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Etap I Wstępny pracy nad Planem 

 

1.1 Informacje ogólne 
Nazwa obszaru Ostoja Lidzbarska 
Kod obszaru PLH280012 
Opis granic obszaru Mapa z granicami obszaru. Załącznik nr 1 
SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych 
Położenie Ostoja Lidzbarska położona jest na obszarze trzech województw: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. W  

woj. warmińsko-mazurskim obszar ten leży w powiecie działdowskim i w gminie Lidzbark. W woj. kujawsko-pomorskim Ostoja 

Lidzbarska znajduje się w powiecie brodnickim, w gminach: Bartniczka i Górzno. W woj. mazowieckim obszar leży w powiecie 

żuromińskim, na terenie gminy Lubowidz.  
Powierzchnia obszaru (w ha) 8866,93 
Status prawny Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) 

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 

20.06.2013 r. 

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ w Olsztynie 
Koordynator Planu Paweł Boratyński, p.boratynski@gmail.com, +48 502 270 437 
Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 
Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. 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 Klonowo 

Plan ochrony rezerwatu na okres od 01 

października 2001 do 01 października 2021 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). 

30,85 

2. Rezerwat przyrody Jar Brynicy  

Brak planu ochrony Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). 

29,47 

3. Rezerwat przyrody Jar Brynicy II Brak planu ochrony Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28,27 
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28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). 

4. Rezerwat przyrody Czarny Bryńsk 

Plan ochrony rezerwatu na okres od 19 

czerwca 2013 r. do 19 czerwca 2033 r. 

Zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) 

rezerwat został wyłączony ze 

sporządzania PZO. 

11,13 

5. Rezerwat przyrody Ostrowy nad Brynicą 

Plan ochrony rezerwatu na okres od 12 

września 2012 roku do 12 września 2032 r. 

Zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) 

rezerwat został wyłączony ze 

sporządzania PZO. 

2,04 

6. 
Rezerwat przyrody Szumny Zdrój im. 

Kazimierza Sulisławskiego 

Plan ochrony rezerwatu na okres od 29 

sierpnia 2012 roku do 29 sierpnia 2032 r. 

Zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) 

rezerwat został wyłączony ze 

sporządzania PZO. 

37,16 

8. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

Plan ochrony parku krajobrazowego na lata 

2010-2030 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). 

18 966 

9. Nadleśnictwo Lidzbark 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Lidzbark 

na okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 

2018 r.  

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). 

 

10. Nadleśnictwo Brodnica 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Lidzbark 

na okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 

2014 r.  

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.).  
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 (załącznik nr 1) 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

1. Opis obszaru Ostoja Lidzbarska PLH280012 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Lidzbarska został wyznaczony w związku z wymogiem wypełnienia zobowiązań Polski 

wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. 

U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). 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, czyli w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory. 

Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ustawy o ochronie przyrody z dnia 14 maja 2013 

roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.). 
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Teren obszaru pokrywa się z obszarem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, lecz w odniesieniu do tego obszaru nie ma 

zastosowania przepis art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody, który daje możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 lub jego części. Teren obszaru pokrywa się z obszarem sześciu rezerwatów: Klonowo, Jar Brynicy I i II, Czarny Bryńsk, 

Ostrowy nad Brynicą i Szumny Zdrój Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego i dla trzech z nich (Czarny Bryńsk, Ostrowy nad Brynicą i Szumny 

Zdrój) ma zastosowanie przepis art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody, który daje możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części. 

Zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000 obowiązkowo sporządza się plan zadań ochronnych ustanawiany 

w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat. Plan zadań ochronnych powinien być skutecznym narzędziem 

do zarządzania zasobami przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest 

zagwarantowanie odpowiedniej ochrony służącej zachowaniu głównych przedmiotów ochrony. 

Plan ma określić aktualny stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu, przez co należy rozumieć 

zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania. 

W świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan zadań ochronnych, zobowiązany 

jest kierować się przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

 

2. Przedmioty ochrony  

Przedmiotami ochrony na terenie obszaru Ostoja Lidzbarska PLH280012, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych są następujące 

siedliska i gatunki (*priorytetowe): 

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 

*6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

*6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 

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

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



9 
 

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

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

*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) 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

1355 Wydra europejska Lutra lutra 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 

1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum 

1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens 

1617 Starodub łąkowy Angelica palustris 

1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 
 

3. Obszar objęty Planem 

Obszar mieści się w granicach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (18 966 ha, 1990 r.) wraz z rezerwatami: Klonowo (30,85ha, 

1958 r.), Jar Brynicy (29,47 ha, 1955 r.), Jar Brynicy II (28,27 ha, 2001 r.), Czarny Bryńsk (11,34 ha, 1963 r.), Ostrowy nad Brynicą (2,06 ha, 

1962 r.), Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego (37,16 ha, 1963 r.). 

 

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 Natura 2000. Tworzy on podstawę do prowadzenia działań ochronnych siedlisk oraz gatunków zwierząt, 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 może w sposób bezpośredni oddziaływać na organy 

administracji, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych jak i właścicieli nieruchomości czy przedsiębiorców działających na 

chronionym 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 16 kwietnia 

2004 roku, tryb sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
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ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186). 

Plan zadań ochronnych dla obszaru PLH280012 Ostoja Lidzbarska 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 7 listopada oraz 11 grudnia 2013 r. 

w siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. 

 

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. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

lęgowa 

Pop. 

migr. 

Ocena pop. 

/ Stopień 

reprezen. 

Ocena 

St. zach. 

Ocena 

izol. / 

Względna 

powierzch. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3140 Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 

 0,33    A A C A Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S2 3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

 3,19    A B C A Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S3 3160 Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 

 0,01    A B C A Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S4 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion 

fluitantis 

 <0,01    D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

S5 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-

Genistion, Pohlio-Callunion, 

Calluno-Arctostaphylion) 

 <0,01    D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

S6 *6120 Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

 0,02    C C C C Przedmiot ochrony 

objęty planem – 

zmiana pierwotnej 

oceny ogólnej D na 

C; stwierdzono płaty 

siedliska na tyle 

reprezentatywne by 

uznać je za 

przedmiot ochrony. 

S7 *6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) - 

priorytetowe są tylko murawy 

z istotnymi stanowiskami 

 0,03    C C C C Przedmiot ochrony 

objęty planem – z 

racji na kadłubowy 

charakter oraz 
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storczyków zarastanie 

proponowana 

zmiana oceny stanu 

zachowania z B na C 

S8 6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

 0,19    B C C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S9 6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

 0,01    B C C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S10 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

 0,54    B C C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S11 *7110 Torfowiska wysokie z 

roślinnością torfotwórczą 

(żywe) 

 0,28    B A C A Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S12 7120 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 

naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

 0,09    B C C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S13 7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 0,25    A B C A Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S14 *7210 Torfowiska nakredowe 

(Cladietum marisci, 

Caricetum buxbaumii, 

Schoenetum nigricantis) 

 <0,01    C B C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S15 7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

 0,06    B B C B Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S16 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

 23    A B C B Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S17 *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio  0,39    B B C B Przedmiot ochrony 
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uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum i 

brzozowo-sosnowe bagienne 

lasy borealne 

objęty planem 

S18 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

 2,14    A B C A Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S19 91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

 0,04    C C C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S20 *91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

 1,36    A B C B Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S21 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum) 

 0,03    C C C C przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z1 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

   P D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z2 1324 Nocek duży Myotis myotis    P D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z3 1337 Bóbr europejski Castor fiber  P   D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z4 *1352 Wilk Canis lupus    1-7 

(zimą) 

D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z5 1355 Wydra europejska Lutra lutra  P   C B C C Przedmiot ochrony 
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objęty planem 

Z6 1361 Ryś Lynx lynx    P 
notow

ania 

co 20-

30 lat 

D     

Z7 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  P   D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z8 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  P   D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z9 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri  P   D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z10 1145 Piskorz Misgurnus fossilis  P   D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z11 1149 Koza pospolita Cobitis taenia  P   D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z12 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio  P   D    Nie stanowi 

przedmiotu ochrony 

w obszarze 

Z13 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  P   C A C A Przedmiot ochrony 

objęty planem 

R1 1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus 

vernicosus 

 7 

stanowi

sk 

  C B C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

R2 1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum 

 ok. 

1800 

pędów 

nadzie

mnych 

  C B C C Przedmiot ochrony 

objęty planem 

R3 1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens  >30   B B C B Przedmiot ochrony 
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objęty planem 

R4 1617 Starodub łąkowy Angelica palustris  >500   C C C B Przedmiot ochrony 

objęty planem. Z 

racji na pogorszenie 

warunków siedliska 

i spadek populacji 

proponowana 

zmiana oceny stanu 

zachowania oraz 

oceny ogólnej z B na 

C. 

R5 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii  ok. 100   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 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakładce „Plany zadań ochronnych Natura 2000”. 

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

obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012, 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 w siedzibie Nadleśnictwa 

Lidzbark 7 listopada i 11 grudnia 2013 r. Informacja o spotkaniach ZLW została przekazana zainteresowanym listownie. Dodatkowo ukazało się 

ogłoszenie w prasie lokalnej, które 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 oraz wywieszone na tablicy 

ogłoszeń urzędu. 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. Po 

http://pzo.gdos.gov.pl/
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zamieszczeniu projektu Planu na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie w ciągu 21 dni od daty opublikowania 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: pzo@rdos.olsztyn.pl oraz iwona.mirowska-ibron@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 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Toruniu 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu województwa 

świętokrzyskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie 

Plac Teatralny 2, 87-

100 Toruń 
Tel. (56) 621 86 00 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Warszawie 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu województwa 

świętokrzyskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie 

Ul. Jagiellońska 26, 

03-719 Warszawa 

Tel. (22) 597 91 00 

e-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Brodnicy 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w 

tym zakresie, uproszczone plany urządzania lasu 

Ul. Saperów 14a, 82-

300 Elbląg 

Tel. (55) 239-49-00 

e-mail: starosta.neb@powiatypolskie.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Działdowie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w 

tym zakresie, uproszczone plany urządzania lasu 

Ul. Kościuszki 3, 13-

200 Działdowo 

Tel. (23) 697 59 40 

e-mail: 

sekretariat@działdowo.starostwo.gov.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Żurominie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 

polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie informacji w 

tym zakresie, uproszczone plany urządzania lasu 

Plac Piłsudskiego 4, 

09-300 Żuromin 

Tel. (23) 657 47 00 

e-mail: zuromin-powiat@home.pl 

Gmina Górzno 

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, 87-320 

Górzno 

Tel. (56) 498 92 49 

e-mail: urząd@gorzno.pl 

Gmina Bartniczka 

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. Brodnicka 8, 87-

321 Bartniczka 

Tel. (56) 493 68 10 

e-mail: ugb@data.pl 

Gmina Lidzbark 
Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 

zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy, udostępnianie 

Ul. Sądowa 21, 13-230 

Lidzbark 

Tel. (23) 696 15 05 

e-mail: umig@lidzbark.pl 
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informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska na obszarze 

miasta i gminy, tworzenie indywidualnych form ochrony przyrody 

Gmina Lubowidz 

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. Zielona 10, 09-304 

Lubowidz 

Tel. (23) 658 20 78 

e-mail: ugl@uglubowidz.pl 

Gmina Świedziebnia 

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 

Świedziebnia 92a, 87-

335 Świedziebnia 

Tel. (56) 493 84 70 

e-mail: gmina@swiedziebnia.pl 

 

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 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

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. Zarzecze 13b, 03-

194 Warszawa 

Tel. (22) 587 02 00 

e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Olsztynie 

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. Kościuszki 46-48, 

10-959 Olsztyn 

Tel. (89) 527 21 70 

e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.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 Toruń 

Tel. (56) 658 43 00 

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

Nadleśnictwo Brodnica 
Prowadzenie wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej opartej na 

Planie Urządzania Lasu zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. 

Ul. Sądowa 16, 87-300 

Brodnica 

Tel. (56) 494 39 00 

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

Nadleśnictwo Lidzbark 
Prowadzenie wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej opartej na 

Planie Urządzania Lasu zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark 1, 12-230 

Lidzbark 

Tel. (23) 696 15 12 

e-mail: lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl 
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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 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy 

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, monitoring jakości 

środowiska. 

Ul. Piotra Skargi 2, 85-

018 Bydgoszcz 

Tel. (52) 582 64 66 

e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, monitoring jakości 

środowiska. 

Ul. Bartycka 110A,  

00-716 Warszawa 

Tel. (22) 651 06 60 

e-mail: warszawa@wios.warszawa.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 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy 

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór nad 

obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie informacji w tym 

zakresie 

Ul. Dworcowa 63, 85-

950 Bydgoszcz 

Tel. (52) 551 13 50 

e-mail: sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór nad 

obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie informacji w tym 

zakresie 

Ul. Henryka 

Sienkiewicza 3,  

00-015 Warszawa 

Tel. (22) 556 56 00  

e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl 

Górznieńsko-Lidzbarski 

Park Krajobrazowy 

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze parku, ochrona dziko 

żyjących zwierząt i ich siedlisk, szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat 

chronionych gatunków i siedlisk, oraz zagrożeń dla ich bytowania, zbieranie 

danych. 

Czarny Bryńsk 1, 87-

320 Górzno 

Tel. (56) 49 45 814 

e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Artur Barański Przedstawiciel RDOŚ Olsztyn 
artur.baranski.olsztyn@rdos.gov.pl 

895372120 

Ewelina Baumert 
Przedstawiciel RDOŚ Olsztyn ewelina.baumert.olsztyn@rdos.gov.pl  

23 6981005 

Joanna Sobesierska 
Przedstawiciel RDOŚ Olsztyn jaonna.sobiesierska.olsztyn@rdos.go.pl 

23 6981005 

Joanna Bilska 
Przedstawiciel 

Nadleśnictwo Lidzbark 
j.bilska@olsztyn.lasy.gov.pl 

236933055 

Tomasz Załuski 
Przedstawiciel 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
tzałuski@cm.umk.pl  

52 5853801 

Katarzyna Markunas 
Przedstawiciel 

ZMIUW Olsztyn 
k.markunas@zmiuw.pl  

85 521 71 15 

Kazimierza Kowalski 
Przedstawiciel 

ZMIUW Olsztyn 
działdowo@zmiuw.pl  

236972556 

Robert Stańko 
Przedstawiciel 

Urząd Gminy Górzno 
urzad@gorzno.pl  

564989249 

Jan Jurzyk 
Przedstawiciel 

Nadl. Brodnica 
jan.jurzyk@torun.lasy.gov.pl 

602768029 

Tomasz Górny 
Przedstawiciel Górznieńsko-Lidzbarski Park 

Krajobrazowy 
tomek@pkgorzno.strefa.pl 564945814 

Piotr Kołatkowski 
Przedstawiciel 

Nadl. Brodnica 
piotr.kolatkowski@torun.lasy.gov.pl 

692400521 

Ryszard Nowaczyk 
Przedstawiciel 

Nadl. Brodnica 
ryszard.nowaczyk@torun.lasy.gov.pl 

692400576 

Przemysła Jakubowski 
Przedstawiciel 

Nadl. Brodnica 
p.jakubowski@torun.lasy.gov.pl 

564943915 

Mariusz Jakuszewski 
Przedstawiciel 

RDLP Toruń 
m.jakuszewski@torun.lasy.gov.pl 

566584342 

mailto:j.bilska@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:tzałuski@cm.umk.pl
mailto:k.markunas@zmiuw.pl
mailto:działdowo@zmiuw.pl
mailto:urzad@gorzno.pl
mailto:jan.jurzyk@torun.lasy.gov.pl
mailto:piotr.kolatkowski@torun.lasy.gov.pl
mailto:ryszard.nowaczyk@torun.lasy.gov.pl
mailto:p.jakubowski@torun.lasy.gov.pl
mailto:m.jakuszewski@torun.lasy.gov.pl
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Jan Pokalski 
Przedstawiciel 

RDLP Toruń 
jan.pokalski@torun.lasy.gov.pl 

602772831 

Dariusz Gnaciński 
Przedstawiciel 

Nadl. Brodnica 
dariusz.gnacinski@torun.lasy.gov.pl 

668224540 

Michał Ostrowski 
Przedstawiciel 

Nadl. Lidzbark 
michal.ostrowski@olsztyn.lasy.gov.pl 

602747258 

Maciej Seklecki 
Przedstawiciel Nadl. Lidzbark maciej.seklecki@olsztyn.lasy.gov.pl 

608435212 

Mariusz Rybicki 
Przedstawiciel Nadl. Lidzbark mariusz.rybicki@olsztyn.lasy.gov.pl 

608434674 

Jerzy Groblewski 
Przedstawiciel Nadl. Lidzbark jerzy.groblewski@olsztyn.lasy.gov.pl 

602235650 

Paweł Szymański 
Przedstawiciel Nadl. Lidzbark pawel.szymanski@olsztyn.lasy.gov.pl 

604970873 

Robert Stanisławski 
Przedstawiciel 

ARiMR 
robert.stanislawski@arimr.gov.pl 

661781256 

Waldemar Piórkowski 
Przedstawiciel 

ARiMR 
waldemar.piorkowski@arimr.gov.pl 

2386975526 

Piotr Waleśkiewicz 
Przedstawiciel Nadl. Lidzbark piotr.waleskiewicz@olsztyn.lasy.gov.pl 

600267620 

Michał Brzostek 
Przedstawiciel Nadl. Lidzbark michal.brzostek@olsztyn.lasy.gov.pl 

501349790 

Dariusz Szczawiński 

Przedstawiciel 

Nadl. Lidzbark 

dariusz.szaczawinski@olsztyn.lasy.go

v.pl  

604773005 

Piotr Mederski 
Przedstawiciel 

FSC Polska 
p.mederski@fsc.pl  

600173780 

Paweł Boratyński Koordynator, ekspert zoolog Bioexperts boratynski@bioexperts.pl 5022270437 

Joanna Wojciechowska Ekspert botanik siedliskoznawca Bioexperts bioexperts@wp.pl 

Jakub Zawistowski Ekspert botanik siedliskoznawca Bioexperts bioexperts@wp.pl 

Anna Kaleta 
Przedstawiciel 

RDOŚ Warszawa WST II Płock 
anna.kaleta.warszawa@rdos.gov.pl 

242620534 

mailto:jan.pokalski@torun.lasy.gov.pl
mailto:dariusz.gnacinski@torun.lasy.gov.pl
mailto:michal.ostrowski@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:maciej.seklecki@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:mariusz.rybicki@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:jerzy.groblewski@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:pawel.szymanski@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:robert.stanislawski@arimr.gov.pl
mailto:Waldemar.piorkowski@arimr.gov.pl
mailto:piotr.waleskiewicz@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:michal.brzostek@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:dariusz.szaczawinski@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:dariusz.szaczawinski@olsztyn.lasy.gov.pl
mailto:p.mederski@fsc.pl
mailto:boratynski@bioexperts.pl
mailto:anna.kaleta.warszawa@rdos.gov.pl
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Bogdan Kaźmierczak 

Przedstawiciel 

RDOŚ Warszawa WST II Płock 

bogdan.kazmierczak.warszawa@rdos.

gov.pl  

242620534 

Marcin Bilski 
Przedstawiciel 

Nadl. Lidzbark 
m.bilski@olsztyn.lasy.gov.pl 

608435142 

 

 

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 

 

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

Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 2. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

siedlisk, tendencje do przemian w 

skali kraju, potencjalne zagrożenia, 

możliwe sposoby ochrony. 

Cenne informacje o siedliskach będących 

przedmiotami ochrony, praktyczne 

wskazówki dotyczące oceny siedlisk i 

propozycje ich ochrony.  

http://natura2000

.gdos.gov.pl/stro

na/tom-3 

Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, 

wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

siedlisk, tendencje do przemian w 

skali kraju, potencjalne zagrożenia, 

możliwe sposoby ochrony. 

Cenne informacje o siedliskach będących 

przedmiotami ochrony, praktyczne 

wskazówki dotyczące oceny siedlisk i 

propozycje ich ochrony.  

http://natura2000

.gdos.gov.pl/stro

na/tom-4 

Herbich J. (red.). 2004. Lasy i bory. Poradniki 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa. T. 5. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

siedlisk, tendencje do przemian w 

skali kraju, potencjalne zagrożenia, 

możliwe sposoby ochrony. 

Cenne informacje o siedliskach będących 

przedmiotami ochrony, praktyczne 

wskazówki dotyczące oceny siedlisk i 

propozycje ich ochrony.  

http://natura2000

.gdos.gov.pl/stro

na/tom-6 

Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. 

(red.). 2004. Gatunki roślin. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa. T. 9. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

gatunków roślin, tendencje do 

przemian w skali kraju, 

potencjalne zagrożenia, możliwe 

sposoby ochrony. 

Cenne informacje o gatunkach roślin 

będących przedmiotami ochrony, 

praktyczne wskazówki dotyczące oceny 

stanu zachowania siedlisk i populacji tych 

gatunków, propozycje ich ochrony. 

http://natura2000

.gdos.gov.pl/stro

na/tom-10 

mailto:bogdan.kazmierczak.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:bogdan.kazmierczak.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:m.bilski@olsztyn.lasy.gov.pl
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Mróz W. (red.). 2010. Monitoring siedlisk 

przyrodniczych– przewodnik metodyczny. 

Inspekcja Ochrony Środowiska. Część pierwsza. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

siedlisk, metodyka monitoringu, 

opis oraz waloryzacja wskaźników 

specyficznej struktury i funkcji, 

propozycje ochrony. 

Informacje niezbędne przy ocenie stanu 

ochrony przedmiotów objętych Planem. 

http://www.gios.

gov.pl/siedliska/

pdf/przewodnik_

metodyczny_sied

liska_1.pdf 

Mróz W. (red.). 2012. Monitoring siedlisk 

przyrodniczych– przewodnik metodyczny. 

Inspekcja Ochrony Środowiska. Część druga.  

Specjalistyczna wiedza na temat 

siedlisk, metodyka monitoringu, 

opis oraz waloryzacja wskaźników 

specyficznej struktury i funkcji, 

propozycje ochrony. 

Informacje niezbędne przy ocenie stanu 

ochrony przedmiotów objętych Planem. 

http://www.gios.

gov.pl/siedliska/

pdf/przewodnik_

metodyczny_sied

liska_2.pdf 

Mróz W. (red.). 2012. Monitoring siedlisk 

przyrodniczych– przewodnik metodyczny. 

Inspekcja Ochrony Środowiska. Część trzecia. S: 

253-271. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

siedlisk, metodyka monitoringu, 

opis oraz waloryzacja wskaźników 

specyficznej struktury i funkcji, 

propozycje ochrony. 

Informacje niezbędne przy ocenie stanu 

ochrony przedmiotów objętych Planem. 

http://www.gios.

gov.pl/siedliska/

pdf/przewodnik_

metodyczny_sied

liska_3.pdf 
Kucharski L. 1903 Lipiennik Loesela Liparis 

loeselii. W: Perzanowska J. (red.). 2010. 

Monitoring gatunków roślin – przewodnik 

metodyczny. Inspekcja Ochrony Środowiska. 

Część pierwsza. S: 99-109. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

gatunku, metodyka monitoringu, 

waloryzacja wskaźników stanu 

populacji i stanu siedliska, 

propozycje ochrony. 

Informacje niezbędne przy ocenie stanu 

ochrony przedmiotów objętych Planem. 

http://www.gios.

gov.pl/siedliska/

pdf/przewodnik_

metodyczny_rosl

iny_1.pdf 

Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków 

roślin – przewodnik metodyczny. Inspekcja 

Ochrony Środowiska. Część druga. 

Specjalistyczna wiedza na temat 

gatunków roślin, metodyka 

monitoringu, waloryzacja 

wskaźników stanu populacji i 

stanu siedliska, propozycje 

ochrony. 

Informacje niezbędne przy ocenie stanu 

ochrony przedmiotów objętych Planem. 

http://www.gios.

gov.pl/siedliska/

pdf/przewodnik_

metodyczny_rosl

iny_2.pdf 

Łapińska A., Willecki J. 2006. Formy ochrony 

przyrody w powiecie olsztyńskim. W: Inżynieria 

Ekologiczna nr 15 (2006) 

Analiza powiatu olsztyńskiego pod 

kątem występujących form 

ochrony przyrody. 

Informacje ogólne, pomocnicze o formach 

ochrony przyrody występujących na 

terenie ostoi. 

http://www.ineko

.net.pl/pdf/IE-

15.pdf#page=47 



23 
 

Załuski T., Gawęda-Kempczyńska D., Paszek I., 

Łazowy-Szczepanowska I. 2009. Stan zachowania 

i sposoby ochrony rzadkich składników flory 

Górzańsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 

W: Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4: 87-104. 

Prezentacja stanu zachowania i 

tendencji dynamicznych dziesięciu 

cennych gatunków roślin 

występujących na terenie 

Górzańsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego. W publikacji 

przedstawiono przyczyny 

zmniejszania się lub zwiększania 

zasobów populacyjnych tych 

gatunków, wskazano istniejące i 

planowane sposoby ochrony, 

dokonano oceny skuteczności 

poszczególnych działań 

ochronnych. 

Cenne podczas identyfikowania zagrożeń 

i planowania działań ochronnych 

informacje dotyczące gatunków roślin 

będących przedmiotami ochrony obszaru: 

Liparis loeselii, Pulsatilla patens i 

Thesium ebracteatum.  

http://www.kp.or

g.pl/pp/pdf2/PP_

XX%203-

4_GAWENDA.p

df 

Jarzombkowski F., Kotowska K., Gutkowska E. 

2011. Regionalny program ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w województwie warmińsko-

mazurskim. Klub Przyrodników. 

Lokalizacja stanowisk siedliska 

7230 w województwie warmińsko-

mazurskim i przegląd wybranych 

obiektów. Publikacja zawiera 

ocenę stanu torfowisk 

alkalicznych, identyfikację 

zagrożeń i proponowane działania 

ochronne zarówno dla konkretnych 

stanowisk jak i w ujęciu ogólnym 

dla całego obszaru województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

Cenne podczas identyfikowania zagrożeń 

i planowania działań ochronnych 

informacje dotyczące siedliska 7230 

będącego przedmiotem ochrony obszaru. 

http://www.kp.or

g.pl/torfowiska/

materialy/warmi

nsko-mazurskie-

ost.pdf 

Raporty 

Budzyńska D. (red.). 2012. Raport o stanie 

środowiska województwa warmińsko-mazurskiego 

w 2011 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Wyniki badań Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Olsztynie oraz Delegatury w 

Elblągu i Giżycku, dotyczące 

jakości wód powierzchniowych, 

powietrza, hałasu, pól 

elektromagnetycznych. 

 

Informacje pomocnicze. 

http://www.wios.

olsztyn.pl/pliki/R

aport_2011.pdf 

Gawenda-Kemczyńska D. Raport z 

przeprowadzonej ekspertyzy dotyczącej projektu 

obszaru Ostoja Lidzbarska sieci Natura 2000 w 

województwie warmińsko-mazurskim, w zakresie 

rozmieszczenia leśnych siedlisk przyrodniczych: 

lasów łęgowych (91E0, 91F0) i grądów (9170).  

Raport odnośnie sumarycznej 

powierzchni zajmowanej przez 

siedliska w Ostoi oraz ich stanu 

zachowainia 

cenne źródło informacji, podstawowe 

podczas opracowywania zapisów 

odnoszących się do siedlisk 9170 oraz 

*91E0 

materiały WZS 

otrzymane od 

RDOŚ 
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Łazowy-Szczepanowska I. Raport z 

przeprowadzonej ekspertyzy dotyczącej projektu 

obszaru Ostoja Lidzbarska sieci Natura 2000 w 

województwie warmińsko-mazurskim, w zakresie 

rozmieszczenia Thesium ebracteatum i Liparis 

loeselii oraz rozmieszczenia leśnych siedlisk 

przyrodniczych: borów i lasów bagiennych (91D0) 

oraz ciepłolubnych dąbrów (91I0). 

