stanowisk do wizji terenowej była potrzeba weryfikacji danych zebranych przez Wojewódzki Zespół 

Specjalistyczny powołany w celu weryfikacji granic i przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Kakaju. Dane te częściowo zbierane 

były kilka lat przed podjęciem niniejszej pracy. Również dane zawarte w waloryzacjach przyrodniczych gmin nie były aktualizowane (o ile w 

ogóle dostępne). Dlatego udostępnioną listę stanowisk przyjęto jako podstawową i dokonano weryfikacji aktualności otrzymanych danych. Z 

drugiej strony późna pora rozpoczęcia prac terenowych utrudniała jednoznaczne określenie jakości siedlisk i stanów populacji przedmiotów 

ochrony. Możliwe było przeprowadzenie badań bobra i wydry – zgodnie z metodyką prace prowadzi się w sezonie bezlistnym – obserwacje 

żeremi, zgryzów bobrowych, wślizgów wydry i stolików pokarmowych prowadzone były 13-17.12.2013. 

 

5. Analiza  zagrożeń 
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L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska
3
 

Zagrożenia- 

Opis zagrożenia Istniejące Potencjalne 

Siedliska przyrodnicze – wykazane w SDF po weryfikacji terenowej w 2013 r. 

 1. 3140 Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi 

łąkami ramienic Charetea 

E849 I02  Problematyczne gatunki rodzime  

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) 

F01.01 Intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 Wędkarstwo 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej 

 

- dzikie zarybienie (F01.01); 

- widoczne użytkowanie wędkarskie 

zbiornika, możliwe że z używaniem zanęt 

eutrofizujących wody (F02.03); 

- pojawiające się objawy eutrofizacji – 

wkraczanie roślinności jezior eutroficznych 

(grzybienie białe) (I02, K02.03); 

2. 3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

B2CD, C7C2; 

3AE3, A838, 

DE72, FCB0, 

31E7, EB53, 

D21B, 0313, 

3AE3, 206B, 

B2CD, BD90, 

8921, B89C, 

F243, C011 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) 

 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

F01.01  Intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03  Wędkarstwo 

G01.02 Turystyka piesza, jazda konna 

i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

 H01.05  rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i 

leśnictwem 

H02.07 Rozproszone zanieczyszczenie 

wód podziemnych z powodu terenów 

nieskanalizowanych 

K01.02  Zamulenie 

K02.02  nagromadzenie materii 

organicznej 

- dzikie zarybianie (F01.01); 

- widoczne użytkowanie wędkarskie 

zbiornika, możliwe że z używaniem zanęt 

eutrofizujących wody (F02.03); 

- nieuregulowana gospodarka wodno-

ściekowa mogąca powodować silne 

zanieczyszczenie wód (H02.07); 

- widoczna eutrofizacja zbiorników 

objawiająca się płatami zakwitów sinic 

(K02.03); 

3. 3160 Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki 

B7A1 X: brak G01.02 turystyka piesza, jazda konna 

i jazda na pojazdach 

brak wyraźnych istniejących zagrożeń; 

istnieją ślady dawnego pozyskiwania torfu 

                                                 
3
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wodne niezmotoryzowanych 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

(„kanciaste” brzegi w niektórych miejscach) 

ale nie ma to wpływu na stan siedliska; 

6. 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

8A31, 5CFD, 

6AAE, F782, 

B6D8, E21C, 

F96B, 04A8  

X: brak 

 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne 

B01 zalesianie terenów otwartych 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie 

I02  problematyczne gatunki rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- intensyfikacja użytkowania często 

połączona z podsiewaniem użytkowych 

gatunków traw (G05.01); 

- uproszczenie składu gatunkowego w 

wyniku intensyfikacji użytkowania 

(G05.01); 

7. *7110 Torfowiska wysokie 

z roślinnością torfotwórczą 

(żywe) 

5A04, 3F4E, 

F179, 7AD5, 

DFB7, 2E9E 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

 

F04.02 Zbieractwo grzybów, 

porostów, jagód itp.) 

M01.02 Susze i zmniejszenie opadów 

- zarastanie sosną, w mniejszym stopniu 

brzozą (K02); 

8. 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea) 

54DE, A2FA, 

0AB4 

I02  problematyczne gatunki rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

- zarastanie trzciną (I02); 

- znaczne zarośnięcie przez wierzby i brzozę 

(K02); 

- możliwy nasilony spływ biogenów ze 

zlewni (A08) 

- eutrofizacja (K02.03); 

- działalność bobrów powodująca 

podtapianie płatów siedliska (K04.05) 
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9. 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

3B81 A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

I02  Problematyczne gatunki rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

 

- zaniechanie ekstensywnego użytkowania 

(A03.03); 

- zarastanie przez gatunki szuwarowe 

(trzcina) (I02);  

- zarastanie przez krzewiaste wierzby i olszę 

(K02); 

- odkładanie wojłoku, eutrofizacja (K02.02, 

K02.03); 

- działalność bobrów (zatapianie stanowisk) 

(K04.05); 

- możliwy nasilony spływ biogenów ze 

zlewni (A08) 

10. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

1874, ABCE, 

8CE8, C011, 

98E0, CA60, 

9107, 6815, 

27D0, D7C5, 

220B, 6C59, 

50F4, 758D, 

DDD3, 6CEB, 

F824, 57AA, 

F65C, E6C9, 

5B70, 8C06, 

CE85, 56F3, 

5776, B825 

B02.01.01 odnawianie lasu po 

wycince (drzewa rodzime) 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

B02.04  usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02  problematyczne gatunki rodzime 

 

- często duży udział sosny (powyżej 30%) w 

miejscu prawdopodobnie powojennych 

nasadzeń, obecne pojedynczo nasadzenia 

świerka (B02.01.01, J03.01); 

- presja na odnowienia (szczególnie 

dębowe) ze strony zwierzyny, szczególnie 

łosia (K04.05); 

- mała ilość martwego drewna(J03.01); 

- ryzyko wnikania niecierpka 

drobnokwiatowego (I01); 

- wnikanie pospolitych apofitów do runa 

(I02); 
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B1A0, 8BA4 B02.01.01 odnawianie lasu po 

wycince (drzewa rodzime) 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I02  problematyczne gatunki rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

 

- często duży udział sosny (powyżej 30%) w 

miejscu prawdopodobnie powojennych 

nasadzeń, obecne nasadzenia buka i świerka 

(B02.01.01, J03.01)); 

- mała ilość martwego drewna (B02.04); 

- dominacja apofitów w runie (I02); 

- presja na odnowienia (szczególnie 

dębowe) ze strony zwierzyny, szczególnie 

łosia (K04.05); 

- obecność niecierpka drobnokwiatowego i 

robinii (I01) 

11. *91D0 Bory i lasy bagienne 

(Vaccinio uliginosi-

Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-Pinetum, 

Pino mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-

Piceetum) 

4338, 32B1, 

0840, 53D6, 

3BE3, BB32, 

 950D, B078, 

04ED 

brak B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

M01.02 Susze i zmniejszenie opadów 

 

- brak znaczących istniejących zagrożeń, 

potencjalnie może to być susza; 

 

DB33 J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

I02  Problematyczne gatunki rodzime 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

M01.02 Susze i zmniejszenie opadów 

- przesuszenie (J02.01) 

- wkraczanie gatunków ekspansywnych z 

powodu przesuszenia (trzęślica, jeżyny) 