Raport odnośnie sumarycznej 

powierzchni zajmowanej przez 

siedliska w Ostoi, ich stanu 

zachowainia oraz w przypadku 

gatunków roślin dokładne 

współrzędne lokalizacji ich 

stanowisk 

cenne źródło informacji, podstawowe 

podczas opracowywania zapisów 

odnoszących się do siedlisk *91D0, *91I0 

oraz gatunków: leńca bezpodkwiatowego 

i lipiennika Loesela 

materiały WZS 

otrzymane od 

RDOŚ 

Szulc M. Raport z przeprowadzonej ekspertyzy 

dotyczącej projektu obszaru Ostoja Lidzbarska 

Sieci Natura 2000 w województwie warmińsko-

mazurskim w zakresie: przeglądu materiałów 

źródłowych i terenowej weryfikacji rozmieszczenia 

Pulsatilla patens i Ostericum palustre. 

Raport odnośnie stanu zachowania 

gatunków roślin oraz w przypadku 

oraz dokładne współrzędne 

lokalizacji ich stanowisk 

cenne źródło informacji, podstawowe 

podczas opracowywania zapisów 

odnoszących się do sasanki otwartej oraz 

starodubu łąkowego 

materiały WZS 

otrzymane od 

RDOŚ 

Załuski T. Raport z przeprowadzonej ekspertyzy 

dotyczącej projektu obszaru Ostoja Lidzbarska 

sieci Natura 2000 w województwie warmińsko-

mazurskim, w zakresie: przeglądu materiałów 

źródłowych i terenowej weryfikacji rozmieszczenia 

Drepanocladus vernicosus, przeglądu materiałów 

źródłowych i terenowej weryfikacji nieleśnych 

siedlisk przyrodniczych (3140, 3150, 3160, 3260, 

4030, 6410, 6430, 6510, 7110, 7140, 7210, 7230) 

Raport odnośnie sumarycznej 

powierzchni zajmowanej przez 

siedliska w Ostoi, ich stanu 

zachowainia oraz w przypadku 

gatunków roślin dokładne 

współrzędne lokalizacji ich 

stanowisk. 

cenne źródło informacji, podstawowe 

podczas opracowywania zapisów 

odnoszących się do siedlisk 3140, 3150, 

3160, 3260, 4030, 6410, 6430, 6510, 

7110, 7140, 7210, 7230 oraz gatunku: 

sierpowca błyszczącego 

materiały WZS 

otrzymane od 

RDOŚ 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
Ostoja Lidzbarska obejmuje kompleks lasów, jezior i mokradeł we wschodniej części makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. 

Obszar obejmuje fragmenty trzech województw - warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Składa się z głównego 

kompleksu i dwóch enklaw, po południowo-zachodniej jego stronie. Enklawy obejmując jeziora Melno i Księte, wraz z sąsiadującymi łąkami i 

szuwarami.. Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem geomorfologii, uwarunkowań hydrologicznych, gleb, mikroklimatu, szaty 

roślinnej i fauny. Teren ostoi, zwłaszcza północna i środkowa jej część, cechuje się znacznymi deniwelacjami, dochodzącymi do 50 m. Na uwagę 

zasługują głębokie rynny subglacjalne, przełomowe odcinki dolin rzecznych Gary), nisze źródliskowe, obniżenia wytopiskowe, drumliny, ozy i 

kemy. Wymienione wyżej, interesujące formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Częste są rynnowe i wytopiskowe 

jeziora, rzeki o znacznym spadku, źródła i miejsca wysięku wody. Tak zróżnicowany teren w wielu miejscach zachował bogactwo i naturalność 

szaty roślinnej. Dotyczy to zarówno lasów, jak i ekosystemów nieleśnych. W kompleksie leśnym w północnej części ostoi duże powierzchnie 

zajmujące grądy (Tilio-Carpinetum),w tym naturalne lasy klonowo-lipowe (Acer platanoides-Tilia cordata) i bogate gatunkowo, cieplolubne 

grądy miodownikowe (Tilio-Carpinetum melittetosum). W żyznych obniżeniach terenu spotyka się łęgi olszowo-jesionowe (Fraxino-Alnetum) i 
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olsy (Ribeso nigri-Alnetum), częste są olsy źródliskowe (Cardamino-Alnetum), występują zubożale postacie podgórskiego lęgu jesionowego 

(Carici remotae-Fraxinetum). Oligotroficzne i mezotroficzne obniżenia zajmują różnego typu torfowiska mszarne, stosunkowo często obserwuje 

się mechowiska. Na uwagę zasługuje obecność licznych fitocenoz brzeziny bagiennej (Vaccinio-Betuletum pubescentis). Licznie występują 

kompleksy ekstensywnie użytkowanych łąk, a także psammofilne murawy. 

W środkowej i południowej części ostoi dominuje plaski lub pofalowany sandr, zajęty głównie przez bory mieszane (Quercoroboris-Pinetum, 

Serratulo-Pinetum), rzadziej bory sosnowe świeże (Peucedano-Pinetum). Spotyka się tez bardzo bogate florystycznie świetliste dąbrowy 

(Potentillo albae-Quercetum). 

Na terenie obszaru występuje wydra – stwierdzono ją nad rzeką Brynicą, Pisią oraz nad jeziorami Bryńskimi. Łąki nad tymi rzekami są 

siedliskiem czerwończyka nieparka. W północnej części obszaru znajdują się zbiorniki wodne zasiedlone przez kumaka. 

 
2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

 
Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa / własność prywatna 7196,69 81,16 % 

Grunty orne Własność  prywatna 218,91 2,46% 

Łąki trwałe 
Skarb Państwa / własność komunalna / 

własność prywatna 
592,89 6,69% 

Pastwiska trwałe 
Skarb Państwa / własność komunalna / 

własność prywatna 
384,58 4,33% 

Sady    

Grunty pod stawami    

Nieużytki 
Skarb Państwa / własność komunalna / 

własność prywatna 
35,94 0,4% 

Wody stojące 
Skarb Państwa / własność komunalna / 

własność prywatna 
229,79 2,59% 

Wody płynące    

Grunty zabudowane    

Inne 
Skarb Państwa / własność komunalna / 

własność prywatna 
155,15 1,75% 

Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006. 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy 

Lasy Państwowe   

Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Sady    

Trwałe użytki zielone    

Wody    

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

Inne    

 

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

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Górzno uchwalone Uchwałą Nr 

XXIV/143/2001 Rady Gminy w 

Górznie  z dnia 20.06.2001 r. 

Urząd Gminy Górzno Brak zapisów mogących znacząco 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony. 

Brak Nie wymieniono. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grążawy z 

maja 1998 r.  

Urząd Gminy Bartniczka Brak zapisów mogących znacząco 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony. 

Brak Nie wymieniono. 

Strategia Rozwoju Miasta 

i Gminy Lidzbark uchwalona 

uchwałą nr XVI/112/08 Rady 

Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 

lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia 

strategii rozwoju miasta i gminy 

Lidzbark 

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark Brak zapisów mogących znacząco 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony. 

Brak Nie wymieniono 
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Strategia rozwoju społeczno-

gospodarczego Gminy Lubowidz 

w latach 2005 – 2015.  

Urząd Gminy Lubowidz Brak zapisów mogących znacząco 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony. 

Brak 

 

Nie wymieniono. 

 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 

Lidzbark przyjęty Uchwałą Nr 

XL/371/06 Rady Miejskiej w 

Lidzbarku z dnia 1 czerwca 

2006r. w sprawie przyjęcia 

Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Lidzbark  

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark Brak zapisów mogących znacząco 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony. 

Brak 

 

 

 

Nie wymieniono. 

 

 

Program ochrony środowiska dla 

Gminy Lubowidz na lata 2007 – 

2010 z perspektywą na lata 2011 – 

2014  

Urząd Gminy Lubowidz Brak zapisów mogących znacząco 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony. 

Brak 

 

 

 

Nie wymieniono. 

 

 

Plan Rozwoju Lokalnego dla 

Gminy Lubowidz na lata 2005 - 

2013 

Urząd Gminy Lubowidz Brak zapisów mogących znacząco 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony. 

Brak Nie wymieniono. 

Plan Urządzania Lasu dla 

Nadleśnictwa Lidzbark na lata 

2009-2018 

Nadleśnictwo Lidzbark Zawiera plan cięć i zabiegów 

pielęgnacyjnych, wiek rębności dla 

poszczególnych gatunków drzew, 

zalecane składy gatunkowe upraw dla 

typów siedliskowych. 

Siedliska 9170, 

91E0, 91I0 

Nie wymieniono. 

Plan Urządzania Lasu dla 

Nadleśnictwa Brodnica na lata 

2005-2014 

Nadleśnictwo Brodnica Zawiera plan cięć i zabiegów 

pielęgnacyjnych, wiek rębności dla 

poszczególnych gatunków drzew, 

zalecane składy gatunkowe upraw dla 

typów siedliskowych. 

Siedliska 9170, 

91E0, 91F0, 91I0 

Nie wymieniono. 

 

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

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia (bez 

obszarów 

wyłączonych z 

PZO) 

Liczba stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z 

prac terenowych 
Siedliska przyrodnicze – wykazane w SDF 

3140 Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki wodne z 

podwodnymi łąkami ramienic 

Charetea 

A 29,26 1 
zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający. 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 100% 
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powierzchni siedliska w Ostoi. 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

B 282,85 13 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano ok. 

20% powierzchni siedliska w 

Ostoi. 

3160 Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 
A 8,87 3 

zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 100% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

*6120 Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

C 2,03 3 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. Stwierdzono iż stan 

zachowania siedliska 

motywuje do nadania oceny 

ogólnej wyższej D, nadano 

więc ogólną ocenę C. – 

zweryfikowano 100% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

*6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 
C 2,39 4 

zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 100% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 
C 17,19 7 

zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 50% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 
6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

C XX XX brak danych niezadowalający 

nie odnaleziono siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. wskazane dalsze 

poszukiwania. 
6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

C 47,65 17 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 



29 
 

2013 r. – zweryfikowano 50% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

*7110 Torfowiska wysokie z 

roślinnością torfotwórczą (żywe) 
A 25,08 13 

zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 100% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

7120 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 

naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

C 8,11 2 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 100% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

A 22,17 13 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 50% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

*7210 Torfowiska nakredowe 

(Cladietum marisci, Caricetum 

buxbaumii, Schoenetum 

nigricantis) 

C 0,07 1 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 100% 

powierzchni siedliska w Ostoi.  

7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

B 5,68 8 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. – zweryfikowano 50% 

powierzchni siedliska w Ostoi. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

B 2040,09 137 
zamieszczono na 

mapie 
niezadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. W celu uzyskania 

pełnej informacji o zasięgu 

siedliska należy uwzględnić 

aspekt wiosenny runa leśnego. 
*91D0 Bory i lasy bagienne 

(Vaccinio uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno 

B 34,33 24 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. 
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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) 

A 190,24 76 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

C 3,41 5 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

B 120,25 22 
zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. 

91T0 Sosnowy bór chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum i chrobotkowa 

postać Peucedano-Pinetum) 

C XX XX brak danych niezadowalający 

nie odnaleziono siedliska 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. wskazane dalsze 

poszukiwania. 
Gatunki roślin – wykazane w SDF  

1393 Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 
C - 4 stanowiska 

zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia stanowisk 

gatunku podczas prac 

terenowych latem 2013 r. – 

zweryfikowano ok 50% 

stanowisk gatunku  

1437 Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 
C - 

12 stanowisk (ok 1800 

osobników) – dane 

dostępne 

3 stanowiska (ok 20 

osobników) – dane z 

terenu 

zamieszczono na 

mapie 
niezadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia stanowisk 

gatunku podczas prac 

terenowych latem 2013 r. Z racji 

na szybkie tempo zmian 

struktury siedliska gatunku, 

stanowiska wymagają 

potwierdzenia obecności gatunku 

gdy jest najskuteczniej 

wykrywalny (maj - początek 

czerwca). Z racji na to, w ocenie 
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stanu ochrony posłużono się 

dostępnymi wynikami 

monitoringu GIOŚ z 2011 roku 

oraz innymi źródłami 

literaturowymi, w tym 

materiałami WZS. 

1477 Sasanka otwarta Pulsatilla 

patens 
B - 

17 stanowisk (ok 30 

osobników) – dane 

dostępne 

zamieszczono na 

mapie 
niezadowalający 

Nie odnaleziono gatunku 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. Wskazane jest 

niezwłoczne potwierdzenie 

obecności gatunku w trakcie 

monitoringu gdy jest 

najskuteczniej wykrywalny 

(przełom kwietnia i maja). Z 

racji na to, w ocenie stanu 

ochrony posłużono się 

dostępnymi wynikami 

monitoringu GIOŚ z 2011 roku 

oraz innymi źródłami 

literaturowymi, w tym 

materiałami WZS. 

1617 Starodub łąkowy Angelica 

palustris 
C - 

6 stanowisk (ok 500 

osobników) – dane 

dostępne 

4 stanowisk (ok 70 

osobników) – dane z 

terenu 

zamieszczono na 

mapie 
zadowalający 

wykonano weryfikację 

rozmieszczenia stanowisk 

gatunku podczas prac 

terenowych latem 2013 r. – 

zweryfikowano około 80% 

stanowisk gatunku. 

1903 Lipiennik Loesela Liparis 

loeselii 
C - 

2 stanowiska (ok 100 

osobników) – dane 

dostępne 

zamieszczono na 

mapie 
niezadowalający 

Nie odnaleziono gatunku 

podczas prac terenowych latem 

2013 r. Stanowiska wymagają 

potwierdzenia obecności gatunku 

gdy jest najskuteczniej 

wykrywalny (przełom maja i 

czerwca). Z racji na to, w ocenie 

stanu ochrony posłużono się 

dostępnymi źródłami 

literaturowymi, w tym 

materiałami WZS. 
Gatunki zwierząt – wykazane w SDF  
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1308 Mopek Barbastella 

barbastellus   
D - - - - - 

1324 Nocek duży Myotis myotis  D - - - - - 
1337 Bóbr europejski Castor 

fiber  
D - - - - - 

*1352 Wilk Canis lupus  D - - - - - 

1355 Wydra europejska Lutra 

lutra 
C 

Powierzchnia 

trudna do 

oszacowania. 

Nieznany areał 

poszczególnych 

osobników. 

7 
Punktowe, związane ze 

środowiskiem wodnym 
wystarczający 

Badania przeprowadzono w 

lipcu 2013, polegały na 

wyszukiwaniu wślizgów, 

tropów i śladów żerowania. 

1361 Ryś Lynx lynx - - - - - - 
1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 
- - - - - - 

1188 Kumak nizinny Bombina 

bombina 
D  1 

Jedno wykazane 

stanowisko, liczne 

stanowiska potencjalne 

wystarczający 

Weryfikacja terenowa siedliska 

gatunku w drugiej połowie 

sierpnia 2013 r. 
1096 Minóg strumieniowy 

Lampetra planeri 
D - - - - - 

1145 Piskorz Misgurnus fossilis D - - - - - 
1149 Koza pospolita Cobitis 

taenia 
D - - - - - 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 
D - - - - - 

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 
C 42,52 5 

Obszary podmokłych i 

świeżych łąk. 

Stwierdzony w pięciu 

miejscach. 

wystarczający 

Badania przeprowadzono na 

początku lipca 2013. Oceniano 

zagrożenia i warunki panujące 

na danym siedlisku.  

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

Poniższą charakterystykę siedlisk opracowano na podstawie przeprowadzonych w obszarze badań terenowych oraz przewodników 

metodycznych dotyczących siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach I Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Są to opracowania: Herbich J. (red.) 2004, Mróz W. (red.) 2010, Cierlik G. i in. 2010. 
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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 obszarze – w obszarze znajduje się jeden płat siedliska w postaci jeziora Wlecz. Widoczne jest użytkowanie wędkarskie 

zbiornika, jednakże nie stwierdzono widocznych objawów czynników degradujących to siedlisko jak stosowanie dużych ilości zanęt tudzież 

nielegalnego zarybiania zbiornika, które by objawiały się wzrostem eutrofizacji. Zbiornik jest w dobrych stanie zachowania, z widocznymi 

podwodnymi łąkami z gatunkami z rodzaju Chara sp. oraz Nitella sp. 

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 ogólne 
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 – W omawianym obszarze nie stwierdzono istniejącego zagrożenia taką działalnością. 

 

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 (część Nymphaeion), a także 

prymitywnymi skupieniami drobnych roślin pływających po powierzchni wody (Lemnetea). 

Charakterystyka w obszarze – w obrębie Ostoi Lidzbarskiej znajduje się 13 zbiorników eutroficznych zaklasyfikowanych do tego siedliska, 

rozprzestrzenionych równomiernie; stanowią one zarówno jeziora śródleśne (Bryńskie), otoczone częściowo łąkami (Księte), jak i położone 

w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań (Górznieńskie, Młyńskie). W większości przypadków niezależnie od stopnia nasilenia antropopresji 
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zbiorniki te cechowała obecność zbiorowisk roślinnych właściwych siedlisku, jak również podstawowe parametry fizykochemiczne nie 

przekraczały dopuszczalnych wskaźników. 

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 zajmujące duże powierzchnie w obszarze, ranga niska. 

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

Zagrożenia ogólne 
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.  

Zagrożenia w obszarze – W obrębie ostoi najbardziej zagrożone powyższymi procesami są jeziora intensywne użytkowane rekreacyjnie i presja 

turystyczna z powodu położenia w pobliżu zabudowań – jeziora: Górznieńskie, Młyńskie oraz Piaseczno, jednakże z racji na widoczny dobry 

stan zachowania siedliska należy je uznać za potencjalne a nie istniejące. 

 

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 

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 obszarze – w obszarze znajdują się 3 stosunkowo niewielkie jeziora reprezentujące te siedlisko – położone na północy 

jeziora Piaseczenko i Zdręczno, oraz w centrum obszaru – jezioro Tabułka. Dwa pierwsze położone są w zlewniach leśnych, otoczone płem 

torfowiskowym; trzecie jest dość nietypowo jak dla tego siedliska położone w obniżeniu terenu otoczonym polami uprawnymi, a pas typowej 

roślinności otaczającej jest niewielki. We wszystkich zbiornikach stwierdzono właściwe dla tego siedliska parametry fizykochemiczne i ogólny 

stan zachowania. 
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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 ogólne 
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 – Jedynym potencjalnie zagrożonym powyższymi jest zbiornik Tabułka, z racji na położenie w zlewni rolniczej, 

jednakże mimo tego parametry fizykochemiczne nie wskazywały eutrofizacji czy innych zaburzeń w samym zbiorniku. 

 

 

*6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

Charakterystyka ogólna 
Zbiorowiska ciepłolubnych muraw napiaskowych występują w miejscach suchych, nasłonecznionych, na terenach niemal płaskich oraz na 

zboczach o wystawie południowej i wschodniej, przy wysokich temperaturach powietrza i gleby oraz niskiej wilgotności podłoża. Mają one 

postać niskich, luźnych, barwnych i stosunkowo bogatych florystycznie muraw o wyraźnie „kępiastej” strukturze. Wyróżniają się dużym 

udziałem gatunków kserotermicznych i wapieniolubnych związanych z murawami kserotermicznymi z klasy Festuco-Brometea. Ciepłolubne 

murawy napiaskowe nigdy nie osiągają pełnego zwarcia i zwykle między kępami panujących traw widnieją fragmenty nagiej gleby, na której 

rozwijają się drobne rośliny jednoroczne (terofity) oraz warstwa mchów i porostów. Zbiorowiska te reprezentują: szczotlicha siwa Corynephorus 

canescens, rozchodnik sześciorzędowy Sedum sexangulare, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, lepnica wąskopłatkowa Silene otites, 

kostrzewa piaskowa Festuca psammophila, traganek piaskowy Astragalus arenarius, goździk piaskowy Dianthus arenarius, naradka północna 

Androsace septentrionalis, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, turzyca wczesna Carex praecox, pięciornik piaskowy Potentila arenaria, 

starzec wiosenny Senecio vernalis, pyleniec pospolity Berteroa incana, rogownica pięciopręcikowa Cerastium semidecandrum, wiosnówka 

pospolita Erophila verna, chondrilla sztywna Chondrilla juncea, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, chaber nadreński Centaurea stoebe, 

kostrzewa szczeciniasta Festuca trachyphylla, rozchodnik ostry Sedum acre. Sporadycznie w płatach muraw pojawiają się pojedyncze krzewy, 

np. jałowiec Juniperus communis, tarnina Prunus spinosa, głogi Crataegus sp. oraz drzewa: sosna zwyczajna Pinus sylvestris i brzoza 

brodawkowata Betula pendula. 

Charakterystyka w obszarze – w zachodniej części obszaru znajdują się 3 niewielkie płaty siedliska (na północ od miasta Górzno), 2 z nich na 

piaszczystych wyniesieniach pośród mieszanych borów sosnowo-dębowych, jedno stanowi nasłoneczniony okrajek boru sosnowego przy drodze. 
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We wszystkich można stwierdzić obecność gatunków roślin wskaźnikowych dla siedliska, jak goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, 

szcztolicha siwa Corynephorus canescens, chaber nadreński Centaurea stoebe, macierzanka piaskowa Thymus serpyllum oraz zwyczajna 

T.pulegioides, czosnek zielonawy Allium oleraceum, gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum, strzęplica sina Koeleria glauca. Część płatów 

w wyniku zwiększania się udziału gatunków trawiastych wykazuje tendencje sukcesyjne w kierunku bardziej zwartych i mezofilnych formacji 

nawiązujących do suchszych postaci świeżych łąk. 

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 wysoka. 

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

Zagrożenia ogólne 
Poważnym zagrożeniem dla siedliska jest jego bardzo ograniczony zasięg przestrzenny oraz znaczne rozproszenie, a niekiedy także niewielka 

powierzchnia płatów na poszczególnych stanowiskach. Ciepłolubne murawy napiaskowe należą do najbardziej na północny zachód wysuniętych 

siedlisk kserotermicznych. Mają reliktowy charakter roślinności ciepłolubnej utrzymującej się wyłącznie dzięki specyficznym warunkom 

siedliskowym oraz działalności człowieka. Przy zarzuceniu ekstensywnej gospodarki rolnej można spodziewać się szybkich i gwałtownych 

przemian sukcesyjnych. W niektórych płatach obserwuje się wkraczanie gatunków obcych dla tego siedliska, takich jak brzoza brodawkowata 

Betula pendula czy sosna Pinus sylvestris. W niektórych płatach obserwuje się przemiany sukcesyjne prowadzące do wykształcenia się 

zbiorowisk zaroślowych, głównie zarośli tarniny Prunus spinosa, z udziałem głogów Crataegus sp., szakłaka Rhamnus cathartica, róż Rosa sp., 

wiązu polnego Ulmus minor i innych gatunków. Poważnym zagrożeniem dla muraw napiaskowych mogą być dodatkowo spływające z pól 

nawozy oraz nawożenie organiczne. 

Zagrożenia w obszarze – Dla płatów siedliska w ostoi podstawowym zagrożeniem jest postęp sukcesji i eutrofizacja – narażenie na zarastanie 

drzewami czy krzewami nie jest w obszarze tak wyraźne jak odkładanie się wojłoku w części płatów (płaty są widocznie koszone, ale możliwe 

że bez wygrabiania biomasy), co skutkuje ustępowaniem najbardziej kserofilnych gatunków. Dla płatu znajdującego się dalej w kierunku 

północnym zagrożeniem jest wkraczanie ekspansywnego trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, zarastającego mniej konkurencyjne 

gatunki muraw napiaskowych. 

 

*6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

Charakterystyka ogólna 
Ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym występujące w miejscach o dużym nasłonecznieniu, przy ekspozycji południowej, 

przy wysokich temperaturach powietrza i gleby. Rozwijają się one na płytkich pararędzinach i rędzinach, lessach oraz na czarnoziemach, na 

suchym podłożu o odczynie zasadowym lub obojętnym, bogatym w węglan wapnia. Fitocenozy te mają postać barwnych muraw, o bogatej i 

zróżnicowanej florze, często z udziałem gatunków reliktowych oraz rzadkich. Stwierdzono tu obecność, m.in.: miłka wiosennego Adonis 

vernalis, storczyka drobnokwiatowego Orchis ustulata, ostnicy włosowatej Stipa capillata, ostnicy Jana S. joannis, lnu złocistego Linum flavum, 
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lnu włochatego Linum hirsutum. Gatunkami charakterystycznymi ponadto dla tych zbiorowisk są: aster gawędka Aster amellus, dzwonek 

syberyjski Campanula sibirica, pszeniec różowy Melampyrum arvense, lebiodka pospolita Origanum vulgare, czyściec prosty Stachys recta, 

czyścica storzyszek Clinopodium vulgare, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, turzyca sina Carex flacca, marzanka barwierska 

Asperula tinctoria, przytulia północna Galium boreale. 

Charakterystyka w obszarze – płaty siedliska znajdują się w zachodniej części ostoi, na północ od jeziora Górznieńskiego w obrębie 

miejscowości Fiałki. Stanowią one wyeksponowane na południe fragmenty suchych gliniastych zboczy lub pagórków. We wszystkich 

praktycznie płatach siedliska w ostoi wyraźny jest etap przejścia z siedlisk murawowych do okrajkowych i zaroślowych z klasy Trifolio-

Geranietea, co jest konsekwencją wkraczania podrostów krzewów i drzew, takich jak tarnina Prunus spinosa i grusza polna Pyrus pyraster; 

w obrębie jednego płatu pojawia się również inwazyjny klon jesionolistny Acer negundo. Z gatunków charakterystycznych dla siedliska 

pojawiały się głównie gatunki dość tolerancyjne na postępujące zarastanie, nie stanowiące gatunków rzadkich bądź chronionych, są to: stokłosa 

bezostna Bromus inermis, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, oman szorstki Inula hirta, 

lebiodka pospolita Origanum vulgare, driakiew wonna Scabiosa canescens. W jednym płacie stwierdzono pojedynczego osobnika 

charakterystycznego gatunku chronionego – dzwonka syberyjskiego Campanula sibirica. Należy zauważyć, iż stanowiska w Ostoi znajdują się 

praktycznie poza znanymi granicami zasięgu występowania muraw kserotermicznych w Polsce, stanowiąc tym samym zubożoną i kresową ich 

postać.  

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 wysoka. 

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

Zagrożenia ogólne 
Roślinność muraw kserotermicznych stabilizowana i kształtowana jest w dużej mierze w wyniku regularnej działalności człowieka (wypas, 

koszenie) i specyficznym warunkom siedliskowym. Zarzucenie ekstensywnej gospodarki pasterskiej prowadzi do przemian sukcesyjnych, 

głównie w kierunku bardziej mezofilnych zbiorowisk murawowych oraz zbiorowisk zaroślowych, głównie z udziałem tarniny Prunus spinosa, 

głogu Crataegus sp., szakłaka Rhamnus cathartica, berberysu Berberis vulgaris, róż Rosa sp. i innych gatunków. Poważne zagrożenie dla 

siedliska stwarza również ograniczony zasięg przestrzenny oraz znaczne jego rozproszenie, niewielka powierzchnia płatów na poszczególnych 

stanowiskach.  

Zagrożenia w obszarze – W obrębie ostoi największym zagrożeniem dla płatów siedliska jest sukcesja – wkraczanie zarówno typowych 

ciepłolubnych krzewów jak tarnina czy grusza polna, jak również ocienienie przez sąsiadujące młodniki grabowo-sosnowe. Część płatów z 

pewnością była użytkowana w perspektywie kilkunastu lat wstecz, jednak w wyniku zarzucenia koszenia szybko dochodzi do ich degradacji. 

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Charakterystyka ogólna 
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Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe wyróżniają się wielogatunkową strukturą i swoistą fenologią rozwoju. Specyficzną ich cechą jest zmienny 

poziom wody gruntowej w ciągu roku, stanowiący zasadniczy element różnicujący i decydujący o wykształceniu się swoistej roślinności. 

Specyficzny wygląd płatom nadają kępy trzęślicy modrej Molinia caerulea, stanowiącej główny komponent fitocenoz. Gatunkami 

reprezentatywnymi są: goździk pyszny Dianthus superbus, przytulia północna Galium boreale, sierpik barwierski Serratula tinctoria, bukwica 

zwyczajna Betonica officinalis, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia. 