(I02, K02.03) 

 

 

12. *91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albae, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

895E, 7943; 

7A7C, 40F1, 

4509, 7677, 

0B63, DC7d, 

3D16, 9D8B, 

2934, C42A, 

5D6C, D060, 

895E, 3944, 

F9B3, 5ACE, 

8399, 4216, 

A913, 707C, 

22E9, 1BCB, 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

K04.03 zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02  Problematyczne gatunki rodzime 

 

 

- mała ilość martwego drewna (B02.04); 

- zjawisko zamierania jesionu (K04.03); 

- działalność bobrów (zgryzanie drzew i 

punktowe zatapianie) (K04.05); 

- nadmierny rozrost apofitów (pokrzywa) 

(I02); 

- wkraczanie niecierpka drobnokwiatowego 

(I01); 
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7FCD, 7943 

13. 91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Umetum) 

74C2 B02.01.01 odnawianie lasu po 

wycince (drzewa rodzime) 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

K04.03 zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02  Problematyczne gatunki rodzime 

M01.02 Susze i zmniejszenie opadów 

 

- niewielki udział dębu i wiązów w 

odnowieniu (B02.01.01); 

- mała ilość martwego drewna (B02.04); 

- zjawisko zamierania jesionu (K04.03); 

- działalność bobrów (zgryzanie drzew i 

punktowe zatapianie) (K04.05); 

- położenie blisko drogi powoduje wzrost 

ryzyka nielegalnego składowania odpadów 

(E03.01); 

- nadmierny rozrost apofitów (pokrzywa) 

(I02); 

- wkraczanie niecierpka drobnokwiatowego 

(I01); 

 



 

66 

 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska
4
 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Gatunki roślin – wykazane w SDF 

1. 1393 Drepanocladus 

vernicosus Sierpowiec 

błyszczący 

9949, EC6F; 

5C21 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

I02  problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 

- duże zwarcie runa, brak 

ekstensywnego użytkowania 

(A03.03); 

- konkurencja ze strony pospolitych 

gatunków mszaków siedlisk 

podmokłych (gatunek słabszy 

konkurencyjne) (I02, K04.01);  

- silne zarastanie przez drzewa i 

krzewy (K02); 

- działalność bobrów (zatapianie 

stanowisk) (K04.05); 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Gatunki zwierząt – wykazane w SDF 

1. 1188 Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina  

4005 Brak istniejących zagrożeń K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

J02.01 Obniżenie poziomu wód gruntowych 

H01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

- Proces obserwowany od kilku lat 

w terenie nielegalne wylewanie 

ścieków, chemizacja 

rolnictwa(H01) 

- Obniżanie się poziomu wód 

gruntowych i powierzchniowych 

(J02.01) 

- Potencjalnie zbytnie zarośnięcie, 

skrajnie niskie zarośnięcie (K02) 

2. 1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber 

C5EC, 0FB3, F366, A1C3, 

2B39, 3843, 7CA2, DBF6 

Brak istniejących zagrożeń F05.04 kłusownictwo  

3. 1335 Wydra 919A, C56A, 7B0E, 28BD, Brak istniejących zagrożeń H01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych  

                                                 
4
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Lutra lutra C77B, 1CEF F05.04 kłusownictwo  

 

5. Cele działań ochronnych 

L.p. 
Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF 

1.  3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 
U1 

 - Utrzymanie niskiej trofii w obrębie zlewni jezior w perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

2.  3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

FV 

- Ograniczenie nadmiernego wzrostu trofii w obrębie 

zlewni jezior 

- Ekstensywne użytkowanie wędkarskie i regulacja 

istniejącej gospodarki rybackiej 

- Ekstensywne użytkowanie turystyczne 

w perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

3.  3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 
FV 

- Utrzymanie niskiej trofii w obrębie zlewni jezior w perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

4.  6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 
FV 

- Utrzymanie otwartego charakteru siedliska 

- Utrzymanie ekstensywnego użytkowania 

w perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

5.  *7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 
FV 

- Utrzymanie otwartego torfowiska wysokiego 

- Monitoring hydrologiczny 

w perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

6.  7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) U2 

- Utrzymanie/przywrócenie otwartego charakteru 

siedliska 

- Ograniczenie wzrostu trofii oraz gatunków 

ekspansywnych 

- Utrzymanie odpowiedniego uwodnienia 

w perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

7.  7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

U2 

- Utrzymanie/przywrócenie otwartego charakteru 

siedliska 

- Ograniczenie wzrostu trofii oraz gatunków 

ekspansywnych 

- Utrzymanie odpowiedniego uwodnienia 

w perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

8.  9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 
U1 

- Rozwój zróżnicowanego strukturalnie, 

wielogatunkowego lasu liściastego; 

- Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska na 

stanowiskach w granicach obszaru; 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 
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- Dążenie do zwiększenia zasobów martwego 

drewna; 

9.  *91D0 Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-

Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 

Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-

Piceetum 

U1 

- Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska; 

- Ograniczenie odpływu wód opadowych; 

- Rozwój boru bagiennego ze zróżnicowaną strukturą 

drzewostanu; 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

10.  *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe U1 

- Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska; 

- Rozwój zróżnicowanego strukturalnie lasu 

łęgowego; 

- Dążenie do zwiększenia zasobów martwego 

drewna; 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

11.  91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Umetum 

U1 

- Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska; 

- Rozwój zróżnicowanego strukturalnie lasu 

łęgowego; 

- Dążenie do zwiększenia zasobów martwego 

drewna; 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

 

Gatunki roślin wykazane w SDF 

L.p. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cel działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

1.  1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus 

vernicosus  

U2 - Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej (ekspansji krzewów i drzew); 

- Utrzymanie otwartego charakteru siedliska (pokrycie drzew i krzewów 

mniejsze niż 20%); 

- Ograniczenie ocienienia; 

- Zachowanie właściwego stanu uwodnienia; 

W ciągu pierwszych 5 

lat obowiązywania 

PZO 

 
Gatunki zwierząt wykazane w SDF 

L.p Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cel działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 
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1. 1188 Kumak nizinny Bombina bombina FV Utrzymanie obecnego stanu ochrony Cały okres 

obowiązywania PZO 

2. 1337 Bóbr europejski Castor fiber FV Utrzymanie obecnego stanu ochrony Cały okres 

obowiązywania PZO 

3. 1335 Wydra Lutra lutra FV Utrzymanie obecnego stanu ochrony Cały okres 

obowiązywania PZO 

 

Moduł C 

 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot ochrony 

 

Działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

3140 Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

E849 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Eliminacja 

stosowania zanęt 

wędkarskich 

 

Kontrola i moderacja aktywności 

wędkarskiej prowadzonej z brzegów.  

Wprowadzenie akcji informującej 

o prawidłowych zasadach połowów ryb oraz 

o wyeliminowaniu stosowania zanęt.  

Nadleśnictwo Jamy 

wydz.:  

1209016101, 

1209016099 (część) 

W I poł. 

obowiązywania 

PZO 

Bez 

kosztowo 

PZW w 

Toruniu; 

Nadleśnictwo 

Jamy 



 

70 

 

 Uporządkowanie 

antropopresji w 

strefie siedliska 

Uporządkowanie i kontrola antropopresji 

w strefie siedliska: 

– okresowe kontrole ruchu turystycznego w 

strefie brzegowej w ramach rutynowych 

patroli Straży Leśnej; 

– utrzymywanie brzegów w czystości 

(działanie bieżące). 