Charakterystyka w obszarze – na terenie obszaru Ostoja Lidzbarska płaty łąk trzęślicowych znajdują się w rozproszeniu równomiernie w 

obrębie ostoi; największy płat siedliska znajduje się w sąsiedztwie jeziora Wlecz. Większość tychże łąk jest obecnie użytkowana, lecz w różnym 

stopniu intensywności. Część z nich w stosunku do typowego siedliska wykazuje pewne objawy eutrofizacji bądź postępu sukcesji w kierunku 

zbiorowisk o charakterze ziołoroślowym. W obrębie większości z nich można odnaleźć pojedynczo występujące gatunki charakterystyczne takie 

jak trzęślica modra Molinia caerulea, czarcikęs łąkowy Succisa pratensis, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, oman wierzbolistny Inula 

salicina.  

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 – C (dane z SDF); C (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia ogólne 
Najpoważniejszym zagrożeniem dla łąk trzęślicowych jest odchodzenie od tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki łąkarskiej, powodujące 

uruchomienie procesu zarastania lub dominację gatunków ekspansywnych. W efekcie prowadzi to do zaburzenia struktury i funkcji zbiorowisk, 

zaniku rzadkich gatunków charakterystycznych i stopniowego zmniejszania się areału łąk. Zbiorowiska te są ponadto wrażliwe na zmiany 

stosunków wodnych, szczególnie na osuszenie i zwiększenie ruchu wody w glebie, dlatego nie jest wskazane odwadnianie terenów 

zabagnionych, na których rozwijają się omawiane łąki. Zagrożenie może stanowić eutrofizacja siedlisk i jego otoczenia. 

Zagrożenia w obszarze – Na terenie ostoi większość płatów siedliska reprezentuje dość uproszczoną postać siedliska w kontekście 

występowania gatunków charakterystycznych, co może być konsekwencją postępowania sukcesji (część płatów śródleśnych) bądź intensyfikacji 

koszenia (łąki nad Wleczem); te drugie są zagrożone również działalnością bobrów (możliwe zwiększenie uwilgotnienia i w efekcie 

zabagnienie). 

 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

Charakterystyka ogólna – Siedlisko 6430 na obszarze niżu reprezentuje tylko jeden podtyp siedliska: 6430-3 czyli niżowe ziołorośla 

nadrzeczne. Tworzą je charakterystyczne zbiorowiska welonowe czyli wąskie okrajki roślin czepnych pomiędzy nadrzecznymi szuwarami a 

zaraślami wikliny lub łęgami wierzbowymi w dolinach rzecznych. W skład tych fitocenoz najczęściej wchodzą kielisznik zaroślowy Calystegia 

sepium, kanianka pospolita Cuscuta europaea, przytulia czepna Galium aparine, dzięgiel litwor nadbrzeżny Angelica archangelica subsp 

litoralis, starzec nadrzeczny Senecio fluviatilis, zaznacza się również duży udział roślin nitrofilnych m.in. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica.  
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Charakterystyka w obszarze – w materiałach WZS brak było informacji przestrzennej o występowaniu siedliska w ostoi; mimo poszukiwań  

podczas prac terenowych latem 2013 r. typowe płaty siedliska nie zostały odnalezione. Potencjalnie formacje ziołoroślowe mogą występować na 

brzegach rzeki Brynicy, wzdłuż całego jej biegu na terenie Ostoi Lidzbarskiej.  

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 – rozmieszczenie nieznane, przypuszczalnie ograniczone do brzegów cieków wodnych; ranga nieznana, przypuszczalnie 

średnia. 

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

Zagrożenia – głównymi zagrożeniami dla niżowego podtypu siedliska (6430-3) jest inwazja gatunków obcego pochodzenia jak rudbekia naga 

Rudbeckia lacinata, rdestowiec ostrokończysty Reynourtia japonica, nawłoć kanadyjska Solidago canadensis itp.; często też z racji na 

stosunkowo niewielką zajmowaną powierzchnię siedlisko jest pomijane w różnych opracowaniach. Zagrożenia w obszarze dla tego siedliska są 

nieznane (nie zidentyfikowano siedliska w Ostoi) jednakże potencjalnie mogą być zbliżone do tych w skali ogólnokrajowej. 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Charakterystyka ogólna 
Antropogeniczne siedlisko bogatych florystycznie łąk powstałych na terenach dawnego występowania lasów liściastych i zagospodarowania tych 

miejsc jako łąki kośne i ekstensywnego użytkowania na przestrzeni stuleci. 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 obszarze  - większa część powierzchni łąk świeżych Ostoi Lidzbarskiej skupia się w środkowo-zachodniej części, w 

okolicach wsi Fiałki. Stanowią one bardziej ciepłolubną ich postać, gdzie oprócz typowych gatunków łąkowych (rajgras wyniosły 

Arrhenatherum elatior, chaber łąkowy Centaurea jacea, marchew zwyczajna Daucus carota, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium) 

pojawiają się ciepłolubne gatunki murawowe  jak np. przetacznik kłosowy Veronica spicata czy goździk kartuzek Dianthus carthusianorum.  

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 zajmujące duże powierzchnie w obszarze, użytkowane gospodarczo; ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF); C (dane po weryfikacji) 
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Zagrożenia ogólne 
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 w obszarze – nie stwierdzono powierzchni przeznaczonych na zaoranie bądź zalesianie, jednakże zauważalne jest uproszczenie 

składu gatunkowego spowodowane w niektórych płatach zaniechaniem koszenia lub jego rzadszym występowaniem, na niektórych zaś widoczne 

są oznaki przapasania. 

 

*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 

Charakterystyka w obszarze – powierzchnie torfowisk wysokich w Ostoi Lidzbarskiej lokują się głównie w północnej części obszaru, w 

kompleksie przestrzennym z jeziorami dystroficznymi i/lub torfowiskami przejściowymi, rzadziej z borami bagiennymi, bądź też same stanowią 

niewielkie bezodpływowe obniżenia terenu pośród mieszanych drzewostanów bukowo-sosnowych. Część z nich wykazuje tendencje sukcesyjne 

w kierunku borów bagiennych. 

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 - A (dane z SDF); A (dane po weryfikacji) 

Zagrożenia ogólne 
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 
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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 Ostoi Lidzbarskiej torfowiska wysokie są zagrożone jedynie postępem sukcesji naturalnej. Widoczne 

podrosty drzew – sosny oraz brzozy (z czego brzoza stanowi większe zagrożenie z racji na natężenie transpiracji) w części płatów nie wykazują 

naturalnej skłonności do wypadania, co sugeruje potrzebę ich mechanicznego usunięcia w celu zahamowania procesów sukcesyjnych. Nie 

stwierdzono większego zagrożenia płatów eutrofizacją. Część płatów (w okolicach Klonowa) jest przesuszona; brak wyraźnych dróg odpływu  

(np. rowów melioracyjnych) sugeruje wyraźny spadek poziomu wód gruntowych. 

 

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 

Charakterystyka ogólna 
Są to torfowiska ombrotroficzne, na których doszło do zakłócenia naturalnej hydrologii złoża torfowego (przeważnie antropogeniczne). Skutkuje 

to powierzchniowym wysuszeniem torfu oraz zmianą składu gatunkowego, jednakże przy przynamniej częściowym zachowaniu składników 

typowych dla żywych torfowisk wysokich, chociaż w zmiennym składzie. Przyjmuje się, iż siedliska te mogą, po zastosowaniu odpowiednich 

zabiegów, zostać ponownie zasiedlone przez typową roślinność torfowiskową w okresie do 30 lat. Mimo zaburzenia warunków hydrologicznych 

i silnego rozczłonkowania kopuły torfowiska na drobniejsze płaty przez rowy odwadniające, torfowiska te zachowują silnie kwaśny odczyn 

i niską trofię – jeśli ona wzrasta, to w wyniku eutrofizacji z powietrza lub uwolnienia części fosforu i azotu z przesuszonego, mineralizującego 

torfu, również w wyniku większych amplitud poziomu wody w cyklu rocznym. Podstawowym wyróżnikiem fitocenotycznym jest nikły udział 

mchów torfotwórczych lub brak ich wcale, natomiast udział krzewinek (głównie z wrzosowatych) bądź karłowatych sosen jest znaczący 

i wzrasta. 

Charakterystyka w obszarze – w obszarze znajdują się 2 płaty torfowisk wysokich zdegradowanych: pod Klonowem oraz we wsi Fiałki. 

Pierwszy z nich, mimo wyraźnego przekształcenia – płat jest nieznacznie przesuszony, otoczony zewsząd podrostem drzew (sosny oraz brzozy) i 

ogrodzony – wykazuje duży udział gatunków charakterystycznych dla torfowisk wysokich (wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, 

żurawina Oxycoccus sp., modrzewnica Andromeda polifolia, torfowce „czerwone” Sphagnum sp.); w związku z tym szanse zachownaia tego 

płątu są wysokie. Drugi płat z kolei wykazuje silne zniekształcenie spowodowane dawnymi melioracjami – jest on silnie zeutrofizowany (duży 

udział apofitów nitrofilnych jak np. pokrzywa Urtica dioica) i zarośnięty podrostem krzewów i drzew (m.in. wierzba szara Salix cinerea), co 

sugeruje iż odbudowa siedliska żywego torfowiska wysokiego w tym miejscu może być trudna, o ile w ogóle możliwa, zwłaszcza z racji na 

bezpośrednie sąsiedztwo zabudowań. 
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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 w obszarze; ranga niska. 

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

Zagrożenia ogólne – dla tego siedliska zagrożenia są w praktyce analogiczne jak dla siedliska 7110, ze szczególnym uwzględnieniem 

degradującego wpływu spdaku poziomu wód gruntowych. Ponieważ siedlisko 7120 powinno prezentować płaty które rokują pomyślnie 

przywrócenie im właściwego stanu uwodnienia i tym samym stanu zachowania siedliska, dla siedliska tego podstawowymi zagrożeniami są 

melioracje oraz eutrofizacja spowodowana spływem biogenów z okolicznych położonych wyżej terenów. 

Zagrożenia w obszarze – w obszarze zagrożeniami dla tego siedliska są: spadek poziomu wód gruntowych oraz eutrofizacja, spowodowana 

głównie dawnymi melioracjami. 

 

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 na 

powierzchni wody kożuchów, pływających dywanów (pła), trzęsawisk, zbudowanych przez średnio wysokie i niskie turzyce, torfowce i mchy 

brunatne. 

Charakterystyka w obszarze – torfowiska przejściowe na terenie Ostoi Lidzbarskiej stanowią głównie płaty w sąsiedztwie torfowisk wysokich 

(na ich okrajkach oraz w strefie brzegowej jezior dystroficznych) a także sporadycznie w sąsiedztwie jezior innego typu (np. nad jeziorem 

Czarny Bryńsk). Gatunkami często zauważalnymi, typowymi dla tego siedliska są: siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, bobrek 

trójlistkowy Menyanthes trifoliata, czermień błotna Calla palustris oraz stosunkowo częsta w ostoi, krytycznie zagrożona wyginięciem bagnica 

torfowa Scheuchzeria palustris. Duża część płatów wykazuje niestety wysoki stopień zarośnięcia przez podrost brzóz i wierzb krzaczastych. 

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 ogólne 
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 zauważalny jest wyraźny proces postępowania sukcesji na torfowiskach przejściowych (bardziej niż na 
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wysokich) poza brzozą i sosną wkraczają również (w miejscach nadmiernego wzrostu trofii) krzaczaste wierzby. Wyraźne jest też przesuszenie 

części płatów, co spowodowane jest po części dawnymi melioracjami (widoczne dawne rowy) jak i ogólnym obniżaniem się poziomu wód 

gruntowych. 

 

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

Charakterystyka ogólna 
Są to głównie brzegi jezior w strefie litoralu, gytiowiska oraz torfowiska niskie na podłożu węglanowym (kreda, margiel), porośnięte przez 

wapieniolubne rośliny szuwarowe: kłoć wiechowatą Cladium mariscus, turzycę Buxbauma  Carex buxbaumii bądź marzycę czarniawą Schoenus 

nigricans. Siedlisko występuje bardzo rzadko, wyłącznie na niżu. Wykazuje charakter mezotroficzny o odczynie obojętnym do lekko 

zasadowego, zasilane wodami bogatymi w wapń. Często wykształciły się wskutek sztucznego, szybkiego obniżenia poziomu wody w jeziorach – 

lustro wody z reguły występuje ponad powierzchnią terenu, jednak podlega wahaniom sezonowym. 

Charakterystyka w obszarze – jedyne niewielkie powierzchniowo stanowisko siedliska znajduje się w rezerwacie Czarny Bryńsk. Jest to 

szuwar kłociowy ograniczony do wąskiego pasa między taflą jeziora a olsem. Sama populacja kłoci pozostaje w dobrej kondycji (wiele pędów 

wegetatywnych), mimo wzrastającej konkurncji ze strony trzciny pospolitej oraz podrostu olszy czarnej. 

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 – C (dane z SDF); siedlisko znajduje się w całości w obszarze wyłączonym ze sporządzania PZO. 

Zagrożenia – główne zagrożenia dla siedliska w obszarze to eutrofizacja spowodowana spływem biogenów ze zlewni jezior przy których 

znajdują się szuwary, bądź też obniżeniem poziomu wód gruntowych z towarzyszącym murszeniem wierzchnich warstw torfu. 

 

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 Eriophorum latifolium, kruszczyk 

błotny Epipactis palustris, turzyca Davalla Carex davalliana, turzyca dwupienna Carex dioica, kozłek całolistny Valeriana simplicifolia. 
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Charakterystyka w obszarze – siedliska o charakterze torfowisk zasadowych (najczęściej turzycowiska) występują w formie drobnych płatów 

m.in. w rezerwacie „Klonowo” oraz w kompleksie Łąk Bryńskich. W większości skłaniają się one ku dalszym stadiom sukcesyjnym w kierunku 

szuwarów trzcinowych bądź zarośli krzaczastych wierzb i brzóz.  

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 w obszarze; ranga średnia. 

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

Zagrożenia ogólne 
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 – głównym zagrożeniem dla siedliska w Ostoi jest postęp sukcesji w postaci wkraczania zarówno wyższych zwartych 

szuwarów trzciny, jak również zmiany poziomu wód w jeziorach do których przylegają turzycowiska (szczególnie podtopienie i wkraczanie 

szuwarów) w wyniku działalności bobrów. Częściowo zagrożeniem może tez być zaniechanie koszenia.  

 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

Charakterystyka ogólna 
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 
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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. W klasyfikacji siedlisk leśnych ten typ ekosystemu występuje na 

siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw, a także na analogicznych siedliskach wyżynnych. 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. Na większości ziem obecnej Polski grądy są dominującym typem roślinności potencjalnej, jednak zdecydowana większość ich 

siedlisk została na przestrzeni stuleci odlesiona i zamieniona na tereny rolnicze, procesy te są stopniowo odwracane w ostatnich latach. Siedliska 

grądowe wyjątkowo dobrze nadają się do uprawy. Także w lasach znaczną część powierzchni zajętej dawniej przez grądy pokrywają dziś 

sztuczne drzewostany sosnowe. W rezultacie udział ekosystemów, które zachowały cechy grądów, szacuje się dziś na zaledwie ok. 3% lasów 

Polski. 

Charakterystyka w obszarze – grądy subkontynentalne oraz te o formie przejściowej między grądami subkontynentalnymi a subatlantyckimi 

zajmują dużą powierzchnię w ostoi i stanowią powierzchnie istotne gospodarczo. Oprócz podtypu 9170-2 występuje tutaj znacznie rzadszy, 

cenny podtyp 9170-3 (ciepłolubne zboczowe lasy klonowo-lipowe) występujące m.in. w jarze rzeki Brynicy (rezerwat Jar Brynicy) oraz na 

stromych zboczach jarów między innymi przy ulicy Leśnej w Górznie. Wykazują one duże zróżnicowanie siedliskowe, od najżyźniejszych 

postaci kontaktujących się z łęgami przyjeziernymi oraz nadrzecznymi, przez postaci typowe, aż po zajmujące duże powierzchnie grądy wysokie 

o strukturze nawiązującej do sosnowo-dębowych borów mieszanych Querco roboris-Pinetum (szczególnie w północnej części obszaru). 

Najcenniejsze powierzchnie grądów znajdują się pod ochroną rezerwatową (Jar Brynicy, Szumny Zdrój, Klonowo, Ostrowy nad Brynicą). 

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

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

Zagrożenia ogólne 
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 początów 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 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. 
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Zagrożenia w obszarze – zagrożeniem dla siedlisk grądowych w Ostoi jest dość wysoki udział sosny szczególnie na uboższych siedliskach 

lasowych, który powoduje co prawda korzystniejsze warunki świetlne urozmaicające strukturę gatunkową runa, jednocześnie jednak powodując 

nadmierną jego pinetyzację i zakwaszenie wierzchnich warstw gleby. Pewne zagrożenie dla struktur grądowych stanowi nasilająca się w 

ostatnich latach ekspansja buka. Poza powierzchniami referencyjnymi oraz rezerwatami stosunkowo niewielki jest udział martwego drewna, 

które jest traktowane jako wskaźnik bioróżnorodności lasu, szczególnie bogatych zbiorowisk o charakterze klimaksowym jakimi są grądy. Sama 

gospodarka leśna nie stanowi zagrożenia gdy planowane są wielogatunkowe odnowienia drzewostanu, uwzględniające szeroką paletę możliwych 

do zastosowania gatunków zgodnych z siedliskiem. 

 

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

girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

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 pospolita 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 – siedliska borów bagiennych stanowią stosunkowo niewielkie powierzchniowo, rozproszone płaty; większość z 

nich znajduje się w północno-wschodniej części obszaru. Najczęściej są to stosunkowo młodowiekowe sosnowe bory bagienne ze zmienną 

ilościowo domieszką brzozy omszonej i świerka. Większość z nich znajduje się na murszejących, przesuszonych torfach, co jest spowodowane 

zarówno dawnymi melioracjami których śladami są stare, zarastające rowy melioracyjne, jak i powszechne zjawisko spadku poziomu wód 

gruntowych. Część tych siedlisk powstaje spontanicznie na płatach torfowisk wysokich i przejściowych w sąsiedztwie jezior dystroficznych. 

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 rozpowzechnione w obszarze; ranga średnia. 

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

Zagrożenia ogólne 
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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 – są zbliżone do zagrożeń dla siedliska w Polsce. 

 

*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 – na tereni ostoi łęgi tego typu,  najczęściej w postaci łęgów olszowo-jesionowych, występują wzdłuż dolin 

rzecznych (Brynica), w misach jeziornych (np. nad Jeziorem Młyńskim, Klonowem), oraz rzadziej w postaci źródliskowej (w sąsiedztwie 

siedliska 91F0 w pobliżu szosy Brodnica-Lidzbark na wysokości Gutowa). W większości przypadków wykazują one właściwy bądź 

niezadowalający stan zachowania. Brak jest tu łęgów silnie antropogenicznie przekształconych, można odnaleźć płaty ze starodrzewiem, ale 

część z nich zmniejsza swoja powierzchnię. 

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 - A (dane z SDF); A (dane po weryfikacji) 

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

założenie łąk oraz pastwisk w trakcie wielu stuleci istnienia osad ludzkich, 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 
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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 – Głównym zagrożeniem dla istnienia łęgów w obszarze, przede wszystkim tych zlokalizowanych w obrębie mis 

jeziornych, jest działalność bobrów, powodująca podpiętrzenie poziomu wody w jego zlewni i trwałe zatopienie drzewostanów łęgowych 

ewoluujących w efekcie w kierunku zbiorowisk olsowych (trwale, a nie okresowo zatopionych). Innym istotnym zagrożeniem o skali 

ogólnopolskiej widocznym również w tym obszarze jest powszechne zjawisko zamierania jesionów, które (z racji na ograniczenie żywotności i 

masowe wypadanie tego podstawowego dla większości typów łęgów gatunku) powoduje zubożenie struktury tych lasów. Runo łęgów jest 

również narażone (co jest widoczne obecnie głównie przy ścieżkach, drogach i na odsłoniętej glebie) na presję inwazyjnych kenofitów jak 

amerykańskie gatunki nawłoci Solidago sp., rdestowiec ostrokończysty Reynourtia japonica czy też niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 

parviflora.  

 

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

Charakterystyka ogólna 
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. Spośród 

wszystkich lasów łęgowych stanowią postaci najbardziej zbliżające się do grądów. Typ siedliska obejmuje niemal dokładnie lasy zaliczane do 

zespołu roślinnego łęgu jesionowo-wiązowego Ficario-Ulmetum.  Drzewostan w Polsce najczęściej budowany jest przez dąb, rzadziej jesion; 

wiąz jest gatunkiem dominującym tylko sporadycznie. Runo jest budowane przez eutroficzne gatunki lasowe i zazwyczaj nie zawiera w swoim 

składzie gatunków bagiennych. Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe występują w całej Polsce, chociaż rzadziej niż np. łęgi jesionowo-

olszowe. 

Charakterystyka w obszarze – w obszarze siedlisko to zajmuje niewielkie powierzchnie w północno-zachodniej części obszaru, niedaleko 

Gutowa przy szosie Brodnica-Lidzbark. Tworzą one postać źródliskową występującą w mozaice z łęgami jesionowo-olszowymi.  

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 stosunkowo rzadkie w obszarze; ranga średnia.  

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

Zagrożenia ogólne 
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Ważniejszy 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 – Dla powyższego siedliska zagrożeniami w ostoi są przede wszystkim: zamieranie jesionu, powodujące uproszczenie 

struktury gatunkowej drzewostanu, ogólny spadek poziomu wód gruntowych oraz wkraczanie obcych gatunków runa (głównie niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora). Zauważono też stosunkowo mały udział gatunków wiązu w drzewostanach.  

 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

Charakterystyka ogólna 
Świetliste, umiarkowanie lub silnie ciepłolubne, bogate florystycznie lasy dębowe, stanowiące kresowe postaci subkontynentalnych 

kserotermicznych dąbrów lub śródziemnomorskich kserotermicznych lasów dębowych. Dąbrowy świetliste wyróżnia właściwa im struktura i 

skład florystyczny. Są to lasy o luźnym zwarciu drzewostanu, umiarkowanie rozwiniętej warstwie krzewów oraz bujnym runie, z dużym 

udziałem światłolubnych gatunków roślin. Drzewostan tworzą wyłącznie, lub jako dominanty, dwa gatunki dębów – szypułkowy Quercus robur i 

bezszypułkowy Quercus petraea, częściej jest to dąb bezszypułkowy. Są to często drzewostany odroślowe, zwłaszcza na zboczach wzniesień. 

Świetliste dąbrowy cechuje duże bogactwo gatunków. Runo tych fitocenoz tworzą gatunki lasów liściastych, borów, łąk, muraw 

kserotermicznych i ziołorośli. Stała jest obecność takich gatunków roślin, jak: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, groszek 

czerniejący Lathyrus niger, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, lepnica zwisła Silene 

nutans. Siedliska występują przede wszystkim w niżowej i wyżynnej części kraju. Najwięcej stanowisk jest znanych z Polski Środkowej i 

wschodniej. Zbiorowiska świetlistych lasów dębowych cechuje duża dynamika. Wykazują one także duże zróżnicowanie ekologiczne oraz 

geograficzne, co odzwierciedla wyróżnienie kilku podzespołów oraz odmian geograficznych. 

Charakterystyka w obszarze – siedlisko występuje w ostoi głównie w południowo-wschodniej części ostoi (w pobliżu trójstyku województw) 

pośród rozległych borów sosnowych i mieszanych sosnowo-dębowych. Stanowią one drzewostany dębowe z domieszką sosny, z udziałem 

starodrzewiu, z tym że gatunki runa charakterystyczne dla zespołu Potentillo albae-Quercetum występują głównie w pobliżu dróg leśnych w 

miejscach bardziej prześwietlonych, a wnętrze płatów jest miejscami zbyt zacienione. Z gatunków ciepłolubnych można wymienić: pajęcznicę 

gałęzistą Anthericum ramosum, lilię złotogłów Lilium martagon, pięciornika białego Potentilla alba, bukwicę lekarską Betonica officinalis, 

groszka czerniejącego Lathyrus niger oraz gorysz siny Peucedanum cervaria. w części płatów występuje objęty ochroną leniec bezpodkwiatowy 
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Thesium ebracteatum. W części płatów widoczny jest znaczny udział gatunków borowych w runie (borówka czernica Vaccinium myrtillus) jak 

również pospolitych gatunków porębowych (jeżyny i maliny Rubus sp.) a także podrost gatunków liściastych jak grab, lipa, buk.  

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 – stanowisko rozpowszechnione w obszarze; ranga wysoka. 

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

Zagrożenia ogólne 
Obecnie świetlista dąbrowa podlega recesji na całym areale w Polsce. Płaty zbiorowiska zanikają w wyniku spontanicznej sukcesji następującej 

na skutek: zaniechania wypasu w lasach, eutrofizacji siedlisk oraz ocieplenia klimatu, a także preferowania w gospodarce leśnej uprawy sosny. 

Znaczna część znanych i opisanych wcześniej stanowisk tego zbiorowiska uległa redukcji, a niektóre zanikowi na skutek przekształcenia w inny 

typ lasu liściastego lub zbiorowiska o charakterze boru mieszanego. Siedlisko to jest zatem w ciągłej recesji. Zagrożenie jest spotęgowane ze 

względu na duże rozproszenie i małą powierzchnię stanowisk siedliska. Niewielkie lub nawet bardzo małe powierzchnie zespołu nie są 

wyróżniane w podziale leśnym jako oddzielny typ siedliska. Są włączane do typu siedliskowego lasu mieszanego i w określonych działaniach 

gospodarczych traktowane według ogólnie przyjętych zasad. 

Zagrożenia w obszarze – są analogiczne do zagrożeń w Polsce – jest to z jednej strony zakwaszenie wierzchnich warstw gleby i borowacenie 

runa spowodowane udziałem sosny w drzewostanie, z drugiej strony – wzrost zacienienia i eutrofizacja powodują wkraczanie do podszytu runa 

typowych gatunków grądowych, kosztem wrażliwych na nadmierne zacienienie i konkurencję gatunków dąbrów. 

 

91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 

Charakterystyka ogólna 
Naturalne suche bory sosnowe ubogich i kwaśnych siedlisk, o runie bogatym w chrobotki, występujące w rozproszeniu na terenie całej Polski, 

poza strefą przymorską (gdzie ich miejsce zajmują chrobotkowe postaci borów bażynowych). Spośród wszystkich borów sosnowych bory 

chrobotkowe zajmują najuboższe i zazwyczaj najsuchsze siedliska. Ubóstwo gleb i częsty stres suszy sprawiają, że drzewostany są zazwyczaj 

niskiej bonitacji. 

Siedlisko to odpowiada w przybliżeniu zespołowi roślinnemu Cladonio-Pinetum, od dawna wyróżnianemu wśród borów sosnowych ze związku 

Dicrano-Pinion. Można jednak do niego zaliczyć także najsuchsze i najuboższe postaci subkontynentalnych borów sosnowych, porastające 

siedliska boru suchego, a z fitosocjologicznego punktu widzenia reprezentujące podzespół Peucedano-Pinetum pulsatilletosum. Bory 

chrobotkowe są często stadiami sukcesji roślinności na śródlądowych wydmach. Prawdopodobnie na najsuchszych siedliskach są jej końcowymi 

stadiami, tj. typem trwałego zbiorowiska leśnego. W innych jednak przypadkach mogą być stadiami dynamiki prowadzącej np. do pewnych 

postaci borów świeżych. Mogą być też stadiami sukcesji na ubogich gruntach porolnych, spontanicznej bądź wymuszonej nasadzeniem sosny. 

Charakterystyka w obszarze – podczas prac terenowych w 2013 roku nie odnaleziono siedliska w obszarze. Nie było ono również wykazane w 

materiałach WZS, mimo obecności w obecnym SDF. Prawdopodobnie może jednak ono występować, zbliżone zbiorowiska zauważono w 
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ubogich lasach sosnowych na wschód od wsi Czarny Bryńsk i na północ od wsi Ostrowy. Brak jednak podstawy do wykluczenia obecności tego 

siedliska w obszarze.  

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 – rozmieszczenie nieznane, prawdopodobnie rzadkie; ranga nieznana, prawdopodobnie średnia. 