Nadleśnictwo Jamy 

wydz.:  

1209016101, 

1209016099 (część) 

Działania 

obowiązujące 

przez cały 

okres 

obowiązywania 

planu 

Bez 

kosztowo  

PZW w 

Toruniu, 

Nadleśnictwo 

Jamy 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 
Monitoring 

hydrologiczny,  

detekcja źródeł 

zanieczyszczenia 

wód 

Pełen monitoring stanu fizyko-chemicznego 

wód. Detekcja źródeł zanieczyszczenia wody 

oraz opracowanie metod ich poprawy. 

Nadleśnictwo Jamy 

wydz. 1209016101, 

1209016099 (część) 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej 

połowie 

obowiązywania 

PZO 

1,5/płat 
RDOŚ w 

Olsztynie 

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 

71 

 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

B2CD,C7C2, 

3AE3, A838, DE72, 

FCB0, 31E7, EB53, 

D21B, 0313, 3AE3, 

206B, B2CD, 

BD90, 8921, B89C, 

F243, C011 

B1 Ograniczyć 

stosowanie zanęt 

wędkarskich 

Kontrola i moderacja aktywności wędkarskiej 

prowadzonej z brzegów.  

Wprowadzenie akcji informującej 

o prawidłowych zasadach połowów ryb, w tym 

o ograniczeniu stosowania zanęt do ilości 0,5 

kg na wędkarza jednorazowo.  

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0007.489/1, 

281202_2.0007.3145 

(część), 

281202_2.0007.488, 

281202_2.0007.527, 

281202_2.0005.198, 

281202_2.0005.199, 

281202_2.0005.200, 

281202_2.0005.257 

(część), 

281202_2.0005.201, 

281202_2.0005.203/1, 

281205_2.0006.3100/1 

(część), 

281202_2.0007.526, 

281202_2.0007.525; 

281202_2.0006.355 

(część), 

281202_2.0006.357/1 

(część); 

281202_2.0009.3198 

(część), 

281202_2.0009.75, 

281202_2.0007.347/1 

W I poł. 

obowiązywania 

PZO 

Bez kosztowo Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



 

72 

 

D1 

Monitoring 

hydrologiczny,  

detekcja źródeł 

zanieczyszczenia 

wód 

Pełen monitoring stanu fizyko-chemicznego 

wód. Detekcja źródeł zanieczyszczenia wody 

oraz opracowanie metod ich poprawy. 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0007.489/1, 

281202_2.0007.3145 

(część), 

281202_2.0007.488, 

281202_2.0007.527, 

281202_2.0005.198, 

281202_2.0005.199, 

281202_2.0005.200, 

281202_2.0005.257 

(część), 

281202_2.0005.201, 

281202_2.0005.203/1, 

281205_2.0006.3100/1 

(część), 

281202_2.0007.526, 

281202_2.0007.525; 

281202_2.0006.355 

(część), 

281202_2.0006.357/1 

(część); 

281202_2.0009.3198 

(część), 

281202_2.0009.75, 

281202_2.0007.347/1 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

wykonywania 

PZO 

1,5/płat 
RDOŚ w 

Olsztynie 

3160 Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

B7A1 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

- - - - - - - 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Monitoring 

hydrologiczny, 

detekcja źródeł 

zanieczyszczenia 

wód 

Pełen monitoring stanu chemicznego 

wód. 

Nadl. Jamy wydz. 1209015689 Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

1,5/płat RDOŚ w 

Olsztynie 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 

74 

 

Arrhenatherion 

elatioris 

8A31, 5CFD, 

6AAE, F782, 

B6D8, E21C, F96B, 

04A8 

B1 Działanie 

obligatoryjne na 

gruntach 

położonych w 

obrębie 

gospodarstw 

rolnych 

Działanie obligatoryjne. 

Zachować płat siedliska 

przyrodniczego. 

Pozostawić w dotychczasowym 

ekstensywnym użytkowaniu. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016133, 1209016127 

(część), 1209016135, 

1209016141 (część), 

1209016303; 

działki ewidencyjne: 

281205_2.0007.5, 

281205_2.0007.3 (część), 

281205_2.0007.4 (część),  

Od momentu 

obowiązywania 

PZO 

bez kosztów Nadleśnictwo 

Jamy; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 



 

75 

 

B2 Koszenie z 

wywiezieniem 

biomasy – 

działanie 

fakultatywne na 

gruntach 

położonych w 

obrębie 

gospodarstw 

rolnych 

Działania fakultatywne: 

- nawożenie azotem w dawkach nie 

większych niż 60 kg/ha/rok; 

- koszenie co roku w terminie od 

15 czerwca do 30 września; po 20 

lipca dopuszcza się drugi pokos lub 

kontrolowany wypas;  

- pozostawianie 5-10% działki 

rolnej nieskoszonej w ciągu roku, 

przy czym powinien to być inny 

fragment co roku;  

- wysokość koszenia 5-15 cm;  

- koszenie w sposób nieniszczący 

struktury roślinności i gleby; 

- koszenie okrężnie od wewnątrz 

na zewnątrz działki; 

- usunięcie ściętej biomasy w 

terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie po pokosie. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016133, 1209016127 

(część), 1209016135, 

1209016141 (część), 

1209016303; 

działki ewidencyjne: 

281205_2.0007.5, 

281205_2.0007.3 (część), 

281205_2.0007.4 (część), 

Od momentu 

obowiązywania 

PZO 

0,8/ha/rok Nadleśnictwo 

Jamy; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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C1 

Ocena stanu 

zachowania 

przedmiotu 

ochrony 

Ocena w ramach wykonania monitoringu 

siedliska - zgodnie z metodyką Państwowego 

Monitoringu Środowiska (GIOŚ). Wizytacja 

terenowa, dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie.  

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016133, 

1209016127 

(część), 

1209016135, 

1209016141 

(część), 

1209016303; 

działki 

ewidencyjne: 

281205_2.0007.5, 

281205_2.0007.3 

(część), 

281205_2.0007.4 

(część) 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat 
RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

*7110 Torfowiska Nr Działania związane z ochroną czynną 
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wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

5A04, 3F4E, F179, 

7AD5, DFB7, 2E9E 

 

A1 Usunięcie nalotu 

drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów (szczególnie brzóz); 

przy pokryciu powyżej 40% wycinać cyklicznie 

w miarę potrzeby na podstawie monitoringu. 

Ściętą biomasę (w tym gałęziówkę) należy 

usunąć poza granice siedliska. W ramach 

działania zachować krzewy bagna zwyczajnego 

i borówki bagiennej (typowe dla siedliska). 

Realizować działanie w terminie od listopada 

do marca. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209009288, 

1209015687, 

1209009286, 

1209015747; 

1209019177, 

1209015717 (część), 

1209015717 (część), 

1209015719, 

1209015721 (część); 

1209015625; 

1209015813; 

1209015861, 

1209015805, 

1209015811, 

1209018582 (część) 

W pierwszej 

połowie 

obowiązywania 

PZO 

4/ha RDOŚ 

w Olsztynie we 

współpracy z 

Nadleśnictwem 

Jamy 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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B3 

 

Utrzymanie 

właściwego 

sposobu 

użytkowania w 

zlewni torfowiska 

Utrzymanie właściwego sposobu użytkowania 

w zlewni torfowiska. 

Wskazane niestosowanie zrębów zupełnych w 

pasie o szerokości jednej wysokości 

drzewostanu (około 30 m) od granicy siedliska. 

Zrywka z minimalizacją naruszenia pokrywy 

glebowej (wykonywana zimą lub nasiębierna). 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209009288, 

1209015687, 

1209009286, 

1209015747; 

1209019177, 

1209015717 (część), 

1209015717 (część), 

1209015719, 

1209015721 (część); 

1209015625; 

1209015813; 

1209015861, 

1209015805, 

1209015811, 

1209018582 (część) 

Od momentu 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



 

79 

 

C1 Ocena stanu 

siedliska 

Ocena stanu wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska (GIOŚ) (obserwacje 

terenowe, dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie). Szczególnie dotyczy kontroli 

ekspansji drzew i krzewów. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209009288, 

1209015687, 

1209009286, 

1209015747; 

1209019177, 

1209015717 (część), 

1209015717 (część), 

1209015719, 

1209015721 (część); 

1209015625; 

1209015813; 

1209015861, 

1209015805, 

1209015811, 

1209018582 (część) 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

7140 Torfowiska Nr Działania związane z ochroną czynną 
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przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

54DE, A2FA, 0AB4 

A1 Usunięcie nalotu 

drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów (szczególnie brzóz); 

przy pokryciu powyżej 40% wycinać cyklicznie 

w miarę potrzeby na podstawie monitoringu. 

Najlepiej wykonywać zimą. Ściętą biomasę (w 

tym gałęziówkę) należy usunąć poza granice 

siedliska. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część); 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0006.384 

(część), 

281202_2.0006.348 

(część) 

W pierwszych 3 

latach 

obowiązywania 

PZO; w razie 

potrzeby 

(zależnie od 

wyników 

monitoringu) 

zabieg powtórzyć 

w drugiej 

połowie 

obowiązywania 

PZO 

4/ha Nadleśnictwo 

Jamy; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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A2 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców 

W przypadku konfliktu między ochroną 

siedliska przyrodniczego a ochroną bobra, 

pierwszeństwo ochrony należy przyznać 

siedlisku.  

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część); 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0006.384 

(część), 

281202_2.0006.348 

(część) 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych 

RDOŚ w 

Olsztynie; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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A4 Wykaszanie 

gatunków 

szuwarowych 

Koszenie trzciny i innych gatunków 

szuwarowych na wysokości 10-15 cm, 

połączone z usuwaniem biomasy poza płaty 

siedliska. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część); 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0006.384 

(część), 

281202_2.0006.348 

(część) 

Co 3 lata po 15 

lipca 

2/ha Nadleśnictwo 

Jamy; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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B3 Utrzymanie 

właściwego 

sposobu 

użytkowania w 

zlewni torfowiska 

Wskazane niestosowanie zrębów zupełnych w 

pasie o szerokości jednej wysokości 

drzewostanu (około 30 m) od granicy siedliska. 

Zrywka z minimalizacją naruszenia pokrywy 

glebowej (wykonywana zimą lub nasiębierna). 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część); 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0006.384 

(część), 

281202_2.0006.348 

(część) 

Od momentu 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu 

siedliska 

Ocena stanu wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska (GIOŚ) (obserwacje 

terenowe, dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie). Szczególnie dotyczy kontroli 

ekspansji drzew i krzewów. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część); 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0006.384 

(część), 

281202_2.0006.348 

(część) 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

7230 Górskie i Nr Działania związane z ochroną czynną 
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nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

3B81 

A1 Usunięcie nalotu 

drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów (szczególnie 

krzewiastych wierzb). Najlepiej wykonywać 

zimą. Ściętą biomasę (w tym gałęziówkę) 

należy usunąć poza granice siedliska. 

działka ewidencyjna: 

281205_2.0007.62 

(część) 

W pierwszych 3 

latach 

obowiązywania 

PZO; w razie 

potrzeby 

(zależnie od 

wyników 

monitoringu) 

zabieg powtórzyć 

w drugiej 

połowie 

obowiązywania 

PZO 

4/płat Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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A2 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców 

W przypadku konfliktu między ochroną 

siedliska przyrodniczego a ochroną bobra, 

pierwszeństwo ochrony należy przyznać 

siedlisku. Działania ograniczające jego wpływ 

na inne przedmioty ochrony (usuwanie tam, 

przesiedlanie, odstrzał) są regulowane innymi 

przepisami. 

działka ewidencyjna: 

281205_2.0007.62 

(część) 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych 

RDOŚ w 

Olsztynie;  

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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A4 Wykaszanie 

gatunków 

szuwarowych 

Koszenie trzciny i innych gatunków 

szuwarowych na wysokości 10-15 cm, 

połączone z usuwaniem biomasy poza płaty 

siedliska. 

działka ewidencyjna: 

281205_2.0007.62 

(część) 

Co 2 lata po 15 

lipca 

2/ha Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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B3 Utrzymanie 

właściwego 

sposobu 

użytkowania w 

zlewni torfowiska 

Ograniczenie stosowania przeżyźniających 

wodę zanęt w obrębie jeziora Moszyska 

działka ewidencyjna: 

281205_2.0007.62 

(część) 

Od momentu 

obowiązywania 

PZO 

brak danych Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu 

siedliska 

Ocena stanu wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska (GIOŚ) (obserwacje 

terenowe, dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie). Szczególnie dotyczy kontroli 

ekspansji drzew i krzewów. 

działka ewidencyjna: 

281205_2.0007.62 

(część) 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

0,5 płat RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 

Monitoring 

hydrologiczny,  

detekcja źródeł 

zanieczyszczenia 

wód 

Pełen monitoring stanu fizyko-chemicznego 

wód. Detekcja źródeł zanieczyszczenia wody 

oraz opracowanie metod ich poprawy. 

Monitoring i metody poprawy powinny 

uwzględniać szczególnie wpływ pól uprawnych 

położonych na południowym brzegu jeziora 

Moszyska na chemizm wód jeziora. 

działka ewidencyjna: 

281205_2.0007.62 

(część) 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

wykonywania 

PZO 

1,5/płat 
RDOŚ w 

Olsztynie 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

220B, 1874, 6C59, 

50F4, ABCE, 

B1A0, 758D, 

DDD3, 8CE8, 

6CEB, CE85, C011, 

56F3, F824, 98E0, 

57AA, 5776, B825, 

F65C, 8BA4, 

CA60, E6C9, 5B70, 

9107, 6815, 8C06,  

220B, 1874, 6C59, 

50F4, ABCE, 

B1A0, 758D, 

DDD3, 8CE8, 

6CEB, CE85, C011, 

56F3, F824, 98E0, 

57AA, 5776, B825, 

F65C, 8BA4, 

CA60, E6C9, 5B70, 

9107, 6815, 8C06, 

27D0, D7C5, 27D0, 

D7C5 

B4 Prowadzenie 

gospodarki 

leśnej z 

uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

Pozostawianie w 

drzewostanie martwych 

drzew stojących do 

naturalnego rozkładu, z 

uwzględnieniem BHP 

(jeżeli posusz zagraża 

bezpieczeństwu, należy 

go składować w miejscu 

gdzie nie będzie zagrażał,  

w obrębie płatu 

siedliska).  