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

Zagrożenia 
W wielu miejscach w Polsce daje się obserwować szybki i gwałtowny zanik borów chrobotkowych, których miejsce zajmują ubogie postaci 

borów świeżych, o runie trawiastym lub mszystym. Proces ten nie został w pełni udokumentowany i uchwycony badaniami naukowymi, jednak 

np. obserwacje leśników wskazują na powszechną w skali kraju ekspansję traw w miejscu chrobotków w borach sosnowych. Dotyczy to np. 

Puszczy Drawskiej, lasów nad Gwdą, Puszczy Noteckiej, częściowo Borów Tucholskich, Borów Zielonogórskich, Borów Dolnośląskich, 

Puszczy Kozienickiej, a prawdopodobnie także wielu innych kompleksów leśnych. W rezultacie wiele dawniejszych prac fitosocjologicznych 

opisujących stanowiska Cladonio-Pinetum dokumentuje tylko historyczny areał tego siedliska przyrodniczego. Być może przyczyną tego 

zjawiska jest powszechna eutrofizacja siedlisk przez depozycję związków azotu z powietrza. Niektórzy autorzy, zauważając fakt eutrofizacji 

siedlisk leśnych, uważają jednak, ze główną jej przyczyna są zmiany klimatyczne. 

Zagrożenia w obszarze – bezpośrednie nie są znane, przypuszczalnie jednak tożsame z zagrożeniami dla siedliska w całej Polsce. 

 

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). 
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Charakterystyka w obszarze – na obszarze ostoi znajduje się kilka stanowisk gatunku, z czego największe koncentruje się pośród turzycowisk 

w kompleksie Łąk Bryńskich; stanowiska stwierdzane były również nad jeziorami: Bryńskim Północnym, Młyńskim oraz w rezerwacie 

Klonowo. Wszystkie stanowiska charakteryzuje duży stopień zarośnięcia przez roślinność szuwarową i/lub drzewiastą. 

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 rzadki w obszarze, ranga średnia. 

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

Zagrożenia 
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. 

Zagrożenia w obszarze – dla gatunku główne zagrożenia to zarzucenie wykaszania łąk podmokłych i turzycowisk nadjeziornych, co powoduje 

uruchomienie sukcesji i ustępowanie gatunku. Potencjalnie szkodliwa dla stanowisk gatunku może być również działalność bobrów, które 

tamując odpływ na ciekach odchodzących z jezior, powodować mogą podtapianie mechowisk nadjeziornych i tym samym wkraczanie w te 

miejsca pospolitej roślinności szuwarowej jak np. trzcina. 

 

 

1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum 

Charakterystyka ogólna 
Leniec bezpodkwiatkowy jest byliną o wysokości 10–30 cm, barwy oliwkowozielonej. Z płożącego się kłącza z rozłogami wyrastają liczne, 

prosto wzniesione i nierozgałęzione łodygi. Liście są nagie, szerokości 2–3,5 mm, równowąskolancetowate, niewyraźnie 3-nerwowe. Kwiatostan 

– groniasty, luźny, z paczkiem płonnych liści na szczycie. Szypuły, czyli rozgałęzienia pierwszego rzędu w kwiatostanie, są 1-kwiatowe, ich 

długość wynosi 5 18 mm. Okwiat jest dzwonkowaty, 5-krotny, osadzony na bardzo krótkiej szypułce (1,5–1,8 mm). Jest on pozbawiony 

podkwiatków, a jedynie opatrzony wielokrotnie od niego dłuższą przysadką. Owoc typu orzeszka jest skórzasty, elipsoidalny, słabo podłużnie 

żeberkowany, o długości (2–2,5 mm) nieco większej lub równej długości zachowanej na jego szczycie części okwiatu. Omawiany gatunek 

występuje na siedliskach suchych, ciepłych, widnych lub częściowo zacienionych, średnio żyznych. Preferuje gleby o odczynie obojętnym lub 

zasadowym (Oberdorfer 1990, Fijałkowski 1994, Zarzycki i in. 2002). Zasięg gatunku obejmuje niemal cała Polskę (z wyjątkiem gór), jednak 

najwięcej stanowisk koncentruje się na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Suwalszczyźnie, Mazowszu i Pojezierzu Mazurskim, w północnej części 

Kujaw oraz w rejonie dolnej Wisły (Zając 2001). 

Charakterystyka w obszarze – w Ostoi znajduje się 12 stanowisk gatunku, głównie w południowo-wschodniej części. Ostoja Lidzbarska to 

jedno z najważniejszych obszarów występowania tego gatunku w kraju. Występuje on głównie w runie prześwietlonych drzewostanów sosnowo-

dębowych w typie ciepłolubnych borów mieszanych oraz w świetlistych dąbrowach i na przydrożach oraz okrajakach tych lasów. Dane 
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literaturowe wskazują na znaczną liczebność po kilkaset osobników na stanowisku; prace terenowe nad PZO odbywały się zbyt późno by móc 

zweryfikować te dane (odnaleziono tylko kilkanaście zasychających pędów, co szczególnie przy małej ilości opadów jest naturalne w fenologii 

gatunku). Duża część  

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 wysoka. 

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

Zagrożenia 
Istniejącym stanowiskom zagraża najczęściej zacienianie, a także wszystkie inne czynniki działające negatywnie na roślinność ubogich z natury 

lasów jak sztuczne wprowadzanie podszytów liściastych w prześwietlonych borach i dąbrowach, oraz – na roślinność okrajków i muraw – 

głównie likwidacja muraw i poboczy dróg, ich eutrofizacja, zalesianie, itp. 

Zagrożenia w obszarze – główne zagrożenie dla gatunku to przede wszystkim wzrost zacienienia przez bardziej konkurencyjną roślinność na 

stanowiskach – zarówno przez rośliny zielne, krzewinki (konkurencja borówki czernicy Vaccinium myrtillus), podrost drzew (lipa, grab, dąb, 

rzadziej buk) o nawet wprowadzone w pobliżu stanowisk nasadzenia (lipa, buk).  

 

 

1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens 

Charakterystyka ogólna 
Bylina o 5–12 liściach odziomkowych skupionych w przyziemnej rozecie. Ogonki tych liści długie (8–12 cm), u nasady pochwowato 

rozszerzone. Blaszki w zarysie okrągławe, dłoniasto trójsieczne, o odcinkach 2–3-dzielnych i patkach równowąskolancetowatych. Liście 

łodygowe w liczbie 3, siedzące, zrośnięte w okółek u podstawy szypuły kwiatowej; ich blaszki silnie podzielone na liczne równowąskie odcinki. 

Łodyga wraz z liśćmi łodygowymi oraz zewnętrzna strona działek okwiatu gęsto srebrzyście owłosiona. Kwiaty duże (3–6 cm średnicy), 

początkowo dzwonkowate, później szeroko otwarte. Okwiat pojedynczy, złożony z 6 fioletowych działek, znacznie dłuższych niż pręciki i 

słupki. Owoce – liczne jednonasienne niełupki zaopatrzone w aparat lotny powstający z silnie wydłużonej i owłosionej szyjki słupka. Sasanka 

otwarta występuje w miejscach prześwietlonych, o wystawie południowo-zachodniej i południowej, zwykle na skraju borów sosnowych. Rośnie 

na glebach suchych, piaszczystych do gliniasto-piaszczystych, ze znacznym udziałem części szkieletowych. Są to gleby ubogie w składniki 

mineralne, o odczynie kwaśnym, rzadziej zbliżonym do obojętnego. Istnieje wyraźne powiązanie między występowaniem tej sasanki a stopniem 

kontynentalizmu klimatu danego regionu. Ponad 80% stanowisk sasanki otwartej znajduje się w granicach województw: podlaskiego i 

warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim gatunek ten występuje 

stosunkowo rzadko, a jego populacje liczą do kilkunastu osobników. Na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce zaliczany jest do gatunków 

narażonych V (Żukowski, Jackowiak 1995). 
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Charakterystyka w obszarze – stanowiska gatunku skupiają się głównie wzdłuż poboczy dróg leśnych pośród ubogich borów sosnowych w 

południowo-wschodniej części obszaru na wschód od wsi Konopaty; pojedyncze stanowiska również w centralnej części obszaru. Dane 

literaturowe wskazują, iż stanowiska składają się z pojedynczych osobników lub niewielkich grup; weryfikacja terenowa podczas prac 

terenowych nad PZO uniemożliwiła pełną weryfikację obecności gatunku, gdyż jest on najłatwiej wykrywalny podczas wiosennego kwitnienia.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie wyników monitoringu roślin w 

latach 2009-2011 – dane GIOŚ) 

Ranga w obszarze -  

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

Zagrożenia 
Ważnym czynnikiem wydaje się być postępujące ocieplenie klimatu i duża niestabilność warunków termicznych w okresie zimowym. Sasanka 

otwarta, ze względu na wcześnie zakwitające, duże i efektowne kwiaty, podlega też bezpośredniemu niszczeniu. Zrywane są kwiaty lub całe 

rośliny przenoszone są ze stanu naturalnego do ogródków przydomowych. Prowadzone na tej zasadzie próby uprawy zwykle kończą się 

niepowodzeniem. Sasanki są też wypierane ze swych stanowisk w wyniku oddziaływania naturalnej sukcesji, gdyż źle znoszą konkurencję 

innych gatunków. Zagrożenie dla niej stanowi też eutrofizacja zachodząca w wyniku depozycji związków azotu z powietrza oraz opadu liści z 

naturalnego czy sztucznie wprowadzonego podszytu liściastego. 

Zagrożenia w obszarze – na terenie ostoi, poza przypuszczalnie niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, głównym zagrożeniem jest wzrost 

zacienienia na stanowiskach – zarówno wzrost zacienienia z powodu zwiększania się zwarcia koron drzewostanu, jak również konkurencji ze 

strony bujniejszych roślin runa (borówka czernica, trzcinnik piaskowy). W sąsiedztwie części stanowisk znajdują się kilkuletnie nasadzenia 

dębowe, które w najbliższych latach zwiększą zacienienie stanowisk. Z racji na grubą warstwę ściółki oraz znaczne pokrycie przez mszaki 

niewiele jest też miejsc z nagą glebą w której mogłyby kiełkować nasiona sasanki. 

 

 

1617 Starodub łąkowy Angelica palustris 

Charakterystyka ogólna 
Starodub łąkowy jest byliną o krótkim, walcowatym lub grubo wrzecionowatym kłączu, łodyga i liście są szarozielone. Dęta Łodyga, wysokości 

40–120 cm, jest u dołu czerwonawo nabiegła, naga lub w górnej części nieco szorstka, silnie bruzdowana, na kantach prawie oskrzydlona. Liście 

dolne są w zarysie szerokotrójkątne, długoogonkowe, o blaszce podzielonej 2–3-krotnie. Odcinki liścia są nierówno piłkowane, 

trójkątniejajowate lub sercowatojajowate. Liście mają charakterystyczny kształt, gdyż ogonki liściowe pierwszego rzędu odginają się wyraźnie 

ku dołowi. Liście górne są znacznie mniejsze, zwracają uwagę rozdętymi pochwami. Kwiatostanem jest baldach złożony z 8–30 baldaszków, o 

szypułach nagich lub szorstkich od wewnątrz. Pokryw jest brak, rzadziej złożone są z kilku listków. Wielolistkowe pokrywki mają kształt 

lancetowaty. Kwiaty są obupłciowe, o wyraźnych (do 0,5 mm) ząbkach kielicha oraz szerokich, na szczycie wyciętych białych płatkach. Owoce, 

typu rozłupni, są 4–6 mm długie i 2,5–4 mm szerokie, elipsoidalne lub jajowate, oskrzydlone na żebrach. Starodub łąkowy rośnie na wilgotnych 
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lub umiarkowanie wilgotnych łąkach. Zajmuje podłoże organiczne lub mineralne (np. gleby mułowo-torfowe), bogate troficznie, o odczynie 

słabo kwaśnym, obojętnym lub nawet alkalicznym (Oberdorfer 1990, Czarna, Załuski 2001, Zarzycki i in. 2002, Piękoś-Mirkowa, Mirek 2003). 

Na terenie Polski stanowiska opisywanego gatunku tworzą wyraźny, szeroki pas przebiegający od Lubelszczyzny po Wielkopolskę, przez 

Podlasie, Mazowsze i Kujawy. Nieliczne stanowiska notowano również m.in. na Pomorzu Zachodnim, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim i 

w okolicach Krakowa. Najdalej na północ leżą niepotwierdzone obecnie stanowiska z Pojezierza Kaszubskiego, a na południe – z okolicy 

Krakowa (Czarna, Załuski 2001, Zając, Zając 2001). 

Charakterystyka w obszarze – stanowiska gatunku znajdują się w północno-zchodniej części ostoi, na ekstensywnie użytkowanych łąkach na 

wschód od miejscowości Bartniczka. W większości są to wilgotne łąki o wyraźnych tendencjach do zarastania w kierunku ziołorośli lub wręcz 

szuwarów z trzciną Phragmites australis, krwawnicą pospolitą Lythrum salicaria, dzięglem leśnym Angelica sylvestris oraz pokrzywą zwyczajną 

Urtica dioica. W porównaniu z danymi literaturowymi, gatunek ten ( w wyniku zarastania siedlisk przez ekspansywne byliny) znacznie 

zmniejszył swoją liczebność na stanowiskach – wg SDF z 2013 r. liczebność była oceniana na >500 osobników, natomiast podczas prac 

terenowych w 2013r. stwierdzono już tylko około 70 osobników. 

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 rzadki w obszarze, ranga średnia. 

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

Zagrożenia 
Źródłem obecnych zagrożeń dla populacji staroduba łąkowego są przede wszystkim: spadek poziomu wód gruntowych, nadmierny rozwój i 

rozrost trzcinowisk, będący następstwem zaburzenia stosunków wodnych na torfowiskach i łąkach. Ważnym negatywnym czynnikiem jest także 

zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąk oraz nadmierna eutrofizacja. 

Zagrożenia w obszarze – dla gatunku w obszarze największym zagrożeniem jest zaniechanie ekstensywnego koszenia jego stanowisk, w 

wyniku czego nastepuje szybka ekspansja bardziej konkurencyjnych gatunków. 

 

 

1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

Charakterystyka ogólna 
Bylina wysokości 5–20 cm, niepozorna, zielona lub żółtozielona. Łodyga gładka, u góry kanciasta, wyrastająca z otulonej liściowatymi łuskami 

pseudobulwy. Liście zwykle 2, szerokolancetowate do łopatkowatych, zielone, żółknące, 2–11 cm długie i 0,5–2,5 cm szerokie, położone prawie 

naprzeciwlegle u nasady pędu. Kwiatostan do 8 cm długi, 1–8 (18) - kwiatowy. Kwiaty niepozorne, żółtobiałe do zielonawych, na nieco 

skróconych, 2–3 mm długich szypułkach. Zalążnia długości 2–3 mm. Przysadki prawie trójkątne, ostre, półprzezroczyste, białawe do 

zielonawych, 1–2 mm długie. Najokazalsza z działek okwiatu, warżka – eliptycznolancetowata, 4–6 mm długa, 2,5–4 mm szeroka, zielonawa lub 

żółtawa z zieloną smugą, skierowana nieco ukośnie w dół. Zewnętrzne działki okwiatu równowąskie, rozpostarte. Owoce w postaci torebek, 
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początkowo żółtawe, są charakterystycznie wzniesione ku górze. Lipiennik Loesela jest gatunkiem światłożądnym, ustępującym, gdy pojawiają 

się okazałe byliny (zwłaszcza trzcina) oraz krzewy i drzewa. Występuje na podłożu organicznym, rzadko mineralno-organicznym (Głazek 1992), 

a zupełnie sporadycznie – na zatorfionym piasku, np. w piaszczystych wyrobiskach poekspoloatacyjnych (L. Bernacki, inf. ustna). Najczęściej 

rośnie na niskich torfowiskach mechowiskowych, silnie uwodnionych, rozwijających się w miejscach zasilanych wodami bogatymi w związki 

wapnia, szczególnie w misach jeziornych na pokładach gytii wapiennej bądź kredy jeziornej. Był też notowany w potorfiach zarośniętych 

roślinnością mszysto-turzycową (Jasnowska, Jasnowski 1983). Lipiennik Loesela jest rośliną o słabych możliwościach konkurencyjnych, stąd 

zwykle rośnie w miejscach z niską roślinnością zielną o niewielkim zwarciu, za to z obficie wykształconą warstwą mchów (najczęściej 

Drepanocladus revolvens, ale także z innymi „mchami brunatnymi”, a sporadycznie – z torfowcami). Często takie mszyste miejsca 

zlokalizowane są na pływających pomostach torfowych (płach), zbudowanych z mchów brunatnych i turzyc, rozwijających się w strefie 

zarastania jezior mezo i eutroficznych. Lipiennik Loesela znany jest u nas z ponad 200 stanowisk położonych na niżu, przede wszystkim w 

północnej, zachodniej i środkowej części kraju, w większości – w pasie pojezierzy i pobrzeża, w krajobrazie młodoglacjalnym, w zasięgu 

ostatniego zlodowacenia (bałtyckiego). Poza tym obszarem stanowiska są bardzo rozproszone; większe skupiska znajdują się na Polesiu, 

Wyżynie i Nizinie Śląskiej oraz w niektórych rejonach Polski Środkowej (Zając, Zając 2001, Kucharski 2001). 

Charakterystyka w obszarze – w ostoi znajdują się 2 stwierdzone stanowiska gatunku, w kompleksie Łąk Bryńskich oraz na północnym brzegu 

jeziora Bryńskiego Północnego.  Podczas prac terenowych nad PZO nie natknięto się na obecność gatunku, czego przyczyną (poza terminem 

prac) mogło być zarastanie stanowisk gatunku.  

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

roślin w latach 2006-2008 – dane GIOŚ) 

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

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

Zagrożenia 
Najpoważniejszym powodem wymierania gatunku jest przesuszenie i pogorszenie się uwodnienia torfowisk, zachodzące zarówno lokalnie, jak i 

w skali całego kraju, w związku z obniżaniem się poziomu wód gruntowych. 

Oprócz tego do najistotniejszych przyczyn, nie zawsze w pełni udokumentowanych, należą: 

• sukcesja w kierunku zbiorowisk zaroślowych i leśnych na torfowiskach, co powoduje wymieranie gatunków 

światłożądnych, w tym lipiennika; proces ten jest często potęgowany przez prowadzone (w przeszłości, ale i obecnie) odwodnienia, a także 

zaprzestanie koszenia bagiennych łąk; 

• ekspansja gatunków szuwarowych, zwłaszcza trzciny, na mechowiska (miejscami, w misach jeziornych, jest to konsekwencja podpiętrzenia 

wód przez bobry); 

• presja inwestycyjna na obiekty torfowiskowe – rozwój sieci dróg, kopanie stawów, turystyczne zagospodarowanie brzegów jezior, budowa 

zbiorników retencyjnych; intensyfikacja zagospodarowania koszonych jeszcze łąk bagiennych, w tym ich zaorywanie; 
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• zmiany trofii torfowisk – zarówno jej obniżanie w ramach naturalnych przemian roślinności w kierunku torfowisk przejściowych i wysokich, 

związane ze zmianami w ich zasilaniu, polegającymi na zwiększaniu znaczenia wód opadowych, jak i postępujące powszechnie, ale trudne do 

oszacowania procesy eutrofizacji. Niepozorny wygląd lipiennika sprawia, że nie jest narażony na bezpośrednie niszczenie (np. zrywanie). 

Zagrożenia w obszarze – głównym zagrożeniem dla gatunku w Ostoi jest zarastanie bagiennych łąk i mechowisk (siedlisko gatunku) w wyniku 

zaniechania koszenia – na Łąkach Bryńskich jest to m.in. trzcina, wkracza również podrost brzóz. W przypadku stanowiska nad Bryńdkim 

Północnym na stanowisko wkroczył szuwał szerokopałkowy, co jest efektem podniesienia lustra wody w tym miejscu (najprawdopodobniej w 

wyniku działalności bobrów).  

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  
Charakterystyka 

Motyl dzienny z rodziny modraszkowatych.  

Skrzydła obu par pomarańczowe, z metalicznym połyskiem. Na skrzydle przednim ciemna plamka, na skrzydle tylnym brunatna przepaska i  

dość szeroka brunatna plama znajdująca się przy wewnętrznym brzegu skrzydła. Samica: Skrzydło przednie pomarańczowe z dwiema czarnymi 

plamkami pośrodku oraz rządkiem ciemnych plamek równoległym do brzegu bocznego skrzydła. Przepaska przy brzegu skrzydła szersza niż 

u samca, u samic dodatkowo występuje przyprószenie żyłek w okolicy brzegu skrzydła na brunatno. Skrzydło tylne brunatno-pomarańczowe 

z szeroką pomarańczową przepaską i kilkoma prześwitującymi czarnymi plamkami na środku skrzydła. 

Tło skrzydła przedniego żółto-pomarańczowe. Na nim znajdują się czarne plamki ułożone w podobny sposób, jak na wierzchu skrzydła, 

dodatkowo występuje kilka plamek blisko krawędzi skrzydła. Brzeg skrzydła przedniego koloru szaro-pomarańczowego. Skrzydło tylne szaro-

błękitne, zwłaszcza przy nasadzie. Na nim znajduje się kilka czarnych plamek w białej obwódce, rządek nieregularnych plamek czarnych 

w białej obwódce w okolicy brzegu oraz rozmyta pomarańczowa przepaska ograniczona z obu stron kilkoma czarnymi plamkami. 

Skrzydła mają rozpiętość 30-45 mm. 

Stan zachowania w Polsce 

Gatunek objęty ochroną, znajdujący się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (znajduje się wśród gatunków niższego 

ryzyka). Motyl ten występuje skupiskowo praktycznie w całej Polsce, szczególnie w północno-wschodniej części kraju. Spotykany na 

wilgotnych łąkach, moczarach, w lasach łęgowych. 

Stan zachowania w obszarze 

Na terenie ostoi zidentyfikowano dwa potencjalne siedliska, lecz ze względu na późną porę roku nie zaobserwowano dorosłych osobników. Z 

zebranych informacji wynika, ze na terenie ostoi jest rozpowszechniony. Szacowana liczebność wynosi ponad 100 osobników.  

Zagrożenia 

Sukcesja ekologiczna związana ze zmianą modelu rolnictwa w regionie. Porzucenie koszenia i wypasu. Wypalanie łąk. 
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Ranga w obszarze 

Gatunek powszechny. 

 

1355 Wydra Lutra lutra  
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). W Polsce szeroko rozpowszechniona, najczęściej na obszarze Pojezierzy 

Mazurskiego i Pomorskiego. Zasiedla również dorzecza wszystkich głównych rzek. 

Stan zachowania w obszarze 

Występuje w rozproszeniu na ciekach i zbiornikach wodnych zajmując 1-1,5 km na jednego osobnika. Badania terenowe przeprowadzono w 

sezonie letnim, co nie jest zgodne z najczęściej stosowaną metodyką, która zaleca poszukiwanie śladów obecności gatunku po opadnięciu liści, 

kiedy stoliki pokarmowe, tropy, miejsca wejść do wody (tzw. "wślizgi") są lepiej widoczne niż w trakcie sezonu wegetacyjnego. Przyjęta 

metodyka została niejako wymuszona terminem realizacji zamówienia. Stwierdzona nad rzekami Brynicą i Pisą, oraz nad jeziorami Wlecz, 
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i Bryńskimi. Stan zachowania określono jako dobry. 

Zagrożenia 

Zanieczyszczenie wód, kłusownictwo (potencjalne). 

Ranga w obszarze 

Rozpowszechniona. 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 
Kod Stanowisko

1
 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik

2
 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

Ocena 

stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowisk

a 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska

/gatunku 

Uwagi 

1.  

Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne 

z podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

3140 
7EA0 – 

Jezioro Wlecz 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV FV pH= 8,6-8,7 
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

zbiorowisk w obrębie 

transektu 

XX FV 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX U1 

Przezroczystość wody XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

2.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 

F829 – 

Jezioro 

Bryńskie 

(południowe) 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 FV pH= 8,1 
Specyficzn

a 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 U1 

Przezroczystość wody XX FV 

Odczyn wody  XX U1 

                                                 
1
  Cztery ostatnie znaki numeru GUID 

2
  Pogrubiono wskaźniki kardynalne 
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Perspektywy ochrony XX FV 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 

49D7 - 

Jezioro 

Górznieńskie 

6686 – 

Jezioro 

Czarny 

Bryńsk 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

Jezioro Górznieńskie: 

Konduktywność = 540 

µS/cm; 

pH=7,8. 

Jezioro Czarny 

Bryńsk: 

Konduktywność = 176 

µS/cm; 

pH=7,7. 

Specyficzn

a 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 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 

4E68 – 

Jezioro 

Młyńskie 

16D9 – 

Jezioro 

Bryńskie 

(północne) 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

Jezioro Młyńskie: 

Konduktywność = 248 

µS/cm; 

pH=8,5-9,7; 

Jezioro Bryńskie 

(północne): 

Konduktywność = 184 

µS/cm; 

pH=8,7; 

Specyficzn

a 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 U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 

Pozostałe 

płaty: 

3274 – 

Jezioro 

Mełno, 

D8DD -  

Jezioro 

Księte, 

06D1 – 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

ocena aproksymowana 

na podstawie ocen dla 

pozostałych 

zbiorników w ostoi 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

zbiorowisk w obrębie 

transektu 

XX FV 

Gatunki wskazujące 

na degenerację 

siedliska 

XX FV 

Barwa wody XX FV 
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Jezioro 

Samińskie, 

2AE3 – 

Jezioro 

Piaseczno, 

6891 – 

Jezioro 

Lidzbarskie 

(część), 

12B7 – 

Jezioro 

Zworzno, 

0F8B, 424B 

Konduktywność 

[µS/cm] 
XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Odczyn wody  XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

3.  

Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

3160 

F3F1,  

0BD2 – 

Jezioro 

Tabułka, 

CADE – 

Jezioro 

Piaseczenko, 

 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV FV 

E1A9:  

Konduktywność = 12 

µS/cm; 

pH= 6,1. 

0BD2 – Jezioro 

Tabułka: 

Konduktywność = 78 

µS/cm; 

pH= 6,9. 

CADE – Jezioro 

Piaseczenko: 

Konduktywność = 17 

µS/cm; 

pH= 5,7-6,6. 

Specyficzn

a 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 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

XX FV 

Melioracje XX FV 

HDI XX XX 

Przezroczystość wody XX FV 

TDS XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

4.  

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

*6120 5DA6 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U2 U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – duży udział 

trzcinnika w płacie; 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – płat 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U2 

jest zarastany przez  

brzozę, sosnę. 

 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Struktura 

przestrzenna płatów 

muraw 

XX U1 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

*6120 E7DE 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – wkraczają 

bardziej mezofilne 

trawy (kłosownica 

pierzasta, stokłosa 

dachowa); 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – na 

obrzeża wkracza sosna 

i klon pospolity. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Struktura 

przestrzenna płatów 

muraw 

XX U1 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 
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Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

*6120 
CF54 – nowy 

płat 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – pojedynczo 

trzcinnik; 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – na 

płat w części 

środkowej wkracza 

sosna; 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Struktura 

przestrzenna płatów 

muraw 

XX FV 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

5.  

Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea) - 

priorytetowe są 

tylko murawy z 

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

6210 86C8, 7CF9 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – w 

obrębie płatu 86C8 

znajduje się podrost 

drzew owocowych 

(grusza, tarnina) 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Liczba gatunków 

storczykowatych 
XX - 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 
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Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea) - 

priorytetowe są 

tylko murawy z 

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

6210 54C6 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – trzcinnik; 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – w 

obrębie płatu znajduje 

się podrost drzew 

owocowych, płat 

ocieniany jest przez 

podrost tarniny, sosny, 

brzozy, grabu. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Liczba gatunków 

storczykowatych 
XX - 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea) - 

priorytetowe są 

tylko murawy z 

istotnymi 

stanowiskami 

storczyków 

6210 77B2 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne, 

ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – płat 

częściowo jest 

zarastany przez klon 

jesionolistny. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Liczba gatunków 

storczykowatych 
XX - 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

6.  
Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 
6410 

09A7, C1AF 

 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV FV U1 

płaty wykazują nieco 

uproszczoną strukturę 
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(Molinion) 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX FV 

gatunkową – duży 

udział gatunków łąk 

zalewowych i 

ziołorośli, jednak przy 

zachowaniu obecnego 

użytkowania 

prespektywy ochrony 

dobre 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Gatunki typowe XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 

2178,  

B7FA,  

FE85,  

65EE,  

3B16 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

płaty o uproszczonej 

strukturze gatunkowej, 

część z nich ewoluuje 

w kierunku ziołorośli, 

część ma strukturę 

sugerującą zbyt 

intensywne 

użytkowanie; 

perspektywy ochrony 

ulegną poprawie w 

wyniku wprowadzenia 

ekstensywnego 

użytkowania (jeden 

pokos rocznie, nie 

wcześniej niż w 

drugiej połowie 

sierpnia) 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Gatunki typowe XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

7.  

Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

6430 - 

Powierzchnia siedliska XX XX 

XX XX 

siedlisko nie było 

wykazane w danych 

WZS, typowo 
Specyficz

na 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

XX 
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alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

struktura i 

funkcje 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX XX wykształconych 

płatów nie 

odnaleziono również 

podczas prac 

terenowych latem 

2013 r. potencjalnie 

jednak może 

występować, 

szczególnie wzdłuż 

koryta rzek Brynicy 

Bogactwo gatunkowe XX XX 

Obce gatunki inwazyjne XX XX 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX XX 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX XX 

8.  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 

A798,  

02F5 – obiekt 

„Fiałki 1” i 

„Fiałki 2” 

 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U1 FV 

FV 

FV 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

monitoringu 

przeprowadzonego 

przez GIOŚ w 2011 

roku – obiekt „Fiałki 

1” i „Fiałki 2” 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

U1 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
FV 

Gatunki dominujące FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
U1 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
U1 FV 

Perspektywy ochrony XX FV  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

6510 

pozostałe 

płaty: 

7799, 0C29,  

2288, CC3D,  

5FAD, 6558,  

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 

XX 

XX FV 

FV 

ocena aproksymowana 

na podstawie ocen dla 

pozostałych płatów 

siedliska w ostoi 
Specyficzn

a struktura 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 
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elatioris) D6A0, 6044,  

055B,  AD6B,  

76AC 

i funkcje Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 

9A6E,  

44FF – obiekt 

„Łąki 

Bryńskie” 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U1 XX 

U2 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

monitoringu 

przeprowadzonego 

przez GIOŚ w 2011 

roku – obiekt „Łąki 

Bryńskie”; obiekt nie 

był inwentaryzowany 

podczas prac 

terenowych nad PZO 

w 2013 r.  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

U1 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 

Gatunki dominujące XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 

XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 

XX 
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Ogólna struktura i 

funkcje 

XX 

Perspektywy ochrony U2 XX 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 
03FF – obiekt 

„Nosek” 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
FV XX 

U1 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

monitoringu 

przeprowadzonego 

przez GIOŚ w 2011 

roku – obiekt „Nosek” 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

U1 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

Gatunki dominujące XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX 

Perspektywy ochrony U1 XX 

9.  

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

*7110 8A40 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 U1 

Obecność krzewów i 

drzew – płat zarasta 

brzozą i sosną. 
Specyficzn

a 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 
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Odpowiednie 

uwodnienie 
XX U1 

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 U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

*7110 1ED3 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – trzcina; 

Obecność krzewów i 

drzew - płat zarasta 

brzozą i sosną. 

Specyficzn

a 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 U1 

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 U1 
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Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

*7110 

A0BF, F5E0 

E1A9, 5971,  

FEC1, 

pozostałe 

płaty: 

B377, D9E1, 

139F, 68C1, 

710A, CC43, 

A97B, 920D. 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Obecność krzewów i 

drzew - płaty zarastają 

brzozą i sosną. 

Specyficzn

a 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 U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

*7110 7100 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U2 

Płat silnie 

przesuszony, zarasta 

sosną i brzozą. 
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 
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Odpowiednie 

uwodnienie 
XX U2 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX U1 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U2 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U2 

Perspektywy ochrony XX U2 

10.  

Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, 

lecz zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

7120 9C6E 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U2 

U2 U2 

płat silnie 

zdegradowany, 

sporadyczny udział 

gatunków 

charakterystycznych 

dla siedliska 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U2 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX U2 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX U2 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX U1 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U2 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U2 

Perspektywy ochrony XX U2 



73 
 

Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, 

lecz zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

7120 0CA7 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Obecność krzewów i 

drzew – płat zarasta 

głównie brzoza i 

sosna. Mimo to, z racji 

na duży udział 

gatunków 

charakterystycznych 

gatunków 

wysokotorfowiskowyc

h perspektywy 

ochrony nie są złe. 

Specyficzn

a 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 U1 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX U1 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

11.  

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 0230 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 U1 

Obecność krzewów i 

drzew – płat silnie 

zarośnięty przez 

brzozę i sosnę. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

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 
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Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U2 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 836C 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych - zbyt 

wysoki udział trzciny; 

Obecność krzewów i 

drzew – płat zarasta 

głównie brzoza i 

sosna. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 CDF0 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U2 

U2 

Płat przesuszony – 

odwadniany rowem 

melioracyjnym, 

zarasta sosną i brzozą. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

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 U1 
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Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U2 

Stopień uwodnienia XX U1 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U2 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

70 C921 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U2 

U2 

Płat silnie 

przesuszony, zarasta  

głównie sosną i 

brzozą. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

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 U2 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U2 

Stopień uwodnienia XX U2 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U2 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 

Pozostałe 

płaty: 

099C, 4102, 

C291, C921, 

8C55, 

58AC, 4E57, 

FA89, 1213, 

182E 

 

 

 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

ocena aproksymowana 

na podstawie ocen dla 

pozostałych płatów 

siedliska w ostoi 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

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 U1 
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Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX U1 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

12.  

Torfowiska 

nakredowe 

(Cladietum 

marisci, 

Caricetum 

buxbaumii, 

Schoenetum 

nigricantis) 

 

*7210 

 
329C 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1 U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych – 

trzcina; 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – płat 

zarasta wierzba i olsza. 

 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Gatunki synantropijne XX FV 

Zwarcie szuwarów XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Mechaniczne 

zniszczenie 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony FV FV 

13.  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 

B94B – 

obiekt 

„Szlacheckie” 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U1 U1 

U1 U1 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 
U1 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

Gatunki dominujące U1 
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Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
U1 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin. Obiekt 

„Szlacheckie”. 

pH=7,5; 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew – na 

powierzchnie płatu 

wkracza kruszyna i 

brzoza. 

 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

FV 

Zakres pH FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
U1 

Stopień uwodnienia U1 

Pozyskanie torfu FV 

Melioracje 

odwadniające 
FV 

Perspektywy ochrony U1 U1 

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 
F0E3 – obiekt 

“Klonowo” 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U2 XX 

U2 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin. Obiekt 

„Klonowo”. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

U2 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

Gatunki dominujące XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 

Zakres pH XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX 

Stopień uwodnienia XX 

Pozyskanie torfu XX 

Melioracje 

odwadniające 
XX 
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Perspektywy ochrony U2 XX 

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 

Pozostałe 

płaty: 

014B, BCDC, 

684D, 8264, 

6C55, 4CAE 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX FV 

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 U1 

Stopień uwodnienia XX U1 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

14.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 CEF0, 89DA 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 U1 

ocena obniżona ze 

względu na nieco za 

wysoki udział sosny w 

drzewostanie oraz 

udział apofitów 

(pokrzywa) w runie 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX U1 

Udział graba XX FV 
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Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX U1 

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, 

stosować tylko, gdy są 

odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

15.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 B30E,6D58 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

ocena obniżona ze 

względu na nieco za 

niski udział martwego 

drewna oraz udział 

apofitów (pokrzywa) 

oraz kenofitów 

(niecierpek 

drobnokwiatowy) w 

runie 

gatunki lokalnie 

typowe dla siedliska: 

paprotka zwyczajna 

Polypodium vulgare 

stan populacji FV  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX FV 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX FV 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

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 
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Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX U1 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

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 FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

16.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

9170 1EFE 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

niski udział martwego 

drewna; pozostałe 

wskaźniki właściwe; 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX FV 
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Carpinetum) Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych 

w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U2 

Martwe drewno 

leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 
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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 

17.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 0078 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

Nieco za wysoki jak 

na siedlisko grądowe 

udział sosny 

(miejscami nawet 50% 

miąższości 

drzewostanu);  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX FV 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX FV 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 
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Martwe drewno 

leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm 

grubości 

XX FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX U1 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

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 

18.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

9170 5C0D 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

Niskie zasoby 

martwego drewna i 

stosunkowo duży 

udział sosny w 

drzewostanie;  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 
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Carpinetum) Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX U1 

Udział graba XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

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 

roślinności 

XX U1 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

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 

19.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 11C6 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

stosunkowo duży 

udział sosny i buka w 

drzewostanie; przy 

drogach pojawia się 

niecierpek 

drobnokwiatowy 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX U1 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 
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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 

roślinności 

XX U1 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

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 

20.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

9170 FBBD 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 
uproszczona struktura 

runa;  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX FV 
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Carpinetum) Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX FV 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm 

grubości 

XX U1FV 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

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 

21.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 2840 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

widoczna ekspansja 

buka na siedlisku 

grądowym;  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX U1 

Udział graba XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 
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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 

roślinności 

XX U1 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

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 

22.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

9170 D345 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

widoczny udział 

niecierpka 

drobnokwiatowego w 

runie;  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 
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Carpinetum) Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX FV 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

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 FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

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 

23.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 

Pozostałe 

płaty: 

C2E6, B964, 

6C4C, 8A88, 

9C24, 45CA, 

9D08, 7E62, 

AD345, 

EB27, EFAA, 

2B2F, CBF5, 

E7AE, 2840, 

009A, 91A8, 

41A0, 85EF, 

1F24, 3CB2, 

623F, A66B, 

EB43, ED56, 

6726, 4EC2, 

234F, 08BB, 

B1A9, 1324, 

8919, 3A9F, 

E212, 2911, 

8198, 8C6F, 

3EFC, 4841, 

15F96, F563, 

4B86, A068, 

DDCE, 8F50, 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

ocena aproksymowana 

na podstawie ocen dla 

pozostałych płatów 

siedliska w ostoi; w 

ramach prowadzenia 

dotychczasowej 

gospodarki leśnej 

perspektywy ochrony 

są dobre;  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX U1 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 
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81A2, 1E9E, 

C8C0, E97D, 

8A88, 81BB, 

73D9, 8EF3, 

6FE1, 7D7F, 

3A11, 2D5A, 

2941, E21B, 

B30E, 6D58, 

ABBC, 

4D8D, 20F8, 

89DA, CEF0, 

C2E1, 3317, 

6F31, 18F4, 

6EE1, E213, 

2B8A, 610A, 

2C7A, F47D, 

FBBD, 063B, 

3B9C, FB79, 

F6B2, 8C2A, 

A870, C95B, 

5AE43, 

FF2C, 4494, 

728A, 4B99, 

E043, EBDB, 

13E4, 79BF, 

271D, 2947, 

7088, 3365, 

3388, 138B, 

C7F2, FED7, 

29A7, AFA9, 

Martwe drewno 

leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm 

grubości 

XX U1 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX U1 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

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 
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EA05, 02D1, 

3CD3, A1E4, 

D29C, D334, 

0078, 8769, 

320A, 44FB, 

B24A, 1EFE, 

172A, F216, 

0744, D98E, 

1A0E, 

2E9C 

Perspektywy ochrony XX FV 

24.  

Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

*91D

0 

B67E, F5C5, 

2B8B 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 U1  
Specyficzn

a 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 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 FV 

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 FV 

25.  

Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

*91D

0 

AC0D, 60A1, 

871B 

Powierzchnia siedliska XX U1 

U1 

ocena obniżona z 

powodu 

młodowiekowego 

drzewostanu;  

Specyficzn

a 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 U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Gatunki obce w 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 



96 
 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

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 FV 

Występowanie 

mchów torfowców – 

kardynalny tylko w 

sosnowych borach 

bagiennych 

XX FV 

Występowanie 

charakterystycznych 

krzewinek 

XX U2 

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 

26.  Bory i lasy *91D AEC9,  Powierzchnia siedliska XX U1 U1 Płat przesuszony, 
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bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

0 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

odwadniany przez 

rowy melioracyjne, w 

runie dominują 

gatunki takie jak 

trzcinnik, orlica, 

czernica, pojedynczy 

udział gatunków 

charakterystycznych 

jak borówka bagienna 

czy bagno zwyczajne 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Uwodnienie XX U1 

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 

Występowanie 

mchów torfowców – 

kardynalny tylko w 

sosnowych borach 

bagiennych 

XX FV 

Występowanie 

charakterystycznych 

krzewinek 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX U1 
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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 U1 

27.  

Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

*91D

0 

Pozostałe 

płaty:  

BB6F, 3F51, 

83A7, 1DA2, 

EB3B, B1B8, 

A988, 6469, 

EA74, 14CE, 

D136, 782F, 

8CDF, 4649, 

C9A3, 2A63, 

239F, B4BB, 

1769, C424, 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

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 
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borealne) 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 FV 

Występowanie 

mchów torfowców – 

kardynalny tylko w 

sosnowych borach 

bagiennych 

XX FV 

Występowanie 

charakterystycznych 

krzewinek 

XX FV 

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 FV 

28.  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

*91E0 3546 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 U1 

W runie duży udział 

gatunków 

szuwarowych i 

olsowych, co sugeruje 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 
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(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX U1 

procesy olsowienia w 

wyniku podtopienia 

płatu w wyniku 

działalności bobrów Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

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 U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (stosować 

tylko, jeżeli 

występowanie łęgu 

jest związane z 

ciekiem) 

- - 

Reżim wodny w tym 

rytm zalewów, jeżeli 

występują) 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 
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Inne zniekształcenia XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, 

stosowany tylko, gdy 

są odpowiednie dane) 

XX XX 

Powierzchnia siedliska XX FV 

29.  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

*91E0 1D87 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

ocena obniżona z 

powodu dość silnego 

odsłonięcia runa 

powodującego 

ekspansję niecierpka 

drobnokwiatowego; 

mimo to struktura 

gatunkowa 

drzewostanu i 

podszytu prawidłowa; 

Specyficzn

a 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 U2 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

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 U1 
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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 U1 

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 

Powierzchnia siedliska XX FV 

30.  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

*91E0 4102, CE81 

Powierzchnia siedliska  FV 

U1 

W runie duży udział 

gatunków 

szuwarowych i 

olsowych, co sugeruje 

procesy olsowienia w 

wyniku podtopienia 

płatu w wyniku 

działalności bobrów 

Specyficzn

a 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 FV 
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źródliskowe) Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

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 U1 

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 U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX U1 

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 

Powierzchnia siedliska XX FV 

31.  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

*91E0 

Pozostałe 

płaty: 

1E9C, 9449, 

0555, AF90, 

43C5, 19A6, 

39B4, 90FD, 

2138, A0F0, 

E763, A29E, 

8EFB, E521, 

A094, 629F, 

18DC, B5D8, 

6E7F, D904, 

BCCB, F809, 

9161, 1199, 

234A, B702, 

23A8, 5B4D, 

086E, 95CF, 

8A0C, 694F, 

A77B, 74DF, 

37B4, 7E8A, 

4B22, B084, 

8B99, 7607, 

297C, AD75, 

152C, D061, 

0137, 6249, 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1  
Specyficzn

a 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 U1 

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 U1 
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A888, A1D4, 

A751, FF53, 

B7FB, 2192, 

6409, 585A, 

74BE, 92E8, 

2EB6, F5CF, 

D459, C536, 

75C8, DA46, 

193B, B5FB, 

B3BF, 2DE8, 

3512, 7F89, 

EF39, D8BD, 

E098 

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 U1 

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 

Powierzchnia siedliska XX FV 

32.  

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

91F0 1C67 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 U1 

niski udział gatunków 

charakterystycznych w 

runie; obecność 

niecierpka 

drobnokwiatowego;  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 
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Liczba gatunków z 

grupy �wiązy, dąb, 

jesion� 

występujących w 

drzewostanie 

XX FV 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

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 

roślinności 

XX FV 

Przejawy procesu 

grądowienia 
XX FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX U1 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 
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 

33.  

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

91F0 D145 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna –  

ślady zrywki, w 

miejscach tych obficie 

pojawia się niecierpek 

drobnokwiatowy 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 

Liczba gatunków z 

grupy �wiązy, dąb, 

jesion� 

występujących w 

drzewostanie 

XX FV 

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 
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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 

roślinności 

XX U1 

Przejawy procesu 

grądowienia 
XX FV 

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 U2 

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 

34.  Łęgowe lasy 91F0 Pozostałe Powierzchnia siedliska XX FV U1 ocena aproksymowana 
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dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

płaty:  

4076, 6D0A, 

97DA 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

na podstawie oceny 

innych płatów 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 

Liczba gatunków z 

grupy �wiązy, dąb, 

jesion� 

występujących w 

drzewostanie 

XX FV 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

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 

roślinności 

XX FV 

Przejawy procesu 

grądowienia 
XX FV 
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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 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, 

stosować tylko, gdy są 

odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

35.  

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

*91I0 F589, 46F2 

Powierzchnia siedliska XX U2 

U1 U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie – niecierpek 

drobnokwiatowy; 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin  

zielnych - malina, 

borówka czernica, 

glistnik jaskółcze 

ziele; 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie – zbyt 

wysoki udział lipy, 

sosny. 

Struktura i 

funkcje 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Gatunki ciepłolubne XX U1 

Leżące martwe 

drewno (leżanina) 
XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zwarcie podszytu XX U1 
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Zwarcie koron drzew XX U2 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U2 

Naturalne odnowienie XX U1 

Obecność nasadzeń 

drzew 
XX U2 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 

Zniszczenia 

drzewostanów 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

36.  

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

*91I0 

21D2, 5DF6, 

1AB3, 5FBC, 

57EA, 0BD0, 

0E32 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie – niecierpek 

drobnokwiatowy; 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – borówka 

czernica; 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie – zbyt 

wysoki udział 

gatunków grądowych 

oraz sosny. 

 

 

Struktura i 

funkcje 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Gatunki ciepłolubne XX U1 

Leżące martwe 

drewno (leżanina) 
XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zwarcie podszytu XX U1 

Zwarcie koron drzew XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Naturalne odnowienie XX U1 
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Obecność nasadzeń 

drzew 
XX U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 

Zniszczenia 

drzewostanów 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

37.  

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

*91I0 
05C4, B12F, 

63ED 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – borówka 

czernica; 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie – zbyt 

wysoki udział sosny. 

 

Struktura i 

funkcje 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Gatunki ciepłolubne XX U1 

Leżące martwe 

drewno (leżanina) 
XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zwarcie podszytu XX U1 

Zwarcie koron drzew XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Naturalne odnowienie XX U1 

Obecność nasadzeń 

drzew 
XX U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 

Zniszczenia 

drzewostanów 
XX FV 
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Perspektywy ochrony XX U1 

38.  

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

*91I0 

F056, 5A4C, 

3CD6, 4940, 

63AA, B0F9, 

3075, BE77 

Powierzchnia siedliska XX U1 

U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie – niecierpek 

drobnokwiatowy; 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – jeżyna 

malina, trzcinnik, 

borówka czernica. 

Struktura i 

funkcje 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U2 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

XX U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U2 

Gatunki ciepłolubne XX U1 

Leżące martwe 

drewno (leżanina) 
XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zwarcie podszytu XX FV 

Zwarcie koron drzew XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Naturalne odnowienie XX U1 

Obecność nasadzeń 

drzew 
XX U1 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 

Zniszczenia 

drzewostanów 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

39.  

Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-

Pinetum i 

chrobotkowa 

postać 

91T0 - 

Powierzchnia siedliska XX XX 

XX XX 

typowych płatów 

siedliska nie udało się 

odnaleźć w terenie 

(brak wykazanych w 

materiałach WZS 

otrzymanych od 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna 

XX XX 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX XX 
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Peucedano-

Pinetum) 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Zleceniodawcy); 

istnieją miejsca w 

których potencjalnie 

może te siedlisko 

występować; 

wskazane uzupełnienie 

danych o siedlisku. 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Występowanie i stan 

populacji 

chrobotków 

XX XX 

Ogólny stosunek 

pokrycia porostów i 

mchów do pokrycia 

roślin naczyniowych 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX XX 

Obecność drewna 

martwego w dnie lasu 
XX XX 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
XX XX 

 Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX XX 

Obecność nasadzeń 

drzew 
XX XX 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX XX 

Zniszczenia 

drzewostanów � 

wiatrołomy, gradacje 

owadów 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX XX 
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Gatunki roślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ocena 

stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ocena stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska

/gatunku 

Uwagi 

  
Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 
1393 18A5 

Parametr

y 

populacji 

Powierzchnie darni XX U1 

U1 

U1 

 

Typ rozmieszczenia XX U1 

Liczba darni XX U1 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX FV 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX FV 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX FV 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Gatunki ekspansywne XX FV 

Gatunki obce, inwazyjne XX FV 

Ocienienie przez drzewa i 

krzewy 
XX U1 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

  
Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 
1393 

C6A8 – 

obiekt 

„Klonowo” 

Parametr

y 

populacji 

Powierzchnie darni 

FV 

XX 

U1 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych pochodzi 

z monitoringu 

przeprowadzone

go przez GIOŚ 

Typ rozmieszczenia XX 

Liczba darni XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametr

y 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
U1 XX 
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siedliska 

gatunku 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

w 2010 roku – 

obiekt 

„Klonowo” Fragmentacja siedliska XX 

Gatunki ekspansywne XX 

Gatunki obce, inwazyjne XX 

Ocienienie przez drzewa i 

krzewy 
XX 

Wysokość runi XX 

Zwarcie runi lub runa XX 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX 

Perspektywy ochrony U1 XX 

  
Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 
1393 

AF49, 

D724 

Parametr

y 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX  

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni XX XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX XX 

Gatunki ekspansywne XX XX 

Gatunki obce, inwazyjne XX XX 

Ocienienie przez drzewa i 

krzewy 
XX XX 

Wysokość runi XX XX 

Zwarcie runi lub runa XX XX 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX XX 

Perspektywy ochrony XX XX 

  
Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 
1437 

D319– 

obiekt 

„Glinki” 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność 

U2 

XX 

U2 U1 

 Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych pochodzi 

z monitoringu 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametr

y 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
U1 XX 
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siedliska 

gatunku 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

przeprowadzone

go przez GIOŚ 

w 2009-2011 

roku – obiekt 

„Glinki” 

Zwarcie drzew 

i krzewów 
XX 

Ocienienie XX 

Wysokość runi lub runa XX 

Gatunki ekspansywne XX 

Gatunki obce, inwazyjne XX 

Wojłok (warstwa 

nierozłożonej materii 

organicznej) 

XX 

Miejsca do kiełkowania XX 

Perspektywy ochrony U2 XX 

  
Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 
1437 

BC55, 

7F5D, 

35E3, 

1416, 

82FC, 

09C1, 

C310, 

063B, 

5C2B – 

obiekt 

„Konopaty 

I” i 

„Konopaty 

II” 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność 

FV 

XX 

FV 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych pochodzi 

z monitoringu 

przeprowadzone

go przez GIOŚ 

w 2009-2011 

roku – obiekt 

„Konopaty I” i 

„Konopaty II” 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

U1/FV 

XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

Zwarcie drzew 

i krzewów 
U1 

Ocienienie U1 

Wysokość runi lub runa U1 

Gatunki ekspansywne U1 

Gatunki obce, inwazyjne FV 

Wojłok (warstwa 

nierozłożonej materii 

organicznej) 

FV 

Miejsca do kiełkowania U1 

Perspektywy ochrony U1 XX 

  
Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 
1437 9B7F, 8337 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność XX XX 

XX  

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametr

y 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX XX 
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siedliska 

gatunku 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Zwarcie drzew 

i krzewów 
XX XX 

Ocienienie XX XX 

Wysokość runi lub runa XX XX 

Gatunki ekspansywne XX XX 

Gatunki obce, inwazyjne XX XX 

Wojłok (warstwa 

nierozłożonej materii 

organicznej) 

XX XX 

Miejsca do kiełkowania XX XX 

Perspektywy ochrony XX XX 

  
Sasanka otwarta Pulsatilla 

patens 
1477 

A3D9, 

FDAD, 

6B21 – 

obiekt 

„Brzezina” 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność 

U2 

XX 

U1 

U1 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych pochodzi 

z monitoringu 

przeprowadzone

go przez GIOŚ 

w 2009-2011 

roku – obiekt 

„Brzezina” 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 

Średnia liczba kwiatów 

w kępie generatywnej 
XX 

Liczba siewek XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

U1 

XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

Ocienienie XX 

Zwarcie drzew i krzewów XX 

Wysokość runi/runa XX 

Obecność świerka ew. 

innych ekspansywnych 

gatunków drzewiastych 

XX 

Gatunki ekspansywne XX 

Gatunki obce, inwazyjne XX 

Oświetlenie stanowiska XX 

Miejsca do kiełkowania XX 

Perspektywy ochrony U1 XX 

  
Sasanka otwarta Pulsatilla 

patens 
1477 

379E – 

obiekt 

„Borówno” 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność 

U1 

XX 

U1 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 
Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 
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Średnia liczba kwiatów 

w kępie generatywnej 
XX 

dostępnych 

danych pochodzi 

z monitoringu 

przeprowadzone

go przez GIOŚ 

w 2009-2011 

roku – obiekt 

„Borówno” 

Liczba siewek XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

U1 

XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

Ocienienie XX 

Zwarcie drzew i krzewów XX 

Wysokość runi/runa XX 

Obecność świerka ew. 

innych ekspansywnych 

gatunków drzewiastych 

XX 

Gatunki ekspansywne XX 

Gatunki obce, inwazyjne XX 

Oświetlenie stanowiska XX 

Miejsca do kiełkowania XX 

Perspektywy ochrony U1 XX 

  
Sasanka otwarta Pulsatilla 

patens 
1477 

E24F, 4151, 

4412, 

A1AB, 

74CC, 

7DEB, 

28E0, 

03C9, 

B70C, 

9A67, 

5E81, 

27DC, 

8160, 

DF11, 

FCA5– 

obiekt 

„Konopaty” 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność 

U1 

XX 

U1 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych pochodzi 

z monitoringu 

przeprowadzone

go przez GIOŚ 

w 2009-2011 

roku – obiekt 

„Konopaty” 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 

Średnia liczba kwiatów 

w kępie generatywnej 
XX 

Liczba siewek XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

U2 

XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

Ocienienie U1 

Zwarcie drzew i krzewów U1 

Wysokość runi/runa U1 

Obecność świerka ew. 

innych ekspansywnych 

gatunków drzewiastych 

U1 

Gatunki ekspansywne FV 

Gatunki obce, inwazyjne FV 
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Oświetlenie stanowiska U1 

Miejsca do kiełkowania U1 

Perspektywy ochrony U1 XX 

  
Starodub łąkowy Angelica 

palustris 
1617 D4389 

Parametr

y 

populacji 

Liczba osobników XX U2 

U2 

U2 

w porównaniu 

do danych WZS 

liczba 

osobników na 

stanowiskach 

uległa 

znacznemu 

zmniejszeniu, 

również 

parametry 

siedliska uległy 

obniżeniu 

(zarastanie przez 

wysokie 

ziołorośla) 

Typ rozmieszczenia XX U1 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX U2 

Stwierdzone choroby, 

pasożyty itp. 
XX FV 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX FV 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX U1 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Zwarcie drzew i krzewów XX U1 

Gatunki ekspansywne XX FV 

Gatunki obce, inwazyjne XX FV 

Wysokość runi XX U1 

Ocienienie przez drzewa, 

rośliny zielne 
XX U1 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 
XX U1 

Miejsca do kiełkowania XX U2 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

  
Starodub łąkowy Angelica 

palustris 
1617 

4BFC, 

4420, 

FCA7, 

85E8 

Parametr

y 

populacji 

Liczba osobników XX U2 

U2 

w porównaniu 

do danych WZS 

liczba 

osobników na 

staowiskach 

uległa 

znacznemu 

zmniejszeniu, 

również 

parametry 

siedliska uległy 

obniżeniu 

Typ rozmieszczenia XX U2 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX FV 

Stwierdzone choroby, 

pasożyty itp. 
XX FV 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX FV 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX U1 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Zwarcie drzew i krzewów XX FV 
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Gatunki ekspansywne XX U1 (zarastanie przez 

wysokie 

ziołorośla) 
Gatunki obce, inwazyjne XX FV 

Wysokość runi XX U1 

Ocienienie przez drzewa, 

rośliny zielne 
XX U1 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 
XX U1 

Miejsca do kiełkowania XX U2 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

  
Starodub łąkowy Angelica 

palustris 
1617 5F58 

Parametr

y 

populacji 

Liczba osobników XX XX 

XX 

w trakcie prac 

terenowych w 

2013 r. płat 

siedliska 

gatunku był 

niedostępny 

(zalanie) 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stwierdzone choroby, 

pasożyty itp. 
XX XX 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX XX 

Zwarcie drzew i krzewów XX XX 

Gatunki ekspansywne XX XX 

Gatunki obce, inwazyjne XX XX 

Wysokość runi XX XX 

Ocienienie przez drzewa, 

rośliny zielne 
XX XX 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 
XX XX 

Miejsca do kiełkowania XX XX 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX XX 

Perspektywy ochrony XX XX 

  
Lipiennik Loesela Liparis 

loeselii 
1903 

5BE7 – 

obiekt 

„Łąki 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność osobników 

FV 

XX 

U1 XX 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

Struktura populacji XX 

Stan zdrowotny XX 
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Bryńskie” 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

FV 

XX 
dostępnych 

danych pochodzi 

z monitoringu 

przeprowadzone

go przez GIOŚ 

w 2009-2011 

roku – obiekt 

„Łąki 

Bryńskie”. 