W przypadku zagrożenia 

trwałości lasu ze strony 

szkodników (cetyniec 

większy i przypłaszczek 

granatek na sośnie 

zwyczajnej, jesionowiec 

pstry na jesionie 

wyniosłym, ogłodek 

wiązowiec na wiązach 

oraz opiętki na dębach) 

usuwanie posuszu tych 

gatunków wskazane. W 

przypadku gdy jest to 

posusz jałowy tych 

gatunków bez ryzyka 

pojawienia się gradacji 

szkodnika oraz w 

przypadku posuszu 

lipowego, klonowego, 

grabowego oraz 

bukowego wskazane jest 

pozostawianie posuszu 

wydzielającego się 

naturalnie. 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej z zastosowaniem 

rębni złożonych, o ile jest 

to możliwe – niezalecane 

stosowanie rębni 

zupełnych 

wielkopowierzchniowych 

(rębnia Ia), przy 

odnawianiu sosny 

Nadl. Jamy wydz.: 1209017291, 

1209019780 (część), 1209019779 

(część), 1209018602, 1209016069, 

1209018603, 1209010122, 1209010133, 

1209010150 (część), 1209018604,  

1209010156 (część), 1209018605, 

1209010162 (część), 1209018364, 

1209016099 (część), 1209018363 

(część),  

1209018362, 1209018361, 1209018360 

(część), 1209010201,  1209010205, 

1209010252, 1209018369, 1209010271, 

1209010269, 1209018372 (część), 

1209018373, 1209018370,  

1209010273, 1209018375; 1209010786 

(część), 1209018331 (część); 

1209010733, 1209010729, 1209010726 

(część);  

1209010681, 1209010683, 1209019651, 

1209010677, 1209019602 (część), 

1209019652 (część), 1209018611 

(część),  

1209018609 (część), 1209018608 

(część); 1209009974, 1209009964, 

1209009962, 1209009960, 1209009958, 

1209009972 (część), 1209018594, 

1209009970, 1209009970 (część), 

1209009968 (część); 1209009462; 

1209019767, 1209019768,  

1209017062, 1209009460; 1209018584, 

1209018585 (część), 1209018583 

(część), 1209018582 (część), 

1209009651 (część), 1209019769, 

1209019770, 1209019539 ; 1209009704 

(część), 1209009715 (część), 

1209009717 (część);  

1209009292, 1209009290, 1209018286, 

1209009279,  

1209009283, 1209018294, 1209018295, 

1209015747 (część), 1209009426, 

1209009436, 1209009434; 1209009151 

(część),  

1209018264; 1209016253, 1209010527, 

1209010525,  

Działanie 

długofalowe, 

wykraczające 

poza ramy 

jednego PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy,  

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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B5 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i 

składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

Protegowanie gatunków 

właściwych siedlisku 

występujących w postaci 

spontanicznie 

pojawiającego się nalotu 

lub podrostu oraz IIp 

drzewostanu (grab, dęby 

szypułkowy i 

bezszypułkowy, lipa, 

klony: pospolity, jawor i 

polny, wiązy).  

Nie wprowadzanie 

gatunków obcych 

geograficznie (jodła, 

daglezja, dąb czerwony i 

in.). Dopuszczalny udział 

modrzewia i świerka nie 

większy niż 5%, 

natomiast buka nie 

większy niż 30%.  

W przypadku grądów 

wysokich (LMśw) 

dopuszczalny udział 

sosny nie większy niż 

20%. Należy przy tym 

dbać o należytą (nie 

mniej niż 10%) 

domieszkę innych 

gatunków liściastych jak: 

lipa, klon pospolity, 

jawor i polny, wiązy 

(oraz grab jeśli nie 

występuje jego 

samosiew). 

 

Nadl. Jamy wydz.: 1209017291, 

1209019780 (część), 1209019779 

(część), 1209018602, 1209016069, 

1209018603, 1209010122, 1209010133, 

1209010150 (część), 1209018604,  

1209010156 (część), 1209018605, 

1209010162 (część), 1209018364, 

1209016099 (część), 1209018363 

(część), 1209018362, 1209018361, 

1209018360 (część), 1209010201,  

1209010205, 1209010252, 1209018369, 

1209010271, 1209010269, 1209018372 

(część), 1209018373, 1209018370, 

1209010273, 1209018375; 1209010786 

(część), 1209018331 (część); 

1209010733, 1209010729, 1209010726 

(część); 1209010681, 1209010683, 

1209019651, 1209010677, 1209019602 

(część), 1209019652 (część), 

1209018611 (część), 1209018609 

(część), 1209018608 (część); 

1209009974, 1209009964, 1209009962, 

1209009960, 1209009958, 1209009972 

(część), 1209018594, 1209009970, 

1209009970 (część), 1209009968 

(część); 1209009462; 1209019767, 

1209019768, 1209017062, 

1209009460; 1209018584, 1209018585 

(część), 1209018583 (część), 

1209018582 (część), 1209009651 

(część), 1209019769, 1209019770, 

1209019539 ; 1209009704 (część), 

1209009715 (część), 1209009717 

(część); 1209009292, 1209009290, 

1209018286, 1209009279, 1209009283, 

1209018294, 1209018295, 1209015747 

(część), 1209009426, 1209009436, 

1209009434; 1209009151 (część), 

1209018264; 1209016253, 1209010527, 

1209010525, 1209010514, 1209018408, 

1209018409, 1209018412 (część); 

1209018413 (część), 1209010548 

(część), 1209018417 (część), 

1209010579 (część). 

Działanie 

długofalowe, 

wykraczające 

poza ramy 

jednego PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy 
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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

*91D0 Bory i lasy 

bagienne Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo – 

sosnowe bagienne 

lasy borealne 

4338, 32B1, 0840, 

DB33, 950D, B078 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A3 Ograniczenie 

odpływu wody 

Widzi się zasadność 

budowy urządzenia 

melioracyjnego 

spowalniający tempo 

odpływu wody z siedliska. 

Przed realizacją 

zamierzenia należy 

wykonać badania 

(ekspertyzę) w celu wyboru 

urządzenia i jego 

lokalizacji.   

Nadl. Jamy wydz: 1209015749 Od momentu 

obowiązywania 

PZO 

brak danych RDOŚ w 

Olsztynie; 

Nadleśnictwo 

Jamy 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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B4 Prowadzenie 

gospodarki leśnej z 

uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

Pozostawianie w 

drzewostanie martwych 

drzew stojących do 

naturalnego rozkładu oraz 

niewycinanie drzew 

przygłuszonych i 

zamierających. 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej z wyłączeniem rębni 

zupełnych. Dopuszczalny 

udział świerka nie więcej 

niż 5%. 

Nadl. Jamy wydz:  

1209015749,1209015863, 1209009651 

(część), 1209009708, 1209015909;   

1209010164 (część), 1209016087, 

1209010168 (część); 1209016099 (część), 

1209010192 (część), 1209010190 (część), 

1209016119; 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0006.387/4 (część), 

281202_2.0006.384 (część), 

281202_2.0006.348 (część), 

281202_2.0006.349/3 (część), 

281202_2.0007.628/2 (część), 

281202_2.0005.257 (część), 

281202_2.0005.258 (część),  

281202_2.0005.198 (część). 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych Nadleśnictwo 

Jamy; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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C1 Ocena stanu 

siedliska 

Ocena stanu wg metodyki 

Państwowego Monitoringu 

Środowiska (GIOŚ) 

(obserwacje terenowe, 

dokumentacja 

fotograficzna, 

sprawozdanie). Szczególnie 

dotyczy kontroli 

wkraczania świerka. 

Nadl. Jamy wydz:  

1209015749,1209015863, 1209009651 

(część), 1209009708, 1209015909;   

1209010164 (część), 1209016087, 

1209010168 (część); 1209016099 (część), 

1209010192 (część), 1209010190 (część), 

1209016119; 

Działki ewidencyjne: 

281202_2.0006.387/4 (część), 

281202_2.0006.384 (część), 

281202_2.0006.348 (część), 

281202_2.0006.349/3 (część), 

281202_2.0007.628/2 (część), 

281202_2.0005.257 (część), 

281202_2.0005.258 (część),  

281202_2.0005.198 (część). 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

*91E0 Łęgi Nr Działania związane z ochroną czynną 
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wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

Salicetum albae, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe 895E, 

7943, 7A7C, 40F1, 

4509, 7677, 0B63, 

DC7d, 3D16, 

9D8B, 2934, C42A, 

5D6C, D060, 895E, 

3944, F9B3, 5ACE, 

8399, 4216, A913, 

A2 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców 

W przypadku konfliktu między ochroną 

siedliska przyrodniczego a ochroną bobra, 

pierwszeństwo ochrony należy przyznać 

siedlisku.  

Cały obszar 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych 

RDOŚ w 

Olsztynie; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją \metod gospodarowania 
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707C, 22E9, 1BCB, 

7FCD, 7943 

B4 Prowadzenie 

gospodarki leśnej z 

uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

Pozostawianie w 

drzewostanie martwych 

drzew stojących do 

naturalnego rozkładu oraz 

niewycinanie drzew 

przygłuszonych i 

zamierających (poza 

chorymi jesionami). 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej z wyłączeniem rębni 

zupełnych (wyjątkiem jest 

przebudowa drzewostanu 

oraz klęski żywiołowe, w 

tym gradacje szkodników). 

Nadl. Jamy wydz.: 1209010150 (część), 

1209019780 (część), 1209019779 (część), 

1209010131; 1209010164 (część), 

1209010168 (część), 1209016089 (część), 

1209010195, 1209018360 (część), 

1209018606, 1209016093 (część), 

1209010203, 1209016127 (część), 

1209018372 (część), 1209016139 (część); 

1209018412, 1209010548 (część), 

1209019818 (część), 1209019817 (część), 

1209018415 (część), 1209018416 (część), 

1209018417 (część), 1209010579 (część); 

1209010731, 1209010070, 1209010076, 

1209010735; 1209010078, 1209010036, 

1209010038 (część), 1209010032 (część), 

1209010028 (część), 1209009972 (część); 

1209015763 (część), 1209009464, 

1209015765 (część); 1209009711, 

1209009702, 1209009657, 1209016991, 

1209009668, 1209009666, 1209015873, 

1209015875, 1209009662, 1209009615, 

1209009606; 1209009591 (część), 

1209008792 (część), 1209008786, 

1209008771, 1209008773; 1209008719, 

1209018543 (część), 1209015431 (część), 

1209008721 (część), 1209008713 (część), 

1209015427 (część), 1209008634, 

1209018527 (część). 

 

Działki ewidencyjne: 281202_2.0007.525 

(część), 281202_2.0007.489/1 (część), 

281202_2.0007.628/2 (część), 

281202_2.0007.360/13 (część), 

281202_2.0007.361/2 (część); 

281202_2.0007.360/14 (część), 

281202_2.0007.360/15 (część), 

281202_2.0007.361/1 (część), 

281202_2.0007.361/2 (część), 

281202_2.0007.361/3 (część); 

281202_2.0007.70/3 (część), 

281202_2.0007.67 (część); 

281202_2.0007.346/2 (część), 

281202_2.0007.346/22 (część), 

281202_2.0007.346/21 (część), 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 
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B5 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

W obliczu powszechnego 

zjawiska zamierania 

jesionu, ograniczenie 

wprowadzania odnowień 

jesionowych, jednak należy 

wprowadzać możliwie 

zróżnicowanie w strukturze 

gatunkowej odnowień: 

oprócz olszy wprowadzanie 

(zależnie od warunków 

mikrosiedliskowych) 

wiązów, klonów, wierzb, 

dębów. Nie wprowadzanie 

gatunków obcych 

geograficznie (jodła, dąb 

czerwony, czeremcha 

amerykańska i in.) i 

ekologicznie (sosna, buk, 

modrzew, świerk). 

Nadl. Jamy wydz.: 1209010150 (część), 

1209019780 (część), 1209019779 (część), 

1209010131; 1209010164 (część), 

1209010168 (część), 1209016089 (część), 

1209010195, 1209018360 (część), 

1209018606, 1209016093 (część), 

1209010203, 1209016127 (część), 

1209018372 (część), 1209016139 (część); 

1209018412, 1209010548 (część), 

1209019818 (część), 1209019817 (część), 

1209018415 (część), 1209018416 (część), 

1209018417 (część), 1209010579 (część); 

1209010731, 1209010070, 1209010076, 

1209010735; 1209010078, 1209010036, 

1209010038 (część), 1209010032 (część), 

1209010028 (część), 1209009972 (część); 

1209015763 (część), 1209009464, 

1209015765 (część); 1209009711, 

1209009702, 1209009657, 1209016991, 

1209009668, 1209009666, 1209015873, 

1209015875, 1209009662, 1209009615, 

1209009606; 1209009591 (część), 

1209008792 (część), 1209008786, 

1209008771, 1209008773; 1209008719, 

1209018543 (część), 1209015431 (część), 

1209008721 (część), 1209008713 (część), 

1209015427 (część), 1209008634, 

1209018527 (część). 

 

Działki ewidencyjne: 281202_2.0007.525 

(część), 281202_2.0007.489/1 (część), 

281202_2.0007.628/2 (część), 

281202_2.0007.360/13 (część), 

281202_2.0007.361/2 (część); 

281202_2.0007.360/14 (część), 

281202_2.0007.360/15 (część), 

281202_2.0007.361/1 (część), 

281202_2.0007.361/2 (część), 

281202_2.0007.361/3 (część); 

281202_2.0007.70/3 (część), 

281202_2.0007.67 (część); 

281202_2.0007.346/2 (część), 

281202_2.0007.346/22 (część), 

281202_2.0007.346/21 (część), 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy; 

wykonujący 

prawa 

właścicielskie 
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B6  Pozostawianie 

w drzewostanie martwych 

drzew stojących do 

naturalnego rozkładu oraz 

niewycinanie drzew 

przygłuszonych i 

zamierających (poza 

chorymi jesionami). 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej z wyłączeniem rębni 

zupełnych (wyjątkiem jest 

przebudowa drzewostanu 

oraz klęski żywiołowe, w 

tym gradacje szkodników). 

 W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe Ficario-

Ulmetum 

74C2 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A2 

Ograniczenie 

presji 

wywieranej 

przez 

roślinożerców 

W przypadku konfliktu między ochroną 

siedliska przyrodniczego a ochroną 

bobra, pierwszeństwo ochrony należy 

przyznać siedlisku. Działania 

ograniczające jego wpływ na inne 

przedmioty ochrony (usuwanie tam, 

przesiedlanie, odstrzał) są regulowane 

innymi przepisami. 