Mimo 

nieodnalezienia 

gatunku w 2013 

r., można 

stwierdzić iż 

parametry 

siedliska 

(zarastanie) 

uległy obniżeniu 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

Fragmentacja siedliska U1 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez roślinność 

drzewiastą i krzewiastą 

U1 

Wysokie byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne 

U1 

Wysokość runi U1 

Grubość wojłoku U1 

Miejsca do kiełkowania U1 

Stopień uwodnienia FV 

Perspektywy ochrony FV XX 

  
Lipiennik Loesela Liparis 

loeselii 
1903 BDF7 

Parametr

y 

populacji 

Liczebność osobników XX XX 

XX  

Struktura populacji XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametr

y 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez roślinność 

drzewiastą i krzewiastą 

XX U1 

Wysokie byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne 

XX U1 

Wysokość runi XX U1 

Grubość wojłoku XX U1 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
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15 Wydra Lutra lutra  1355 E0BE, 

48D4, 

4DFD, 

4EEF, 

9599, 

F5CE, 

761D 

Parametry 

populacji 

X XX FV FV Dla gatunku 

nie ma 

zatwierdzonej 

metodyki 

badań. Opis 

przyjętej 

metodyki w 

pkt. 2.6.3 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

X XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

X XX FV 

16 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar  

1060 66B0, 

3E12, 

9701, 

0AA7, 

6DB5 

Parametry 

populacji 

Względna liczebność XX FV FV Dla gatunku 

niema 

zatwierdzonej 

metodyki 

GIOŚ. 

Przyjęte 

parametry 

pochodzą z 

metodyki 

badawczej 

spokrewnione

go gatunku 

Lycaena helle. 

Izolacja przestrzenna XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia stanowiska XX FV 

Liczba dogodnych miejsc do rozrodu XX FV 

Stopień zarośnięcia stanowiska przez 

drzewa i krzewy 

XX FV 

Dostępność bazy pokarmowej gąsienic XX FV 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

 XX FV 
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4. Analiza zagrożeń 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p

. 

Siedliska 

przyrodnicze 
Nr stanowiska

3
 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

  

3140 Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

7EA0 – Jezioro Wlecz 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 

K01.02 zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- nieprzemyślana gospodarka 

rybacka lub jej brak; 

- presja wędkarska (zanęcanie, 

które w dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów 

eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie 

roślin); 

- wypłycanie i zarastanie. 

  

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

F829 – Jezioro Bryńskie 

(południowe), 

6686 – Jezioro Czarny 

Bryńsk, 

16D9 – Jezioro Bryńskie 

(północne), 

Pozostałe płaty: 

3274 – Jezioro Mełno, 

D8DD -  Jezioro Księte, 

06D1 – Jezioro Samińskie, 

2AE3 – Jezioro Piaseczno, 

6891 – Jezioro Lidzbarskie 

(część), 

12B7 – Jezioro Zworzno, 

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 

H01.04 rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów burzowych 

lub odpływów ścieków komunalnych 

H01.05 rozproszone zanieczyszczenie 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- nieprzemyślana gospodarka 

rybacka lub jej brak; 

- presja wędkarska (zanęcanie, 

które w dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów 

eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie 

                                                 
3
  Cztery ostatnie znaki numeru GUID 
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0F8B, 424B 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 

roślin); 

- nieuregulowana gospodarka 

wodno-ściekowa powodująca silne 

zanieczyszczenie wód; 

- wypłycanie i zarastanie. 

  

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

49D7 - Jezioro 

Górznieńskie, 

4E68 – Jezioro Młyńskie 

 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

G01.02 turystyka piesza, jazda 

konna i jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

E03.01 pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych 

 

 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 wędkarstwo 

G01.01 żeglarstwo 

H01.04 rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych za 

pośrednictwem przelewów burzowych 

lub odpływów ścieków komunalnych 

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 

- eutrofizacja; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie 

roślin) niski wpływ na stan 

siedliska; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- nieprzemyślana gospodarka 

rybacka lub jej brak; 

- presja wędkarska (zanęcanie, 

które w dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów 

eutrofizacji); 

- nieuregulowana gospodarka 

wodno-ściekowa powodująca 

zanieczyszczenie wód; 

- wypłycanie i zarastanie. 

  

3160 Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

F3F1 – Jezioro Zdręczno,  

0BD2 – Jezioro Tabułka, 

CADE – Jezioro 

Piaseczenko 

 

X: brak 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 wędkarstwo 

H01.05 rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i 

leśnictwem 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- nieprzemyślana gospodarka 

rybacka (zarybianie); 

- intensywne użytkowanie 

wędkarskie; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 
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I02  problematyczne gatunki rodzime 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie - ogólnie 

K01.02 zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

niszczenie siedliska, niszczenie 

roślin); 

- spływy biogenów z gruntów 

ornych (dotyczy jeziora Tabułka); 

- wkraczanie ekspansywnych 

gatunków roślin; 

- wahania poziomu wody, 

obniżanie się lustra wody; 

- odwadnianie i przesuszenie 

torfowisk; 

- eutrofizacja. 

 

  

*6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

5DA6, E7DE,  

CF54 – nowy płat 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

I02  problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

 

 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych, 

nie wymienione powyżej 

E01.03 zabudowa rozproszona 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G01.02 turystyka piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

G01.03 pojazdy zmotoryzowane 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- zaniechanie ekstensywnego 

użytkowania (koszenia, wypasu); 

- rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych – trzcinnik; 

- ekspansja drzew i krzewów. 

- eutrofizacja; 

- próby zaorywania; 

- przekształcanie na grunty 

budowlane; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie 

roślin); 

- rozjeżdżanie quadami. 

  

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea)  

86C8, 7CF9 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych, 

nie wymienione powyżej 

E01.03 zabudowa rozproszona 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G01.02 turystyka piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

G01.03 pojazdy zmotoryzowane 

K02.02 nagromadzenie materii 

- zaniechanie ekstensywnego 

użytkowania (koszenia, wypasu); 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- próby zaorywania; 

- przekształcanie na grunty 

budowlane; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 
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organicznej 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

niszczenie siedliska, niszczenie 

roślin); 

- rozjeżdżanie quadami. 

  

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea)  

54C6 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych, 

nie wymienione powyżej 

E01.03 zabudowa rozproszona 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G01.02 turystyka piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

G01.03 pojazdy zmotoryzowane 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- zaniechanie ekstensywnego 

użytkowania (koszenia, wypasu); 

- ekspansywne rodzime gatunki - 

trzcinnik; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- próby zaorywania; 

- przekształcanie ma grunty 

budowlane; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie 

roślin). 

- rozjeżdżanie quadami. 

  

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea)  

77B2 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

 

A11 inne rodzaje praktyk rolniczych, 

nie wymienione powyżej 

E01.03 zabudowa rozproszona 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G01.02 turystyka piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych 

G01.03 pojazdy zmotoryzowane 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- zaniechanie ekstensywnego 

użytkowania (koszenia, wypasu); 

- zarastanie przez gatunek obcy -

klon jesionolistny; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- próby zaorywania; 

- przekształcanie ma grunty 

budowlane; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie 
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roślin). 

- rozjeżdżanie quadami. 
 

  

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

09A7, C1AF 

 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K.04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

A02 zmiana sposobu uprawy 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie - ogólnie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- odchodzenie od tradycyjnej, 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

powodujące uruchomienie procesu 

zarastania lub dominację gatunków 

ekspansywnych; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- szkody wyrządzane przez bobry 

(podtopienia) 

- zamiana łąk na pola uprawne lub 

pastwiska; 

- eutrofizacja spowodowana 

bliskim sąsiedztwem pól 

uprawnych; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu; 

- obce gatunki inwazyjne - barszcz 

Sosnowskiego i barszcz 

Mantegazziego; 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych; 

- zmiany stosunków wodnych 

(rowy melioracyjne). 

  

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

2178, B7FA, FE85, 65EE, 

3B16 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

A02 zmiana sposobu uprawy 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- zamiana łąk na pola uprawne lub 

pastwiska; 

- odchodzenie od tradycyjnej, 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

powodujące uruchomienie procesu 

zarastania lub dominację gatunków 

ekspansywnych; 

- deponowanie odpadów na 
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K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

K.04.05 Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

powierzchni gruntu; 

- obce gatunki inwazyjne - barszcz 

Sosnowskiego i barszcz 

Mantegazziego, również 

amerykańskie gatunki nawłoci; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja w wyniku 

pozostawiania niezgrabionej 

skoszonej masy zielnej; 

- szkody wyrządzane przez bobry 

(podtopienia) 

  

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

XX U Nieznane zagrożenie lub nacisk nieznane 

- Niewystarczająca wiedza o 

stanowisku przedmiotu ochrony 

(ryzyko popełnienia błędu w jego 

ochronie) 

siedlisko nie zostało odnalezione 

podczas prac terenowych w lecie 

2013 roku, głównym zagrożeniem 

jest więc nieznajomość dokładnej 

zajmowanej przez siedlisko 

powierzchni 

  

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

A798,  

02F5 – obiekt „Fiałki 1” i 

„Fiałki 2”, 

9A6E,  

44FF – obiekt „Łąki 

Bryńskie”, 

03FF – obiekt „Nosek”, 

pozostałe płaty: 

7799, 0C29, 2288, CC3D, 

5FAD, 6558, D6A0, 6044, 

055B, AD6B, 76AC 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

 

A02 zmiana sposobu uprawy 

A08 nawożenie /nawozy sztuczne 

A03 intensywne koszenie lub 

intensyfikacja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G01.03 pojazdy zmotoryzowane 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02  problematyczne gatunki rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- odchodzenie od tradycyjnej, 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

powodujące uruchomienie procesu 

zarastania lub dominację gatunków 

ekspansywnych; 

- intensyfikacja użytkowania 

często połączona z podsiewaniem 

użytkowych gatunków traw; 

- zamiana łąk na pola uprawne lub 

pastwiska; 

- eutrofizacja spowodowana 

sąsiedztwem pól uprawnych; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu; 

- rozjeżdżanie quadami; 

- obce gatunki inwazyjne - barszcz 

Sosnowskiego i barszcz 

Mantegazziego; 
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- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych; 

- ekspansja drzew i krzewów. 

  

*7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

8A40 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02  problematyczne gatunki rodzime 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych; 

- eutrofizacja. 

  

*7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

1ED3 

I02  problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie - ogólnie 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- ekspansywne gatunki rodzime – 

trzcina; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- zaburzone warunki wodne – 

przesuszenie; 

- eutrofizacja. 

  

*7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

A0BF, F5E0, E1A9, 5971, 

FEC1 

pozostałe płaty: 

B377, D9E1, 139F, 68C1, 

710A, CC43, A97B, 920D. 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02  problematyczne gatunki rodzime 

J02.01 zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie - ogólnie 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych – trzęślica modra; 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie; 

- eutrofizacja. 

  *7110 Torfowiska 7100 I02  problematyczne gatunki E03.01 pozbywanie się odpadów z - rodzime ekspansywne gatunki 
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wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

rodzime 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

roślin zielnych – trzęślica modra; 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- eutrofizacja. 

  

7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

9C6E 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych; 

- przesuszenie spowodowane 

odwadnianiem przez rowy 

melioracyjne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków. 

  

7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

0CA7 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie – ogólnie 

 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie. 

  

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

0230 

K02 ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie - ogólnie 

 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych; 

- zaburzone warunki wodne - 
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przesuszenie. 

  

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

836C 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie - ogólnie 

 

-- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych - trzcina; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie. 

  

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

CDF0 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych – trzęślica modra; 

- przesuszenie spowodowane 

odwadnianiem przez rów 

melioracyjny; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków. 

  

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

C921, 

pozostałe płaty: 

099C, 4102, C291, C921, 

8C55, 58AC, 4E57, FA89, 

1213, 182E 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych i trzęślica modra; 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- eutrofizacja; 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków. 
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7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

B94B – obiekt 

„Szlacheckie” 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

K04.05 szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych  
I02 problematyczne gatunki rodzime 

- zaburzone warunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- zakwaszenie; 

- działalność bobrów (podtapianie); 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych. 

  

7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

F0E3 – obiekt “Klonowo” 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.05 szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

 

- ekspansja gatunków 

szuwarowych; 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- działalność bobrów (podtapianie); 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

  

7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Pozostałe płaty: 

014B, BCDC, 684D, 8264, 

6C55, 4CAE 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.05 szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych  
I02 problematyczne gatunki rodzime 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- zaburzone warunki wodne - 

przesuszenie; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- działalność bobrów (podtapianie); 

- deponowanie odpadów na 

powierzchni gruntu oraz 

wprowadzanie do gleby i wód 

ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki 

roślin zielnych. 

- zakwaszenie; 
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9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

CEF0, 89DA, B30E, 

6D58, 0078, FBBD, 2840. 

 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- obecność obcych siedliskowo 

gatunków (głównie dawne 

nasadzenia sosny); 

- zakwaszenie najczęściej związane 

ze zbyt dużym udziałem sosny w 

drzewostanie; 

- ekspansja niecierpka 

drobnokwiatowego, realnym 

zagrożeniem jest ekspansja 

barszczu Sosnowskiego i barszczu 

Mantegazziego. 

  

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

1EFE, D345 
B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- obecność obcych siedliskowo 

gatunków (głównie nasadzenia 

sosny); 

- zakwaszenie najczęściej związane 

ze zbyt dużym udziałem sosny w 

drzewostanie; 

- ekspansja niecierpka 

drobnokwiatowego, realnym 

zagrożeniem jest ekspansja 

barszczu Sosnowskiego i barszczu 

Mantegazziego.. 

  

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

C2E6, B964, 6C4C, 8A88, 

9C24, 45CA, 9D08, 7E62, 

EB27, EFAA, 2B2F, 

CBF5, E7AE, 2840, 009A, 

91A8, 41A0, 85EF, 1F24, 

11C6, 3CB2, 623F, A66B, 

EB43, ED56, 6726, 4EC2, 

234F, 08BB, B1A9, 1324, 

8919, 3A9F, E212, 2911, 

8198, 8C6F, 3EFC, 4841, 

15F96, F563, 4B86, A068, 

DDCE, 8F50, 81A2, 1E9E, 

C8C0, E97D, 8A88, 81BB, 

nie stwierdzono bądź nieznane 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

- brak jednoznacznie 

stwierdzonych zagrożeń wynika po 

części z dyskusyjnej 

reprezentatywności danego płatu 

dla siedliska; 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- obecność obcych siedliskowo 

gatunków (głównie nadmiaru 

sosny bądź obecność świerka); 

- zakwaszenie najczęściej związane 

ze zbyt dużym udziałem sosny w 

drzewostanie; 
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73D9, 8EF3, 6FE1, 7D7F, 

3A11, 2D5A, 2941, E21B, 

B30E, 6D58, ABBC, 

4D8D, 20F8, 89DA, 

CEF0, C2E1, 3317, 6F31, 

18F4, 6EE1, E213, 2B8A, 

610A, 2C7A, F47D, 

FBBD, 063B, 3B9C, 

FB79, F6B2, 8C2A, A870, 

C95B, 5AE43, FF2C, 

4494, 728A, 4B99, E043, 

EBDB, 13E4, 79BF, 271D, 

2947, 7088, 3365, 3388, 

138B, C7F2, FED7, 29A7, 

AFA9, EA05, 02D1, 

3CD3, A1E4, D29C, 

D334, 0078, 8769, 320A, 

44FB, B24A, 5C0D, 

1EFE, 172A, F216, 0744, 

D98E, 1A0E, 2E9C 

- ekspansja niecierpka 

drobnokwiatowego, realnym 

zagrożeniem jest ekspansja 

barszczu Sosnowskiego i barszczu 

Mantegazziego. 

  

*91D0 Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum) i 

brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy 

borealne 

B67E, F5C5, 2B8B 
B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje 

i osuszanie – ogólnie 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (szczególnie trzęślicy, 

trzcinnika, jeżyn, czernicy, orlicy); 

- zaburzone stosunki wodne - 

przesuszenie; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (szczególnie trzęślicy); 

- eutrofizacja. 
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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 

AC0D, 

pozostałe płaty:  

BB6F, 3F51, 83A7, 1DA2, 

EB3B, B1B8, A988, 6469, 

EA74, 14CE, D136, 782F, 

8CDF, 4649, C9A3, 2A63, 

239F, B4BB, 1769, C424 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (szczególnie trzęślicy, 

trzcinnika, jeżyn, czernicy, orlicy); 

- zaburzone stosunki wodne - 

przesuszenie; 

- eutrofizacja. 

  

*91D0 Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum) i 

brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy 

borealne 

AEC9, 60A1, 871B 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (szczególnie trzęślicy, 

trzcinnika, jeżyn, czernicy, orlicy); 

- zaburzone stosunki wodne – 

przesuszenie spowodowane 

odwadnianiem przez rów 

melioracyjny; 

- eutrofizacja. 
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*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

3546 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

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 

J02 spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- dominacja gatunków olsowych; 

- zamieranie jesionów; 

- działalność bobrów (zgryzanie 

drzew i punktowe zatapianie); 

- zaśmiecanie odpadami z 

gospodarstw domowych; 

- ekspansja niecierpka 

drobnokwiatowego, realnym 

zagrożeniem jest ekspansja 

barszczu Sosnowskiego i barszczu 

Mantegazziego; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (min. pokrzywy, 

podagrycznika, jeżyn) 

- modyfikowanie warunków 

wodnych; 

  

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

1D87, 

pozostałe płaty: 

1E9C, 9449, 0555, AF90, 

43C5, 19A6, 39B4, 90FD, 

2138, A0F0, E763, A29E, 

8EFB, E521, A094, 629F, 

18DC, B5D8, 6E7F, D904, 

BCCB, F809, 9161, 1199,, 

234A, B702, 23A8, 5B4D, 

086E, 95CF, 8A0C, 694F, 

A77B, 74DF, 37B4, 7E8A, 

4B22, B084, 8B99, 7607, 

297C, AD75, 152C, D061, 

0137, 6249, A888, A1D4, 

A751, FF53, B7FB, 2192, 

6409, 585A, 74BE, 92E8, 

2EB6, F5CF, D459, C536, 

75C8, DA46, 193B, B5FB, 

B3BF, 2DE8, 3512, 7F89, 

EF39, D8BD, E098 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

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 

J02 spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- dominacja gatunków olsowych; 

- zamieranie jesionów; 

- działalność bobrów (zgryzanie 

drzew i punktowe zatapianie). 

- zaśmiecanie odpadami z 

gospodarstw domowych; 

- ekspansja niecierpka 

drobnokwiatowego; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (min. pokrzywy, 

podagrycznika, jeżyn); 

- modyfikowanie warunków 

wodnych; 
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*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

4102, CE81 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K04.03 zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J02 spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- dominacja gatunków olsowych; 

- zamieranie jesionów; 

- zaśmiecanie odpadami z 

gospodarstw domowych; 

- ekspansja niecierpka 

drobnokwiatowego, realnym 

zagrożeniem jest ekspansja 

barszczu Sosnowskiego i barszczu 

Mantegazziego; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (min. pokrzywy, 

podagrycznika, jeżyn); 

- modyfikowanie warunków 

wodnych; 

- działalność bobrów (zgryzanie 

drzew i punktowe zatapianie). 

  

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

1C67, 

pozostałe płaty:  

4076, 6D0A, 97DA 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

K04.03 zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J02 spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

 

- usuwanie martwych i 

zamierających drzew; 

- zamieranie jesionów; 

- zaśmiecanie odpadami z 

gospodarstw domowych; 

- inwazja niecierpka 

drobnokwiatowego, realnym 

zagrożeniem jest inwazja barszczu 

Sosnowskiego i barszczu 

Mantegazziego; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (głównie pokrzywy); 

- modyfikowanie warunków 

wodnych. 
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91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

D145 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

K04.03 zawleczenie choroby 

(patogeny mikrobowe) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J02 spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

 

- nadmierna ilość usuwanego 

posuszu; 

- zamieranie jesionów; 

- zaśmiecanie odpadami z 

gospodarstw domowych; 

- inwazja niecierpka 

drobnokwiatowego, realnym 

zagrożeniem jest inwazja barszczu 

Sosnowskiego i barszczu 

Mantegazziego; 

- ekspansja gatunków roślin 

zielnych (głównie pokrzywy); 

- modyfikowanie warunków 

wodnych. 

  

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

F589, 46F2, 21D2, 5DF6, 

1AB3, 5FBC, 57EA; 

5A4C, 3CD6, 4940, 63AA, 

B0F9, 3075, BE77 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

- ekspansja gatunków 

ograniczających występowanie 

charakterystycznych gatunków 

flory (w runie - malina, borówka 

czernica, glistnik jaskółcze ziele); 

- zbyt wysoki udział gatunków 

obcych siedliskowo (głównie 

sosny, gatunków grądowych, w 

runie również gatunków 

porębowych); 

- nadmierne zwarcie podszytu i 

koron drzew; 

- zbyt wysoki udział leżącego 

martwego drewna; 

- słabe odnawianie się 

drzewostanów dębowych 

spowodowane między innymi 

zgryzaniem przez zwierzynę; 

  

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

05C4, B12F, 63ED, 81F6, 

0BD0, 0E32, F056 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez zwierzynę 

łowną) 

- ekspansja gatunków 

ograniczających występowanie 

charakterystycznych gatunków 

flory (w runie - malina, borówka 

czernica, glistnik jaskółcze ziele); 

- zbyt wysoki udział gatunków 

obcych siedliskowo (głównie 
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sosny, gatunków grądowych, w 

runie również gatunków 

porębowych); 

- nadmierne zwarcie podszytu i 

koron drzew; 

- zbyt wysoki udział leżącego 

martwego drewna; 

Mantegazziego; 

- słabe odnawianie się 

drzewostanów dębowych 

spowodowane między innymi 

zgryzaniem przez zwierzynę; 

  

91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum 

i chrobotkowa 

postać Peucedano-

Pinetum) 

XX U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

I02 problematyczne gatunki rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- Niewystarczająca wiedza o 

przedmiocie ochrony (ryzyko 

popełnienia błędu w jego ochronie) 

- nasadzenia gatunków obcych 

ekologicznie; 

- eutrofizacja (depozycja azotu z 

powietrza oraz odkładanie 

próchnicy). 

 
Gatunki roślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska
4
 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1.  
1393 Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 

18A5, C6A8 – obiekt 

„Klonowo”; pozostałe 

płaty: AF49, D724 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.05 szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

- wysokie zwarcie runa, brak 

ekstensywnego użytkowania; 

- sukcesja siedlisk gatunku w 

kierunku zbiorowisk leśnych i 

                                                 
4
  Cztery ostatnie znaki numeru guid 
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K04.01 konkurencja 

 

zaroślowych; 

- zarastanie przez drzewa i 

krzewy; 

- konkurencja ze strony 

pospolitych gatunków 

mszaków siedlisk podmokłych 

(gatunek słabszy 

konkurencyjne); 

- działalność bobrów 

(spiętrzanie wody i podtopienie 

siedlisk gatunku) 

2.  

1437 Leniec 

bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum 

D319– obiekt „Glinki”, 

BC55, 7F5D, 35E3, 

1416, 82FC, 09C1, 

C310, 063B, 5C2B – 

obiekt „Konopaty I” i 

„Konopaty II”; 

9B7F, 8337 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

 

B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione 

powyżej 

- duże zwarcie runa, brak 

ekstensywnego użytkowania; 

- zarastanie przez drzewa i 

krzewy – nadmierne zwarcie 

podszytu i koron drzew; 

- konkurencja ze strony 

gatunków roślin zielnych; 

- wprowadzanie świerka, 

podszytów liściastych (buk, 

lipa). 

3.  
1477 Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 

A3D9, FDAD, 6B21 – 

obiekt „Brzezina”, 

379E – obiekt „Borówno”, 

E24F, 4151, 4412, A1AB, 

74CC, 7DEB, 28E0, 03C9, 

B70C, 9A67, 5E81, 27DC, 

8160, DF11, FCA5– obiekt 

„Konopaty” 

I02  problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) 

M zmiana klimatu 

- obecność świerka, silnie 

zacieniającego stanowiska 

gatunku; 

- zbyt wysokie zwarcie 

warstwy krzewinek, krzewów, 

drzew; 

- ekspansywne gatunki runa 

(głównie borówka czernica oraz 

zwarta warstwa mszysta); 

- eutrofizacja wynikająca z 

odkładania materii organicznej; 

- zwiększanie się wpływu 

atlantyckich mas powietrza 

(gatunek preferujący klimat 

kontynentalny). 

4.  
1617 Starodub łąkowy 

Angelica palustris 

D4389; 4BFC, 4420, 

FCA7, 85E8 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K04.05 szkody wyrządzane 

- brak ekstensywnego 

użytkowania, zaniechanie 

koszenia; 
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sukcesja 

K04.01 konkurencja 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

- ekspansja krzewów i drzew 

- konkurencja ze strony innych 

gatunków roślin zielnych, 

wysokie zwarcie runi; 

- spadek poziomu wód 

gruntowych, również 

przesuszenie  bądź podtopienie; 

- działalność bobrów 

(spiętrzanie wody  i 

podtopienie siedlisk gatunku). 

5.  
1617 Starodub łąkowy 

Angelica palustris 
5F58 

U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk 

A03.01 intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

K04.05 szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

- Niewystarczająca wiedza o 

stanowisku przedmiotu ochrony 

(ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- brak ekstensywnego 

użytkowania, zaniechanie 

koszenia; 

- intensyfikacja sposobu 

użytkowania – zbyt częste 

koszenie; 

- spadek poziomu wód 

gruntowych, przesuszenie; 

- ekspansja krzewów i drzew 

- konkurencja ze strony innych 

gatunków roślin zielnych, 

wysokie zwarcie runi. 

- działalność bobrów 

(spiętrzanie wody  i 

podtopienie siedlisk gatunku). 

6.  
1903 Lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

5BE7 – obiekt „Łąki 

Bryńskie”, BDF7 

U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

K04.05 szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

- Niewystarczająca wiedza o 

przedmiocie ochrony (ryzyko 

popełnienia błędu w jego 

ochronie) 

- duże zwarcie runa, brak 

ekstensywnego użytkowania; 

- zaburzenia stosunków 

wodnych; 

- sukcesja siedlisk gatunku w 

kierunku zbiorowisk leśnych i 
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zaroślowych; 

- konkurencja ze strony innych 

gatunków roślin; 

- działalność bobrów 

(spiętrzanie wody  i 

podtopienie siedlisk gatunku). 

Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

1.  