Cały obszar 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych 
RDOŚ w 

Olsztynie 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B4 Prowadzenie 

gospodarki 

leśnej z 

uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

Pozostawianie w drzewostanie 

martwych drzew stojących do 

naturalnego rozkładu oraz niewycinanie 

drzew przygłuszonych i zamierających 

(poza chorymi jesionami). Prowadzenie 

gospodarki leśnej z wyłączeniem rębni 

zupełnych (wyjątkiem jest przebudowa 

drzewostanu oraz klęski żywiołowe, w 

tym gradacje szkodników). 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209009966 (część), 

1209009968 (część) 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy 

B5 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i 

składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

W obliczu powszechnego zjawiska 

zamierania jesionu, ograniczenie 

wprowadzania odnowień jesionowych, 

jednak należy wprowadzać możliwie 

zróżnicowane w strukturze gatunkowej 

odnowienia: (zależnie od warunków 

mikrosiedliskowych) wiązów, klonu 

polnego i jawora, dębu szypułkowego. 

Nie wprowadzanie gatunków obcych 

geograficznie (jodła, dąb czerwony, 

czeremcha amerykańska i in.) i 

ekologicznie (sosna, buk, modrzew, 

świerk). 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209009966 (część), 

1209009968 (część) 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

Nadleśnictwo 

Jamy 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne dla gatunków roślin 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1393 Sierpowiec Nr Działania związane z ochroną czynną 
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błyszczący 

Drepanocladus 

vernicous 

Sierpowiec 

błyszczący 

9949, EC6F; 

5C21 

A1 Usunięcie nalotu 

drzew i 

krzewów 

Wycinka drzew i krzewów w obrębie 

stanowiska gatunku pod nadzorem 

botanika możliwe modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni zależnie od 

opinii eksperckiej. Najlepiej wykonywać 

zimą. Ściętą biomasę (w tym gałęziówkę) 

należy usunąć poza granice siedliska 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część),  

 

Działki ewidencyjne: 

281205_2.0007.62 

(część);  

281202_2.0007.628/2 

(część) 

W pierwszych 3 

latach 

obowiązywania 

PZO; w razie 

potrzeby (zależnie 

od wyników 

monitoringu) 

zabieg powtórzyć 

w drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

4/ha RDOŚ w 

Olsztynie; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura  

wykonujący  

prawa 

właścicielskie 

po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na wykonanie 

zadania 
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A2 

Ograniczenie 

presji 

wywieranej 

przez 

roślinożerców 

W przypadku konfliktu między ochroną 

stanowisk sierpowca a ochroną bobra, 

pierwszeństwo ochrony należy przyznać 

roślinie.  

Nadl. Jamy wydz.:  

1209016099 (część),  

Działki ewidencyjne:  

281205_2.0007.62 

(część);  

281202_2.0007.628/2 

(część) 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych 
RDOŚ w 

Olsztynie 
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A4 Wykaszanie 

gatunków 

szuwarowych 

Wykaszanie ekspansywnych gatunków 

szuwarowych w obrębie stanowiska 

gatunku ), pod nadzorem botanika – 

możliwe modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni zależnie od 

opinii eksperckiej. 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część),  

 

Działki ewidencyjne: 

281205_2.0007.62 

(część);  

281202_2.0007.628/2 

(część) 

W pierwszych 3 

latach 

obowiązywania 

PZO; w razie 

potrzeby (zależnie 

od wyników 

monitoringu) 

zabieg powtórzyć 

w drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

1,5/ha RDOŚ w 

Olsztynie; 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura  

wykonujący  

prawa 

właścicielskie 

po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na wykonanie 

zadania 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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- - - - - - - 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C2 Ocena stanu 

populacji 

gatunku  i jego 

siedliska 

Ocena stanu wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska (GIOŚ) 

(obserwacje terenowe, dokumentacja 

fotograficzna, sprawozdanie). 

Szczególnie dotyczy kontroli ekspansji 

podrostu krzewów i drzew oraz 

ekspansywnych bylin szuwarowych 

Nadl. Jamy wydz.: 

1209016099 (część),  

 

Działki ewidencyjne: 

281205_2.0007.62 

(część);  

281202_2.0007.628/2 

(część) 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

obowiązywania 

PZO 

0,5/ płat RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne dla gatunków zwierząt 

 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

  

1188 Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nie zaplanowano 



 

103 

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nie zaplanowano 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie zaplanowano 

1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber  

C5EC, 0FB3, 

F366, A1C3, 

2B39, 3843, 

7CA2, DBF6 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nie zaplanowano 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Nie zaplanowano 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie zaplanowano 

1335 Wydra 

Lutra lutra  

919A, C56A, 

7B0E, 28BD, 

C77B, 1CEF 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nie zaplanowano 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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Nie zaplanowano 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie zaplanowano 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowyc

h 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce
5
 

Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowan

y koszt 

(w tys. zł) 

3140 

Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne 

z podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

E849 

Badanie trofii w 

obrębie zlewni je-

zior (Jezioro 

Maciek) 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ dla 

siedliska 

jeziora  

lobeliowe 

3110 z 

modyfikacjami 

metodyka do 

uzupełnienia po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

monitoringu 

siedliska przez 

GIOŚ 

co 5 lat 523727 622262 RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

B2CD, C7C2, 

3AE3, A838 

Ograniczenie 

nadmiernego 

wzrostu trofii w 

obrębie zlewni 

jezior 

Ekstensywne 

użytkowanie 

wędkarskie i 

regulacja istniejącej 

gospodarki 

rybackiej 

Ekstensywne 

użytkowanie 

turystyczne 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2012) na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczne

go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

co 5 lat 520555 618725 

525050 622708 

526235 622980 

531135 624922 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

3160 Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 
B7A1 

 

Utrzymanie niskiej 

trofii w obrębie 

zlewni jezior 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2012) na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczne

co 5 lat 526997 625309 RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

                                                 
5
 Orientacyjne współrzędne punktu monitoringowego będącego środkowym punktem transektu. Współrzędne w układzie PUWG92. 
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siedliska go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

8A31, 5CFD, 

6AAE, F782, 

B6D8, E21C, 

F96B, 04A8 

Utrzymanie 

otwartego 

charakteru siedliska 

Utrzymanie 

ekstensywnego 

użytkowania 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2012) na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczne

go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

co 3 lata 

przed 

pierwszym 

pokosem 

(koniec 

maja-

początek 

lipca) 

523887 621077 

523883 621305 

524003 621420 

530759 624721 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

*7110 
Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

5A04, 3F4E, 

F179, 7AD5, 

DFB7, 2E9E 

Utrzymanie 

otwartego 

torfowiska 

wysokiego 

 Monitoring 

hydrologiczny 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2010) na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczne

go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

co 3 lata 529133 624325 

528835 624160 

527226 625296 

527881 624842 

528812 625960 

529289 626615 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

54DE, A2FA, 

0AB4 

 

 

Utrzymanie/przywr

ócenie otwartego 

charakteru siedliska 

Ograniczenie 

wzrostu trofii oraz 

gatunków 

ekspansywnych 

Utrzymanie 

odpowiedniego 

uwodnienia 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2012) na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczne

go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

co 3 lata 523417 622200 

523074 622209 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

3B81 

Utrzymanie/przywr

ócenie otwartego 

charakteru siedliska 

Ograniczenie 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2012) na 

podstawie zdjęcia 

co 3 lata 531000 624782 RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 
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charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

wzrostu trofii oraz 

gatunków 

ekspansywnych 

Utrzymanie 

odpowiedniego 

uwodnienia 

  

zachowania 

siedliska 

fitosocjologiczne

go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

9170 Grąd 

środkowoeurope

jski i 

subkontynentaln

y Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

220B, 1874, 

6C59, 50F4, 

ABCE, B1A0, 

758D, DDD3, 

8CE8, 6CEB, 

CE85, C011, 

56F3, F824, 

98E0, 57AA, 

5776, B825, 

F65C, 8BA4, 

CA60, E6C9, 

B1A0, 8BA4 

Rozwój 

zróżnicowanego 

strukturalnie, 

wielogatunkowego 

lasu liściastego 

Stopniowa poprawa 

struktury i funkcji 

siedliska na 

stanowiskach w 

granicach obszaru; 

Zwiększenie 

zasobów martwego 

drewna 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ dla 

siedliska 9160 

grąd 

subatlantycki z 

modyfikacjami 

metodyka do 

uzupełnienia po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

monitoringu 

siedliska przez 

GIOŚ; 

Co 10 lat 

przy okazji 

prac nad 

PZO 

523872 621434 

526857 623136 

526714 623706 

529351 624312 

520526 620280 

520045 619420 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

*91D0 Bory i 

lasy bagienne 

Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum 

4338, 32B1, 

0840, DB33, 

950D, B078 

Stopniowa poprawa 

struktury i funkcji 

siedliska na 

stanowiskach w 

granicach obszaru; 

Ograniczenie 

odpływu wód 

opadowych 

Rozwój boru 

bagiennego ze 

zróżnicowaną 

strukturą 

drzewostanu 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2010) na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczne

go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Co 5 lat 528679 623358 

529276 624133 

528180 624704 

523458 622387 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 
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*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

895E, 7943; 

7A7C, 40F1, 

4509, 7677, 

0B63, DC7d, 

3D16, 9D8B, 

2934, C42A, 

5D6C, D060, 

895E, 3944, 

Stopniowa poprawa 

struktury i funkcji 

siedliska na 

stanowiskach w 

granicach obszaru; 

Rozwój 

zróżnicowanego 

strukturalnie lasu 

łęgowego 

Zwiększenie 

zasobów martwego 

drewna 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2010) na 

podstawie zdjęcia 

fitosocjologiczne

go i oszacowania 

warunków 

siedliskowych 

Co 5 lat 528794 623715 

524224 621808 

520455 619429 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 
74C2 

 

 

Stopniowa poprawa 

struktury i funkcji 

siedliska na 

stanowiskach w 

granicach obszaru; 

Rozwój 

zróżnicowanego 

strukturalnie lasu 

łęgowego 

Zwiększenie 

zasobów martwego 

drewna 

powierzchnia 

siedliska, 

struktura i 

funkcje, szanse 

zachowania 

siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2012) 

Co 10 lat 

przy okazji 

prac nad 

PZO 

527229 623552 RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 

1393 Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus  
9949, EC6F; 

5C21 

 

Ograniczenie 

postępu sukcesji 

naturalnej 

(ekspansji krzewów 

i drzew); 

Utrzymanie 

otwartego 

charakteru siedliska 

(pokrycie drzew i 

krzewów mniejsze 

Stan populacji, 

stan siedliska 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2011) 

co 3 lata 

(czerwiec-

sierpień) 

531043 624778 

524550 622533 

523405 622221 

 

RDOŚ w 

Olsztynie 

1/płat 
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niż 20%); 

Ograniczenie 

ocienienia; 

Zachowanie 

właściwego stanu 

uwodnienia; 

Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

(weryfikacja 

występowania na 

terenie Ostoi 

1188 Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina  

4005 Monitoring 

liczebności 

populacji 

populacja liczebność Badanie 

liczebności 

osobników 

gatunku na 

stanowisku 

Dwa razy w 

trakcie 

obowiązyw

ania PZO 

Badanie 

liczebności 

osobników 

gatunku na 

wskazanym 

stanowisku 

RDOŚ 

Olsztyn 

1 

1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber  

C5EC, 0FB3, 

F366, A1C3, 

2B39, 3843, 

7CA2, DBF6 

Monitoring 

liczebności 

populacji 

populacja liczebność Badanie 

liczebności 

osobników 

gatunku na 

stanowisku 

Raz 

obowiązyw

ania PZO 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ 

Olsztyn 

5 

1335 Wydra 

Lutra lutra  

919A, C56A, 

7B0E, 28BD, 

C77B, 1CEF 

Monitoring 

liczebności 

populacji 

populacja liczebność Badanie 

liczebności 

osobników 

gatunku na 

stanowisku 

Dwa razy 

(trzeci i 

szósty rok) 

w trakcie 

obowiązyw

ania PZO 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ 

Olsztyn 

5 
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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) 

Uchwała Nr XXXVI-282/2005  

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z 

dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie 

Brak wskazań do zmian. 

 Uchwała Nr XVIII/109/08  

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z 

dnia 12 lutego 2008 r w sprawie uchwalenia zmian 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

miasta Nowe Miasto Lubawskie 

Brak wskazań do zmian. 

Uchwała Nr I/13/2002  

Rady Gminy w Biskupcu z dnia 14 marca 2002 r w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy letniskowej w miejscowości Osetno nad 

Jeziorem Osetno, Gmina Biskupiec 

Brak wskazań do zmian. 

Uchwała Nr XX/180/08 

Rady Gminy w Biskupcu z dnia 06 listopada 2008 r 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  w części obrębu 

Osetno, Gmina Biskupiec obejmującego teren 

działki 60/12 

Brak wskazań do zmian. 

Uchwała Nr XXX/266/09 

Rady Gminy w Biskupcu z dnia 29 października 

2009 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  w gminie 

Biskupiec obejmującego teren w miejscowości Gaj, 

Brak wskazań do zmian. 
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obręb Łąkorz. 

Uchwała Nr XX/177/08 

Rady Gminy Biskupiec z dnia 06 listopada 2008 r w 

sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Biskupiec 

Brak wskazań do zmian. 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Brak przesłanek do sporządzenia planu ochrony. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Załącznik  do dokumentacji. 

 

 
L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

powierzchnia ogólna 5,42 ha 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

powierzchnia ogólna: 7,00 ha 

W trakcie prac terenowych stwierdzono iż większy areał płatów łąk w obrębie użytku 

ekologicznego „Wielkie Łąki” odpowiada definicji siedliska 6510 – podczas prac 

terenowych stwierdzono obfitą obecność gatunków wskazujących na te siedlisko, jak: 

chaber łąkowy Centaurea jacea, jastruń właściwy Leucanthemum vulgare, marchew 

zwyczajna Daucus carota, rajgras wyniosły Arrhenatherum elatior, świerzbnica polna 

Knautia arvensis. Płaty te są ekstensywnie koszone i nie zagraża im intensyfikacja bądź 

zarzucenie koszenia. 

 
L.p. Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

 Plik PDF mapy i wektorowa warstwa 

informacyjna GIS 

Na terenach leśnych dowiązanie granicy do działek ewidencyjnych.  

 

Odstąpiono od ww. propozycji. Na obszarze proponowanym do włączenia do ostoi nie znajdują się siedliska przyrodnicze ani 

siedliska gatunków roślin i zwierząt, które mogą stanowić przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Uznano, że realizacja 

tej propozycji pozostanie bez wpływu na funkcjonowanie obszaru. 



 

112 

 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

1.  Moduł A   

2.     

3.  Moduł B   

4.     

5.  Moduł C   

6.     
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