1355 Wydra Lutra lutra  E0BE, 48D4, 4DFD, 4EEF, 

9599, F5CE, 761D 

brak H01 zanieczyszczanie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

F05.04 kłusownictwo 

- nielegalne wylewanie 

ścieków, chemizacja 

rolnictwa 

nielegalne zabijanie zwierząt 

2.  

1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

 

66B0, 3E12, 9701, 0AA7, 

6DB5 

brak A02.03 usuwanie trawy pod 

grunty orne, 

A03.03 zarzucenie koszenia,  

A04.03 brak wypasu, 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Na skutek zmiany modelu 

rolnictwa obserwuje się albo 

intensyfikację działalności 

rolniczej albo porzucenie 

gospodarki łąkarskiej, co 

skutkuje sukcesją łąk w stronę 

lasu lub trzcinowisk 

 

5. Cele działań ochronnych 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1.  
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 
FV 

 Ograniczenie eutrofizacji wód 

zbiorników; 

 Zachowanie właściwego stanu siedliska. 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

2.  
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
FV 

 Ograniczenie eutrofizacji wód 

zbiorników; 

 Ograniczenie nadmiernej presji 

wędkarskiej; 

 Zachowanie właściwego stanu siedliska. 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

3.  3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne FV 

 Ograniczenie dopływu 

zeutrofizowanych wód do zbiorników; 

 Zachowanie właściwego stanu siedliska. 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 
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4.  
*6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 
U1 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Przywrócenie ekstensywnego 

użytkowania; 

 Utrzymanie tradycyjnej gospodarki 

łąkarskiej; 

 Ograniczenie postępującej eutrofizacji. 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

5.  *6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) U1 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Przywrócenie ekstensywnego 

użytkowania; 

 Utrzymanie tradycyjnej gospodarki 

łąkarskiej; 

 Ograniczenie postępującej eutrofizacji. 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

6.  6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) U1 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Przywrócenie ekstensywnego 

użytkowania; 

 Utrzymanie tradycyjnej gospodarki 

łąkarskiej; 

 Ograniczenie postępującej eutrofizacji. 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

7.  
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) 

i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
XX 

 Uzupełnienie stanu wiedzy (weryfikacja 

występowania w obszarze Natura 2000); 

Pierwsze 3 lata obowiązywania 

PZO 

8.  
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
FV 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Przywrócenie ekstensywnego 

użytkowania; 

 Utrzymanie tradycyjnej gospodarki 

łąkarskiej; 

 Ograniczenie nadmiernej eutrofizacji. 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 
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9.  

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 

(żywe) 

 

U1 

 Zachowanie właściwego stanu 

uwodnienia; 

 Ochrona przed eutrofizacją; 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Utrzymanie otwartego charakteru 

siedliska (pokrycie drzew i krzewów 

docelowo mniejsze niż 10%); 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

10.  
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne 

do naturalnej i stymulowanej regeneracji 
U2 

 Zachowanie właściwego stanu 

uwodnienia; 

 Ochrona przed eutrofizacją; 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Utrzymanie otwartego charakteru 

siedliska (pokrycie drzew i krzewów 

docelowo mniejsze niż 10%); 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

11.  
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
U1 

 Zachowanie właściwego stanu 

uwodnienia; 

 Ochrona przed eutrofizacją; 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Utrzymanie otwartego charakteru 

siedliska (pokrycie drzew i krzewów 

docelowo mniejsze niż 10%). 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 

12.  
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
U1 

 Zachowanie właściwego stanu 

uwodnienia; 

 Ochrona przed eutrofizacją; 

 Przywrócenie ekstensywnego 

użytkowania; 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej 

(ekspansji krzewów i drzew); 

 Utrzymanie otwartego charakteru 

siedliska (pokrycie drzew i krzewów 

docelowo mniejsze niż 10%). 

W perspektywie 10 lat od 

rozpoczęcia realizacji PZO 
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13.  
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
U1 

 Stopniowa poprawa struktury i funkcji 

siedliska na stanowiskach w granicach 

obszaru; 

 Zwiększanie ilości martwego drewna; 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

14.  

*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-

Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 

Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-

Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

U1 

 Stopniowa poprawa struktury i funkcji 

siedliska na stanowiskach w granicach 

obszaru; 

 Zachowanie właściwego stanu 

uwodnienia; 

 Ochrona przed eutrofizacją. 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

15.  

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

U1 

 Stopniowa poprawa struktury i funkcji 

siedliska na stanowiskach w granicach 

obszaru; 

 Zwiększanie ilości martwego drewna; 

 Zachowanie właściwego reżimu 

wodnego. 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

16.  
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
U1 

 Stopniowa poprawa struktury i funkcji 

siedliska na stanowiskach w granicach 

obszaru; 

 Zwiększanie ilości martwego drewna; 

 Zachowanie właściwego reżimu 

wodnego. 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

17.  
*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-

petraeae) 
U1 

 Stopniowa poprawa struktury i funkcji 

siedliska na stanowiskach w granicach 

obszaru; 

 Ochrona przed eutrofizacją 

(ograniczenie sukcesji w kierunku 

grądu); 

 Utrzymanie umiarkowanego zwarcia 

drzew i umiarkowanego ocienienia. 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza 

okres PZO. 

18.  
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 
XX 

 Uzupełnienie stanu wiedzy (weryfikacja 

występowania siedliska w obszarze 

Natura 2000); 

Pierwsze 3 lata obowiązywania 

PZO 
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Gatunki roślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

l.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

1.  
1393 Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 
U1 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej (ekspansji 

krzewów i drzew); 

 Utrzymanie otwartego charakteru siedliska gatunku 

(pokrycie drzew i krzewów mniejsze niż 20%); 

 Ograniczenie ocienienia; 

 Zachowanie właściwego stanu uwodnienia. 

W ciągu pierwszych 4 lat 

obowiązywania PZO 

2.  

1437 Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 
U1 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej (ekspansji 

krzewów i drzew); 

 Utrzymanie umiarkowanego zwarcia drzew i 

umiarkowanego ocienienia. 

W ciągu pierwszych 4 lat 

obowiązywania PZO 

1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens U1 

 Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska 

gatunku na stanowiskach w granicach obszaru; 

 Ochrona przed eutrofizacją (ograniczenie sukcesji); 

 Utrzymanie umiarkowanego zwarcia drzew i 

umiarkowanego ocienienia. 

W ciągu pierwszych 4 lat 

obowiązywania PZO 

3.  Starodub łąkowy Angelica palustris U2 

 Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska 

gatunku na stanowiskach w granicach obszaru; 

 Ochrona przed eutrofizacją (ograniczenie sukcesji); 

 Ograniczenie ocienienia. 

W ciągu pierwszych 4 lat 

obowiązywania PZO 

4.  1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii FV 

 Ograniczenie postępu sukcesji naturalnej (ekspansji 

krzewów i drzew); 

 Utrzymanie otwartego charakteru siedliska gatunku 

(pokrycie drzew i krzewów mniejsze niż 20%); 

 Ograniczenie ocienienia; 

 Zachowanie właściwego stanu uwodnienia. 

W ciągu pierwszych 4 lat 

obowiązywania PZO 

 
Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony Stan ochrony Cele działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 
1 1355 Wydra Lutra lutra  FV Utrzymanie obecnego stanu ochrony Cały okres obowiązywania PZO 
2 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar  

FV Utrzymanie obecnego stanu ochrony Cały okres obowiązywania PZO 
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Moduł C 

 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji
5
 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

3140 Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 - - - - - - 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Monitoring hydrologiczny,  

detekcja źródeł 

zanieczyszczenia wód 

Monitoring hydrologiczny. 

Monitoring stanu fizyko-

chemicznego wód. Detekcja 

źródeł zanieczyszczenia 

wody oraz opracowanie 

metod ich poprawy. 

gmina Lidzbark 

Welski, obręb 

Klonowo, działka 

nr 186/1 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

wykonywania 

PZO 

1,5/płat RDOŚ w 

Olsztynie 

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 - - - - - - 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Monitoring hydrologiczny,  

detekcja źródeł 

zanieczyszczenia wód 

Monitoring hydrologiczny.  

Monitoring stanu fizyko-

chemicznego wód. 

Detekcja źródeł 

zanieczyszczenia wody 

gmina Lidzbark 

Welski, obręb 

Klonowo, dz. nr: 173/1, 

4282, 223/2; 

gmina Bartniczka, 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

wykonywania 

PZO 

1,5/płat RDOŚ w 

Olsztynie oraz 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

                                                 
5
  w przypadku płatu siedliska, który znajduje się na więcej niż jednej działce ewidencyjnej/wydzieleniu leśnym, numery działek/wydzieleń składowych tego płatu są  

rozdzielone przecinkiem. Działki odnoszące się do różnych płatów siedliska rozdzielone są średnikiem. 
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oraz opracowanie metod 

ich poprawy. 

obręb Samin, dz. nr 

113/3; 

gmina Górzno obręb 

Górzno 2, dz. nr: 41; 

obręb Górzno 3: dz. nr: 

32/1, 32/2;  

obręb Czarny Bryńsk: 

150/1; gmina 

Świedziebnia, obręb 

Księte: dz. nr 264/2 

3160 Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni  

Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni zbiorników 

wodnych poprzez: 

- ograniczenie stosowania 

zanęt wpływających na 

wzrost trofii w zbiornikach;  

- w przypadku zrębów 

zupełnych pozostawienie 

pasa drzewostanu o 

szerokości 30 m od granicy 

siedliska, w tym pasie 

zrywka nasiębierna z 

minimalizacją naruszenia 

pokrywy glebowej. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark,  

wydz.: 07-11-2-13-584 

-d ; gmina Lidzbark: 

280304_5.0012.167/1 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

bezkosztowo RDOŚ w Olsztynie 

we współpracy 

z Nadleśnictwem 

Lidzbark; 

PZW Toruń; 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

B1 Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni  

Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania 

zlewni zbiorników 

wodnych poprzez: 

- ograniczenie stosowania 

zanęt wpływających na 

wzrost trofii zbiorników;  

- ograniczenie stosowania 

nawozów i środków 

ochrony roślin w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

Gmina Górzno, Obręb 

Czarny Bryńsk: 125/5, 

134 (część). 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

bezkosztowo RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący; 

PZW Toruń; 

Wykonujący prawa 

właścicielskie jako 

wykonawca 
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zbiornika; 

- pozostawianie roślinności 

w pasie 10 m wokół 

zbiornika bez orki. 

Wskazane jest stosowanie 

orki w poprzek stoku 

(wzdłuż warstwic). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Monitoring hydrologiczny,  

detekcja źródeł 

zanieczyszczenia wód 

Monitoring stanu fizyko-

chemicznego wód. Detekcja 

źródeł zanieczyszczenia 

wody oraz opracowanie 

metod ich poprawy 

Nadleśnictwo 

Lidzbark, wydz.: 

07-11-2-13-584 -d 

;  

Gmina Lidzbark 

Welski, obręb 

Klonowo, dz. nr 

167/1; 

Gmina Górzno, 

obręb Czarny 

Bryńsk: 125/5, 

134 (część). 

Dwukrotnie, w 

pierwszej i 

drugiej połowie 

wykonywania 

PZO 

1,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy 

*6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 Koszenie z wywiezieniem 

biomasy, wypas 

Działanie fakultatywne na 

gruntach rolnych.  

 

Koszenie: 

- raz w roku, 

- pierwszy pokos nie 

wcześniej niż 15 sierpnia, 

graniczny termin pokosów – 

30 września; 

 - pozostawienie 15-20% 

powierzchni działki rolnej 

nieskoszonej w ciągu całego 

roku, przy czym powinien to 

być inny fragment co roku; 

- wysokość koszenia – do 10 

cm; 

gmina Górzno, 

obręb Górzno 2: 

13,14, 15, 16 

(część), 17, 18, 19 

(część); 40 (część); 

obręb Fiałki: 158 

(część) 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO. 

1,5/ha RDOŚ w 

Bydgoszczy;  

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości albo 

na podstawie 

porozumienia 
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- technika koszenia: w 

sposób, nie niszczący 

struktury roślinności i gleby; 

- nie stosować koszenia 

okrężnego od zewnątrz do 

wewnątrz działki; 

- usunięcie ściętej biomasy 

w terminie nie dłuższym niż 

2 tygodnie po pokosie. 

 

Wypas: 

- obsada zwierząt od 0,4 do 

0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP/ha; 

- graniczny termin wypasu 

do 15 października.; 

- na innych powierzchniach 

niż zabieg koszenia i 

ścinania prowadzony w 

danym roku; 

- preferowane gatunki: kozy 

bądź owce. 

 

Wskazane ograniczenie 

zalesiania, zaorywania, 

wydobywania kopalin oraz 

lokalizacji zabudowy w 

obrębie płatów siedliska. 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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A2 Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów:  

- wycinka z usunięciem 

biomasy poza płaty siedliska; 

- przy pokryciu powyżej 

40% wycinać cyklicznie w 

miarę potrzeby na podstawie 

monitoringu. 

gmina Górzno, 

obręb Górzno 2: 

13,14, 15, 16 

(część), 17, 18, 19 

(część); 40 (część); 

obręb Fiałki: 158 

(część) 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do 

czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

5/ha RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

 

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 

B1 Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunkowych stanowiących 

przedmioty ochrony 

położonych na trwałych 

użytkach zielonych 

(działanie obligatoryjne) 

Działanie obligatoryjne 

- zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego; 

- ekstensywne użytkowanie, 

kośne, pastwiskowe i kośno-

pastwiskowe.  

 

gmina Górzno, 

obręb Górzno 2: 

13,14, 15, 16 

(część), 17, 18, 19 

(część); 40 (część); 

obręb Fiałki: 158 

(część) 

Po poszerzeniu 

stanu wiedzy – 

nie później niż 

od 3 roku 

obowiązywania 

PZO. 

bezkosztowo RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości albo 

na podstawie 

porozumienia 
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zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony 

Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony w 

ramach monitoringu 

siedliska zgodnie z metodyką 

GIOŚ. Wizytacja terenowa, 

dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie.  Szczególną 

uwagę należy zwrócić na 

obecność trzcinnika 

piaskowego 

gmina Górzno, 

obręb Górzno 2: 

13,14, 15, 16 

(część), 17, 18, 19 

(część); 40 (część); 

obręb Fiałki: 158 

(część) 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

*6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 Koszenie z wywiezieniem 

biomasy 

Działanie fakultatywne na 

gruntach rolnych. 

 

Koszenie: 

- raz w roku, 

- pierwszy pokos nie 

wcześniej niż 15 sierpnia, 

graniczny termin pokosów – 

30 września; 

 - pozostawienie 15-20% 

powierzchni działki rolnej 

nieskoszonej w ciągu całego 

roku, przy czym powinien to 

być inny fragment co roku; 

- wysokość koszenia – do 10 

cm; 

- technika koszenia: w 

sposób, nie niszczący 

struktury roślinności i gleby; 

Gmina Górzno, 

obręb Fiałki: 38/5 

(część); 262/11 

część); 305/11 

(część) 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO -  zabieg o 

charakterze 

ciągłym. 

1,5/ha RDOŚ w 

Bydgoszczy  

 

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 
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- koszenie okrężne od 

wewnętrznej do zewnętrznej 

strony działki; 

- usunięcie ściętej biomasy 

w terminie nie dłuższym niż 

2 tygodnie po pokosie. 

 

Wypas: 

- obsada zwierząt od 0,4 do 

0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP/ha; 

- graniczny termin wypasu 

do 15 października.; 

- wykonywany na innych 

powierzchniach niż zabieg 

koszenia i ścinania 

prowadzony w danym roku; 

- preferowane gatunki: kozy 

bądź owce. 

 

Wskazane ograniczenie 

zalesiania, zaorywania, 

wydobywania kopalin oraz 

lokalizacji zabudowy. 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

A2 Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usuwanie nalotu drzew 

i krzewów: 

- wycinka z usunięciem 

biomasy poza płaty siedlisk; 

- przy pokryciu powyżej 

40% wycinać cyklicznie w 

miarę potrzeby na podstawie 

monitoringu.  

- dla płatu z klonem 

jesionolistnym (GUID: 

77B2, działka 38/5) należy 

przeprowadzić karczowanie 

siewek tego gatunku. 

Gmina Górzno, 

obręb Fiałki: 38/5 

(część); 262/11 

część); 305/11 

(część) 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do 

czasu 

odkrzewienia 

powierzchni -  

zabieg o 

charakterze 

ciągłym. 

5/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 
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dochodowości albo 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B2 Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunkowych stanowiących 

przedmioty ochrony 

położonych na trwałych 

użytkach zielonych 

(działanie obligatoryjne) 

Działanie obligatoryjne: 

- zachowanie siedliska 

przyrodniczego; 

- ekstensywne użytkowanie, 

kośne, pastwiskowe i kośno-

pastwiskowe.  

 

Gmina Górzno, 

obręb Fiałki: 38/5 

(część); 262/11 

część); 305/11 

(część) 

Po poszerzeniu 

stanu wiedzy – 

nie później niż 

od 3 roku 

obowiązywania 

PZO. 

bezkosztowo RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

 

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 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony 

Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony w 

ramach wykonania 

monitoringu siedliska 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 

Wizytacja terenowa, 

Gmina Górzno, 

obręb Fiałki: 38/5 

(część); 262/11 

część); 305/11 

(część) 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący. 
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dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A9 Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców – w przypadku 

konfliktu między ochroną 

siedliska przyrodniczego a 

ochroną bobra, pierwszeństwo 

ochrony należy przyznać 

siedlisku. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

591-f -00 (część); 07-

11-2-13-634-b-00 

(część); 07-11-2-16-

803-m-00 (część);  

Nadleśnictwo 

Brodnica: 12-01-3-11-

31-i-00 (część), 12-01-

3-11-31-k-00 (część); 

gmina Bartniczka, 

obręb Gutowo: 23/2; 

gmina Górzno, obręb 

Fiałki: 429 (część), 

430; 

gmina Górzno, obręb 

Szynkówko: 134/1 

(część), 134/2 (część), 

194/1 (część) 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy;  

 

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 

B2 Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunkowych 

stanowiących przedmioty 

ochrony położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych (działanie 

obligatoryjne) 

Działanie obligatoryjne  

- zachowanie siedliska 

przyrodniczego;  

- ekstensywne użytkowanie 

kośne. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

591-f -00 (część); 07-

11-2-13-634-b-00 

(część); 07-11-2-16-

803-m-00 (część);  

Nadleśnictwo 

Brodnica: 12-01-3-11-

31-i-00 (część), 12-01-

3-11-31-k-00 (część); 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

bezkosztowo RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 
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gmina Bartniczka, 

obręb Gutowo: 23/2; 

gmina Górzno, obręb 

Fiałki: 429 (część), 

430; 

gmina Górzno, obręb 

Szynkówko: 134/1 

(część), 134/2 (część), 

194/1 (część) 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości albo 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

B3 Koszenie z wywiezieniem 

biomasy 

Działanie fakultatywne na 

gruntach rolnych. 

 

Koszenie: 

- co roku w terminie od 15 

września do 30 października; 

- obowiązek pozostawienia 

50% powierzchni co roku, 

przy czym powinien to być 

inny fragment co roku; 

dopuszczenie koszenia całej 

powierzchni raz na 2 lata; 

- wysokość koszenia 5-15 cm; 

- technika koszenia: w sposób 

nieniszczący struktury 

roślinności i gleby; kosić od 

wewnątrz do zewnątrz działki; 

- ściętą biomasę usunąć 

w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie (z wyjątkiem 

uzasadnionych przypadków) 

po pokosie. 

 

Wskazane ograniczenie 

zalesiania, zaorywania, 

prowadzenia wypasu, kopania 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

591-f -00 (część); 07-

11-2-13-634-b-00 

(część); 07-11-2-16-

803-m-00 (część);  

Nadleśnictwo 

Brodnica: 12-01-3-11-

31-i-00 (część), 12-01-

3-11-31-k-00 (część); 

gmina Bartniczka, 

obręb Gutowo: 23/2; 

gmina Górzno, obręb 

Fiałki: 429 (część), 

430; 

gmina Górzno, obręb 

Szynkówko: 134/1 

(część), 134/2 (część), 

194/1 (część) 

Po poszerzeniu 

stanu wiedzy - 

od 3 roku 

obowiązywania 

PZO, 

corocznie, aż 

do czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

1,5/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

 

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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stawów oraz lokalizacji 

zabudowy. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony 

Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony w ramach 

monitoringu siedliska zgodnie 

z metodyką GIOŚ. Wizytacja 

terenowa, dokumentacja 

fotograficzna, sprawozdanie. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

591-f -00 (część); 07-

11-2-13-634-b-00 

(część); 07-11-2-16-

803-m-00 (część);  

Nadleśnictwo 

Brodnica: 12-01-3-11-

31-i-00 (część), 12-01-

3-11-31-k-00 (część); 

gmina Bartniczka, 

obręb Gutowo: 23/2 

(część); gmina Górzno, 

obręb Fiałki: 429 

(część), 430; 

gmina Górzno, obręb 

Szynkówko: 134/1 

(część), 134/2 (część), 

194/1 (część) 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

- - - - - - - 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D3 Poszerzenie stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony 

Poszerzenie stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony. 

Poszukiwanie i szczegółowa 

inwentaryzacja płatów 

siedliska. Ocena stanu 

siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, zaplanowanie 

Cały obszar Natura 

2000, główny obszar 

poszukiwań powinien 

objąć brzegi Brynicy 

 W pierwszej 

połowie 

trwania PZO. 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 
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działań ochronnych i 

monitoringu. 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B2 Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunkowych stanowiących 

przedmioty ochrony 

położonych na trwałych 

użytkach zielonych  

 

Działanie obligatoryjne:  

- zachowanie siedliska 

przyrodniczego 

położonego; 

- ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe 

i pastwiskowe. 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 60/3 

(część); 156/5 (część); 

obręb Fiałki: 8/1 (część), 

8/3 (część); 

275/4, 275/5 (część), 

276/4, 276/5 (część), 

277/7, 277/11, 305/11 

(część); 

284 (część), 285/1, 286/2 

(część), 286/3, 286/5, 

286/6, 286/7, 434/1 

(część), 434/2 (część); 

obręb Górzno 2: 11; 

gmina Bartniczka, obręb 

Gutowo: 23/2 (część); 

obręb Radoszki: 

421/1(część), 425 

(część), 426 (część); 

388, 444, 437 (część); 

Nadleśnictwo Brodnica: 

12-01-3-11-44-e-00 

(część), 12-01-3-11-44-f-

00 (część); 1201019556, 

1201019558 (część); 

1201018266; 

1201018258, 

1201018260 (część); 

Nadleśnictwo Lidzbark: 

07-11-2-16-803-m-00 

(część). 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO. 

bezkosztowo RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

 

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 

B3 Koszenie z wywiezieniem 

biomasy 

Działanie fakultatywne na 

gruntach rolnych. 

Koszenie: 

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

wymienione powyżej 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

1,5/ha Gmina Górzno, 

obręb Czarny 

Bryńsk: 60/3 
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- co roku w terminie od 15 

czerwca do 30 września; po 

20 lipca dopuszcza się 

drugi pokos; 

- 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 okrężne od 

wewnątrz do zewnątrz 

działki; 

- usunięcie ściętej biomasy 

w terminie nie dłuższym 

niż 2 tygodnie po pokosie. 

Wypas: 

- obsada zwierząt od 0,4 do 

0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP/ha; 

- graniczny termin wypasu 

do 15 października; 

- wykonywany na innych 

powierzchniach niż zabieg 

koszenia prowadzony w 

danym roku. 

 

Wskazane ograniczenie 

zalesiania, zaorywania oraz 

lokalizacji zabudowy. 

PZO. (część); 156/5 

(część); 

obręb Fiałki: 8/1 

(część), 8/3 

(część); 

275/4, 275/5 

(część), 276/4, 

276/5 (część), 

277/7, 277/11, 

305/11 (część); 

284 (część), 285/1, 

286/2 (część), 

286/3, 286/5, 

286/6, 286/7, 434/1 

(część), 434/2 

(część); 

obręb Górzno 2: 

11; 

gmina Bartniczka, 

obręb Gutowo: 

23/2 (część); 

obręb Radoszki: 

421/1(część), 425 

(część), 426 

(część); 

388, 444, 437 

(część); 

Nadleśnictwo 

Brodnica: 12-01-3-

11-44-e-00 (część), 

12-01-3-11-44-f-00 

(część); 

1201019556, 

1201019558 

(część); 

1201018266; 

1201018258, 

1201018260 

(część); 
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Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-

16-803-m-00 

(część). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony 

Ocena w ramach 

wykonania monitoringu 

siedliska - zgodnie z 

metodyką GIOŚ. Wizytacja 

terenowa, dokumentacja 

fotograficzna, 

sprawozdanie.  

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

wymienione powyżej 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 - - - - - - 

*7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A2 Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usuwanie nalotu drzew 

i krzewów: 

– ścinka z usunięciem 

biomasy poza płat siedliska 

po ok. 20% powierzchni na 

rok, w terminie od 

listopada do marca. 

W ramach działania 

zachować krzewy bagna 

zwyczajnego i borówki 

bagiennej (typowe dla 

siedliska). 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

593 -j -00;  

07-11-2-13-584-c-00, 

07-11-2-13-585-b-00, 

07-11-2-13-585-g-00; 

07-11-2-13-594 -f -00, 

07-11-2-13-601 -b -00 

(część), 07-11-2-13-

601-i-00 (część),  

07-11-2-13-601-j-00; 

07-11-2-13-597-g-00 

(część); 07-11-2-13-

603-g-00 (część);  

07-11-2-13-609-g-00 

(część), 07-11-2-13-

609-h-00 (część),  

07-11-2-13-609-m-00 

(część), 07-11-2-13-

617-d-00 (część); 

07-11-2-13-613-k-00; 

07-11-2-13-633-n-00 

(część); 

07-11-2-12-674-h-00 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

5/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 
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(część), 07-11-2-12-67 

-i-00 (część);  

Nadleśnictwo 

Brodnica: 12-01-3-11-

57-b-00 (część). 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B4 Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska 

Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska: 

- w przypadku zrębów 

zupełnych należy pozostawić 

pas drzewostanu o szerokości 

30 m od granicy siedliska, 

w tym pasie zrywka 

nasiębierna z minimalizacją 

naruszenia pokrywy 

glebowej. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-

13-593 -j -00;  

07-11-2-13-584-c-00, 

07-11-2-13-585-b-00, 

07-11-2-13-585-g-00; 

07-11-2-13-594 -f -

00, 07-11-2-13-601 -

b -00 (część), 07-11-

2-13-601-i-00 

(część),  

07-11-2-13-601-j-00; 

07-11-2-13-597-g-00 

(część); 07-11-2-13-

603-g-00 (część);  

07-11-2-13-609-g-00 

(część), 07-11-2-13-

609-h-00 (część),  

07-11-2-13-609-m-00 

(część), 07-11-2-13-

617-d-00 (część); 

07-11-2-13-613-k-00; 

07-11-2-13-633-n-00 

(część); 

07-11-2-12-674-h-00 

(część), 07-11-2-12-

67 -i-00 (część);  

Nadleśnictwo 

Brodnica: 12-01-3-

11-57-b-00 (część). 

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

- RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony 

Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony ramach 

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

Co 3 lata od 

momentu 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 
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monitoringu siedliska 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 

Wizytacja terenowa, 

dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie. Szczególną 

uwagę zwrócić na stan 

uwodnienia. 

wymienione powyżej wprowadzenia 

PZO 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A2 Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów:  

– ścinka z usunięciem 

biomasy poza płat siedliska 

po ok. 30% powierzchni na 

rok, w terminie od listopada 

do marca. W ramach 

działania zachować krzewy 

bagna zwyczajnego 

i borówki bagiennej 

(typowe dla siedliska). 

Gmina Lidzbark Welski, 

obręb Klonowo: dz. ewid.: 

117/5 (część), 117/6, 

117/7 (część), 117/9 

(część), 117/10, 117/14 

(część), 117/15 (część), 

118, 120/5 (część); 

Gmina Górzno, obręb 

Fiałki: 300/3 (część). 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

5/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

  

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B4 Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska 

Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska: 

- w przypadku zrębów 

zupełnych pozostawienie 

pasa drzewostanu o 

szerokości 30 m od granicy 

siedliska, w tym pasie 

zrywka nasiębierna z 

minimalizacją naruszenia 

Gmina Lidzbark Welski, 

obręb Klonowo: dz. ewid.: 

117/5 (część), 117/6, 

117/7 (część), 117/9 

(część), 117/10, 117/14 

(część), 117/15 (część), 

118, 120/5 (część); 

Gmina Górzno, obręb 

Fiałki: 300/3 (część). 

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

bezkosztowo RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

  

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 
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pokrywy glebowej.  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 

- - - - - - - 

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A2 Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usuwanie nalotu drzew 

i krzewów: 

– ścinka z usunięciem 

biomasy poza płat 

siedliska po ok. 30% 

powierzchni na rok, w 

terminie od listopada do 

marca. 

 

Nadleśnictwo Lidzbark: 

07-11-2-13-590-l-00; 07-

11-2-13-586-h-00; 07-11-

2-13-601-b-00 (część); 

07-11-2-13-608-i-00; 07-

11-2-13-609-l-00; 07-11-

2-13-597-g-00 (część); 

07-11-2-13-604-b-00; 07-

11-2-12-678-f-00 (część), 

07-11-2-12-679-b-00 

(część); 07-11-2-12-698-

c-00 (część); 12-01-3-11-

2-e-00 (część); 12-01-3-

15-76-c-00 (część); 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 125/5 

(część), 134 (część). 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

5/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark; 

Nadleśnictwo 

Brodnica 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B4 Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska 

Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska: 

- w przypadku zrębów 

zupełnych pozostawienie 

pasa drzewostanu o 

szerokości 30 m od 

granicy siedliska, w tym 

Nadleśnictwo Lidzbark: 

07-11-2-13-590-l-00; 07-

11-2-13-586-h-00; 07-11-

2-13-601-b-00 (część); 

07-11-2-13-608-i-00; 07-

11-2-13-609-l-00; 07-11-

2-13-597-g-00 (część); 

07-11-2-13-604-b-00; 07-

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

- RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 
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pasie zrywka nasiębierna z 

minimalizacją naruszenia 

pokrywy glebowej. 

11-2-12-678-f-00 (część), 

07-11-2-12-679-b-00 

(część); 07-11-2-12-698-

c-00 (część); 12-01-3-11-

2-e-00 (część); 12-01-3-

15-76-c-00 (część); 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 125/5 

(część), 134 (część). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony 

Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony w 

ramach monitoringu 

siedliska zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

Wizytacja terenowa, 

dokumentacja 

fotograficzna, 

sprawozdanie. Szczególną 

uwagę zwrócić na stopień 

uwodnienia. 

 

Nadleśnictwo Lidzbark: 

07-11-2-13-590-l-00; 07-

11-2-13-586-h-00; 07-11-

2-13-601-b-00 (część); 

07-11-2-13-608-i-00; 07-

11-2-13-609-l-00; 07-11-

2-13-597-g-00 (część); 

07-11-2-13-604-b-00; 07-

11-2-12-678-f-00 (część), 

07-11-2-12-679-b-00 

(część); 07-11-2-12-698-

c-00 (część); 12-01-3-11-

2-e-00 (część); 12-01-3-

15-76-c-00 (część); 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 125/5 

(część), 134 (część). 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 Koszenie z wywiezieniem 

biomasy 

Działanie fakultatywne 

na gruntach rolnych: 

- technika prac 

dowolna;  

- kosić na wysokości 

około 15 cm;  

- ściętą biomasę usunąć 

poza płat siedliska. 

Powierzchnie z trzciną 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

634-b-00 (fragment); 

07-11-2-12-627k-00 

(część) oraz gmina 

Lidzbark Welski, 

obręb Klonowo, 

działki ewid.: 197, 

198; 203; 

Co dwa lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

1,5/ha  RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 



166 
 

kosić w maju, pozostałe 

we wrześniu. 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 150/1 

(część);  

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-16-

803-i-00 (część), 07-

11-2-16-803-m-00 

(część), 07-11-2-16-

803-i-00 (część), 

Nadleśnictwo 

Brodnica: 

1201018814 

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. 

A2 Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usuwanie nalotu drzew 

i krzewów:  

– ścinka z usunięciem 

biomasy poza płat 

siedliska;  

- wycinka podrostu 

drzew i krzewów w 

obrębie stanowiska, w 

okresie zimowym. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

634-b-00 (fragment); 

07-11-2-12-627k-00 

(część) oraz gmina 

Lidzbark Welski, 

obręb Klonowo, dz. 

ewid.: 197, 198; 203; 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 150/1 

(część);  

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-16-

803 -i-00 (część), 07-

11-2-16-803-m-00 

(część), 07-11-2-16-

803-i-00 (część), 

Nadleśnictwo 

Brodnica: 

1201018814 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do 

czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

5/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

A9 Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

Od momentu 

wprowadzenia 

brak danych RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 
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roślinożerców roślinożerców - w 

przypadku konfliktu 

między ochroną 

siedliska 

przyrodniczego a 

ochroną bobra, 

pierwszeństwo ochrony 

należy przyznać 

siedlisku. 

634-b-00 (fragment); 

07-11-2-12-627k-00 

(część) oraz gmina 

Lidzbark Welski, 

obręb Klonowo, dz. 

ewid.: 197, 198; 203; 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 150/1 

(część);  

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-16-

803 -i-00 (część), 07-

11-2-16-803-m-00 

(część), 07-11-2-16-

803-i-00 (część), 

Nadleśnictwo 

Brodnica: 

1201018814 

PZO Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B4 Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska 

Utrzymanie właściwego 

sposobu użytkowania w 

zlewni torfowiska:  

- w przypadku zrębów 

zupełnych 

pozostawienie pasa 

drzewostanu o 

szerokości 30 m od 

granicy siedliska, w tym 

pasie zrywka 

nasiębierna z 

minimalizacją 

naruszenia pokrywy 

glebowej 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

634-b-00 (fragment); 

07-11-2-12-627k-00 

(część) oraz gmina 

Lidzbark Welski, 

obręb Klonowo, dz. 

ewid.: 197, 198; 203; 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 150/1 

(część);  

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-16-

803 -i-00 (część), 07-

11-2-16-803-m-00 

(część), 07-11-2-16-

803-i-00 (część), 

Nadleśnictwo 

Brodnica: 

1201018814 

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

- bezkosztowo RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 
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 Zachowanie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk 

gatunkowych stanowiących 

przedmioty ochrony 

położonych na trwałych 

użytkach zielonych 

Działanie obligatoryjne: 

- zachowanie siedliska 

przyrodniczego. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-13-

634-b-00 (fragment); 

07-11-2-12-627k-00 

(część) oraz gmina 

Lidzbark Welski, 

obręb Klonowo, 

działki ewid.: 197, 

198; 203; 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 150/1 

(część);  

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 07-11-2-16-

803-i-00 (część), 07-

11-2-16-803-m-00 

(część), 07-11-2-16-

803-i-00 (część), 

Nadleśnictwo 

Brodnica: 

1201018814 

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

bezkosztowo RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

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 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony 

Ocena stanu 

zachowania 

przedmiotów ochrony w 

ramach monitoringu 

siedliska zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

Wizytacja terenowa, 

dokumentacja 

fotograficzna, 

sprawozdanie. 

Szczególną uwagę 

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

wymienione powyżej 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 
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zwrócić na obecność 

podrostu drzew i 

krzewów 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B5 Dostosowanie 

gospodarki leśnej do 

wymogów 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 

(II, III, IV, V); przy odnawianiu 

sosny sugerowane rębnie Ib lub 

Wydzielenia leśne 

i działki ewidencyjne 

zgodne z wykazem 

zamieszczonym pod 

tabelą. 

Po weryfikacji 

rzeczywistego 

występowania 

siedliska w 

Ostoi (działanie 

D3) – nie 

wcześniej niż 

od trzeciego 

roku 

obowiązywania 

PZO. Działanie 

długofalowe, 

wykraczające 

poza ramy 

jednego PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 
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Ic zamiast Ia (wyjątkiem jest 

przebudowa drzewostanu oraz 

klęski żywiołowe, w tym 

gradacje szkodników). 

B6 Kształtowanie 

prawidłowej struktury i 

składu gatunkowego 

drzewostanu 

Kształtowanie prawidłowej 

struktury i składu gatunkowego 

drzewostanu: 

- protegowanie gatunków 

właściwych siedlisku 

występujących w postaci 

spontanicznie pojawiającego się 

nalotu lub podrostu oraz 2 piętra 

drzewostanu (grab, dęby 

szypułkowy i bezszypułkowy, 

lipa, klony: pospolity, jawor 

i polny, wiązy). Nie 

wprowadzanie gatunków obcych 

geograficznie (daglezja, dąb 

czerwony i in.). Dopuszczalny 

udział modrzewia i świerka nie 

większy niż 10%.  

W przypadku grądów wysokich 

(LMśw), z dwóch 

proponowanych w Zasadach 

Hodowli Lasu składów upraw, w 

miarę możliwości zastosowania 

preferowany jest skład z 

przewagą ilościową dębu nad 

sosną (Dąb - Db 50%, Sosna - 

So 30%, Modrzew - Md i inne 

20%, zamiast So 50%, Db 30%, 

Md i inne 20%), o ile nie 

występuje nadmierna presja ze 

strony roślinożerców (głównie 

łosia). Należy przy tym dbać 

o należytą (nie mniej niż 10%) 

domieszkę innych gatunków 

liściastych jak: lipa, klon 

pospolity, jawor i polny, wiązy 

Wydzielenia leśne 

i działki ewidencyjne 

zgodne z wykazem 

zamieszczonym pod 

tabelą 

Po weryfikacji 

rzeczywistego 

występowania 

siedliska w 

Ostoi (działanie 

D3) – nie 

wcześniej niż 

od trzeciego 

roku 

obowiązywania 

PZO. Działanie 

długofalowe, 

wykraczające 

poza ramy 

jednego PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark;  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

. 
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(oraz grabu jeśli nie występuje 

jego samosiew). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D3 Poszerzenie stanu 

wiedzy o przedmiocie 

ochrony 

Poszerzenie stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony. 

Weryfikacja przynależności 

płatów do typu siedliska z racji 

na ich dyskusyjny charakter.  

W ramach działania konieczne 

jest uwzględnienie terminu 

aspektu wiosennego runa lasu.  

Uwzględnić należy płynne 

przejście między grądami 

Wydzielenia leśne 

i działki ewidencyjne 

zgodne z wykazem 

zamieszczonym pod 

tabelą. 

W przeciągu 3 

lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 
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subkontynentalnymi a 

subatlantyckimi w regionie. 

*91D0 Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum) i 

brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy 

borealne 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B5 Dostosowanie gospodarki 

leśnej do wymogów 

ochrony siedliska. 

 

Dostosowanie gospodarki 

leśnej do wymogów 

ochrony siedliska:  

- pozostawianie w 

drzewostanie martwych 

drzew stojących do 

naturalnego rozkładu, nie 

wprowadzanie oraz 

usuwanie obecnych 

gatunków obcych 

geograficznie (dąb 

czerwony, itp.) 

i ekologicznie (udział 

świerka nie większy niż 

20%). 

 

Nadleśnictwo Lidzbark: 

13-591-d-00 (część); 

13-585-f-00, 13-599-h-

00; 13-609-m, 13-617-d 

(część), 13-618-d;  

13-642-f-00; 

13-643-g-00; 

13-647-d-00;  

12-674-f, -j, -m, -p; 12-

673 -r, -s,- t; 12-678-f-

00 (część), 12-679-b-00 

(część); 12-679-h-00 

(część); 12-680-f-00, 

12-681-f-00; 

12-692 -i, -n, -p; 07-12-

693 -d;  

16-803-i-00 (część); 

Nadleśnictwo Brodnica: 

Leśnictwo Borek: 23d; 

25l; 38d; 56b; 57b. 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

bezkosztowo RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark  

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

B7 Ograniczenie odpływu 

wody 

Ograniczenie odpływu 

wody z płatów siedliska. 

 

W przypadku borów 

bagiennych udział brzozy 

powinien być nie wyższy 

niż 20%. 

Wydzielenia leśne 

i działki ewidencyjne 

zgodne z wykazem 

zamieszczonym pod 

tabelą 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

Brak danych RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark; 

Nadleśnictwo 

Brodnica 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony 

Ocena stanu zachowania 

przedmiotu ochrony 

zgodnie z metodyką 

GIOŚ ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na 

stopień uwodnienia. 

Wydzielenia leśne 

i działki ewidencyjne 

zgodne z wykazem 

zamieszczonym pod 

tabelą 

Co 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

1/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy 
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Wizytacja terenowa, 

dokumentacja 

fotograficzna, 

sprawozdanie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A9 Ograniczenie presji wywieranej 

przez roślinożerców 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców – 

w przypadku konfliktu 

między ochroną siedliska 

przyrodniczego a ochroną 

bobra, pierwszeństwo 

ochrony należy przyznać 

siedlisku 

Wydzielenia 

leśne i działki 

ewidencyjne 

zgodne z 

wykazem 

zamieszczonym 

pod tabelą. 

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

brak danych RDOŚ w 

Olsztynie oraz 

RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Lidzbark; 

Nadleśnictwo 

Brodnica 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B5 Dostosowanie gospodarki 

leśnej do wymogów 

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, ale w 

obrębie płatu siedliska).  

W przypadku zagrożenia 

trwałości lasu ze strony 

Wydzielenia leśne 

i działki ewidencyjne 

zgodne z wykazem 

zamieszczonym pod 

tabelą. 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy;  

Nadleśnictwo 

Lidzbark; 

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 
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szkodników (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 oraz 

olchowego wskazane jest 

pozostawianie posuszu 

wydzielającego się 

naturalnie. 

Jeśli nie istnieją 

przeciwskazania zaleca się 

stosowanie rębni 

złożonych (II, III, IV, V – 

wyjątkiem jest 

przebudowa drzewostanu 

oraz klęski żywiołowe, w 

tym gradacje szkodników i 

zamieranie jesionu). 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

. 

B6 Kształtowanie 

prawidłowej struktury i 

składu gatunkowego 

drzewostanu 

Protegowanie gatunków 

właściwych siedlisku 

występujących w postaci 

spontanicznie 

pojawiającego się nalotu 

lub podrostu oraz 2 piętra 

drzewostanu (wiązy, olcha, 

dąb szypułkowy). Nie 

wprowadzanie gatunków 

obcych geograficznie 

(jodła, daglezja, dąb 

czerwony i in.) i 

Wydzielenia leśne 

i działki ewidencyjne 

zgodne z wykazem 

zamieszczonym pod 

tabelą. 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy;  

Nadleśnictwo 

Lidzbark; 

Nadleśnictwo 

Brodnica 

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 
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ekologicznie (sosna, 

świerk, modrzew). 

 

W obliczu zjawiska 

zamierania jesionu nie 

wprowadzanie odnowień 

jesionowych do czasu 

ustąpienia objawów 

choroby w obszarze, 

jednakże wskazane jest 

zachowywanie 

pojedynczych zdrowych 

jesionów, odizolowanych 

przestrzennie od chorych 

populacji. 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A9 Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców - w 

przypadku konfliktu 

między ochroną siedliska 

przyrodniczego a ochroną 

bobra, pierwszeństwo 

ochrony należy przyznać 

siedlisku. 

Nadleśnictwo Brodnica, 

Leśnictwo Borek: 44 b 

(fragment);  

47 a (część);  

8 i (część), j, m (część) 

oraz 11 a (część), b 

(część); 

42 a  (część). 

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

brak danych RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Brodnica. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B5 Dostosowanie 

gospodarki leśnej do 

wymogów 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, ale w 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Borek: 44 b (fragment);  

47 a (część);  

8 i (część), j, m (część) 

oraz 11 a (część), b 

(część); 

42 a  (część). 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

RDOŚ w 

Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo 

Brodnica. 
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obrębie płatu siedliska). 

W przypadku zagrożenia 

trwałości lasu ze strony 

szkodników (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 oraz 

olchowego wskazane jest 

pozostawianie posuszu 

wydzielającego się 

naturalnie. 

 Jeżeli nie istnieją 

przeciwskazania, zalecane 

jest stosowanie rębni 

złożonych i niezalecane 

stosowanie rębni zupełnej 

wielkopowierzchniowej Ia 

(wyjątkiem jest przebudowa 

drzewostanu oraz klęski 

żywiołowe, w tym gradacje 

szkodników i zamieranie 

jesionu). 

B6 Kształtowanie 

prawidłowej struktury i 

składu gatunkowego 

drzewostanu 

Kształtowanie prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego drzewostanu:  

- protegowanie gatunków 

właściwych siedlisku 

występujących w postaci 

spontanicznie 

pojawiającego się nalotu lub 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Borek: 44 b (fragment);  

47 a (część);  

8 i (część), j, m (część) 

oraz 11 a (część), b 

(część); 

42 a  (część). 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

koordynujące w 

porozumieniu z 

Nadleśnictwem 

Brodnica 
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podrostu oraz 2 piętra 

drzewostanu (wiązy, dąb 

szypułkowy, klon polny 

i jawor). Nie wprowadzanie 

gatunków obcych 

geograficznie (jodła, 

daglezja, dąb czerwony 

i in.) i ekologicznie (sosna, 

świerk, modrzew). 

W obliczu zjawiska 

zamierania jesionu nie 

wprowadzanie odnowień 

jesionowych do czasu 

ustąpienia objawów 

choroby w obszarze, 

jednakże wskazane jest 

zachowywanie 

pojedynczych zdrowych 

jesionów, odizolowanych 

przestrzennie od chorych 

populacji. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1  Koszenie z wywiezieniem 

biomasy 

Wycięcie podszytu z 

wywiezieniem biomasy 

w okresie od 15 września 

do 15 listopada. 

Nadleśnictwo Lidzbark:  

12-691-m (część), 07-

14-712-a (część), 14-

712-b (część), 14-712-d 

(część); 14-739-d, 14-

739-d; 16-836 b, 16-

835-c (część); 16-836-d 

(część); 16-867-k, 16-

881-c, 16-882-a 

(część); 16-883-a 

(część).  

Nadleśnictwo Brodnica, 

Leśnictwo Borek: 29l; 

Co 2 lub 3 lata, 

od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

2/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ 

w Bydgoszczy 

w porozumieniu 

z Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica 
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Leśnictwo Bryńsk: 

224a, b, c; 225 a, b, c; 

226 a, b, c, d (część), e, 

f, h; 227b (część), c. 

A4 Usuwanie martwego 

drewna 

Usuwanie martwego 

drewna z dna lasu. 

Możliwe pozostawienie 

pojedynczych pni w 

ilości nie większej niż 

5% miąższości 

drzewostanu. 

Nadleśnictwo Lidzbark:  

12-691-m (część), 07-

14-712-a (część), 14-

712-b (część), 14-712-d 

(część); 14-739-d, 14-

739-d; 16-836 b, 16-

835-c (część); 16-836-d 

(część); 16-867-k, 16-

881-c, 16-882-a 

(część); 16-883-a 

(część).  

Nadleśnictwo Brodnica, 

Leśnictwo Borek: 29l; 

Leśnictwo Bryńsk: 

224a, b, c; 225 a, b, c; 

226 a, b, c, d (część), e, 

f, h; 227b (część), c. 

W okresie 

obowiązywania 

PZO 

brak danych RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ 

w Bydgoszczy 

w porozumieniu 

z Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B8 Prześwietlenie 

drzewostanu 

Dążenie do osiągnięcia 

zwarcia drzew w I i II 

piętrze na poziomie nie 

więcej niż 70% łącznie. 

Prześwietlenie w 

drzewostanach prowadzić 

w oparciu o rębnie 

złożone (II, III, IV, V). W 

pierwszej kolejności 

usuwać wszystkie drzewa 

poza dębem. 

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

wymienione powyżej 

Prace 

wieloletnie, 

wychodzące 

poza ramy PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ 

w Bydgoszczy 

w porozumieniu 

z Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica 

B9 Wycięcie podszytu Wycięcie podszytu do 

poziomu 10-20%. 

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

wymienione powyżej 

Prace 

wieloletnie, 

wychodzące 

poza ramy PZO 

4/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ 

w Bydgoszczy 

w porozumieniu 

z Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica 
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B5 Dostosowanie gospodarki 

leśnej do wymogów 

ochrony siedliska 

 

Docelowo po 

ukształtowaniu się 

drzewostanu prowadzić 

gospodarkę rębniami 

złożonymi (rębnie II, III, 

IV, V). 

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

wymienione powyżej 

Prace 

wieloletnie, 

wychodzące 

poza ramy PZO 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ 

w Bydgoszczy 

w porozumieniu 

z Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony 

Ocena w ramach 

wykonania monitoringu 

siedliska - zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

Wizytacja terenowa, 

dokumentacja 

fotograficzna, 

sprawozdanie.  

Wszystkie działki dla 

płatów siedliska 

wymienione powyżej 

Co 3 lata, od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

1/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

- - - - - - - 

91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum 

i chrobotkowa 

postać Peucedano-

Pinetum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

- - - - - - - 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

- - - - - - - 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

- - - - - - - 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D3 Poszerzenie stanu wiedzy 

o przedmiocie ochrony 

Poszerzenie stanu wiedzy 

o przedmiocie ochrony. 

Poszukiwanie i 

szczegółowa 

inwentaryzacja płatów 

siedliska. Ocena stanu 

siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, zaplanowanie 

działań ochronnych i 

monitoringu.. 

Cały obszar Natura 

2000, jednak ze 

szczególnym 

wskazaniem na lasy 

na północ od wsi 

Bryńsk-Kolonia 

W przeciągu 2 

lat od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

1/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący. 

 

Wykaz wydzieleń leśnych i działek ewidencyjnych, na których zaplanowano realizację działań ochronnych dla siedlisk: 
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a) 9170: Nadleśnictwo Lidzbark:  07-11-2-12-569 -c -00, 07-11-2-12-569 -h -00, 07-11-2-12-615 -a -00, 07-11-2-12-627 -g -00, 07-11-2-12-

627 -i -00, 07-11-2-12-627 -j -00, 07-11-2-12-629 -g -00, 07-11-2-12-629 -h -00, 07-11-2-12-629 -i -00, 07-11-2-12-629 -k -00, 07-11-2-

12-629 -l -00, 07-11-2-12-677 -k -00, 07-11-2-12-677 -l -00, 07-11-2-12-677 -m -00, 07-11-2-12-698 -d -00, 07-11-2-12-698 -f -00, 07-

11-2-12-698 -g -00, 07-11-2-12-698 -h -00, 07-11-2-12-699 -a -00, 07-11-2-12-699 -b -00, 07-11-2-12-699 -c -01, 07-11-2-12-699 -d -00, 

07-11-2-12-715 -c -00, 07-11-2-12-716 -c -00, 07-11-2-12-717 -a -00, 07-11-2-12-717 -b -00, 07-11-2-12-717 -c -00, 07-11-2-12-717 -d -

00, 07-11-2-12-717 -f -00, 07-11-2-12-743 -b -00, 07-11-2-13-584 -a -00, 07-11-2-13-584 -b -00, 07-11-2-13-584 -f -00, 07-11-2-13-584 -

g -00, 07-11-2-13-585 -a -00, 07-11-2-13-585 -c -00, 07-11-2-13-585 -d -00, 07-11-2-13-586 -a -00, 07-11-2-13-586 -b -00, 07-11-2-13-

586 -c -00, 07-11-2-13-586 -d -00, 07-11-2-13-587 -a -00, 07-11-2-13-587 -b -00, 07-11-2-13-587 -c -00, 07-11-2-13-587 -d -00, 07-11-2-

13-588 -a -00, 07-11-2-13-588 -b -00, 07-11-2-13-588 -d -00, 07-11-2-13-588 -f -00, 07-11-2-13-588 -g -00, 07-11-2-13-588 -h -00, 07-

11-2-13-588 -i -00, 07-11-2-13-589 -d -00, 07-11-2-13-589 -f -00, 07-11-2-13-589 -g -00, 07-11-2-13-589 -h -00, 07-11-2-13-589 -i -00, 

07-11-2-13-589 -j -00, 07-11-2-13-590 -g -00, 07-11-2-13-590 -i -00, 07-11-2-13-590 -j -00, 07-11-2-13-590 -k -00, 07-11-2-13-591 -a -

00, 07-11-2-13-591 -b -00, 07-11-2-13-591 -c -00, 07-11-2-13-592 -a -00, 07-11-2-13-592 -b -00, 07-11-2-13-592 -d -00, 07-11-2-13-592 

-f -00, 07-11-2-13-592 -g -00, 07-11-2-13-592 -h -00, 07-11-2-13-593 -a -00, 07-11-2-13-593 -b -00, 07-11-2-13-593 -c -00, 07-11-2-13-

593 -d -00, 07-11-2-13-593 -f -00, 07-11-2-13-593 -g -00, 07-11-2-13-593 -h -00, 07-11-2-13-593 -i -00, 07-11-2-13-593 -k -00, 07-11-2-

13-593 -l -00, 07-11-2-13-594 -a -00, 07-11-2-13-594 -b -00, 07-11-2-13-594 -c -00, 07-11-2-13-594 -d -00, 07-11-2-13-594 -g -00, 07-

11-2-13-595 -a -00, 07-11-2-13-595 -b -00, 07-11-2-13-595 -c -00, 07-11-2-13-595 -d -00, 07-11-2-13-595 -f -00, 07-11-2-13-595 -g -00, 

07-11-2-13-595 -h -00, 07-11-2-13-596 -a -00, 07-11-2-13-596 -b -00, 07-11-2-13-596 -c -00, 07-11-2-13-596 -d -00, 07-11-2-13-596 -f -

00, 07-11-2-13-597 -a -00, 07-11-2-13-597 -b -00, 07-11-2-13-597 -c -00, 07-11-2-13-597 -d -01, 07-11-2-13-597 -d -99, 07-11-2-13-597 

-f -00, 07-11-2-13-597 -h -00, 07-11-2-13-598 -d -00, 07-11-2-13-598 -j -00, 07-11-2-13-598 -k -00, 07-11-2-13-599 -a -00, 07-11-2-13-

599 -b -00, 07-11-2-13-599 -c -00, 07-11-2-13-599 -d -00, 07-11-2-13-599 -f -00, 07-11-2-13-599 -g -00, 07-11-2-13-599 -i -00, 07-11-2-

13-599 -j -00, 07-11-2-13-599 -l -00, 07-11-2-13-600 -b -00, 07-11-2-13-600 -c -00, 07-11-2-13-600 -f -00, 07-11-2-13-600 -j -00, 07-11-

2-13-600 -k -00, 07-11-2-13-601 -a -00, 07-11-2-13-601 -c -00, 07-11-2-13-601 -d -00, 07-11-2-13-601 -f -00, 07-11-2-13-601 -g -00, 07-

11-2-13-601 -h -00, 07-11-2-13-601 -i -00, 07-11-2-13-601 -k -00, 07-11-2-13-602 -a -00, 07-11-2-13-602 -c -00, 07-11-2-13-602 -d -00, 

07-11-2-13-602 -g -00, 07-11-2-13-602 -h -00, 07-11-2-13-602 -i -00, 07-11-2-13-603 -a -00, 07-11-2-13-603 -b -00, 07-11-2-13-603 -c -

00, 07-11-2-13-603 -d -00, 07-11-2-13-603 -f -00, 07-11-2-13-603 -h -00, 07-11-2-13-603 -i -00, 07-11-2-13-604 -a -01, 07-11-2-13-604 -

a -99, 07-11-2-13-604 -c -00, 07-11-2-13-604 -d -00, 07-11-2-13-605 -a -00, 07-11-2-13-606 -a -00, 07-11-2-13-606 -b -01, 07-11-2-13-

606 -b -99, 07-11-2-13-606 -c -00, 07-11-2-13-608 -c -00, 07-11-2-13-608 -d -00, 07-11-2-13-609 -c -00, 07-11-2-13-609 -d -00, 07-11-2-

13-609 -j -00, 07-11-2-13-609 -k -00, 07-11-2-13-609A  -a -00, 07-11-2-13-610 -a -00, 07-11-2-13-610 -c -00, 07-11-2-13-610 -d -01, 07-

11-2-13-610 -d -99, 07-11-2-13-610 -g -00, 07-11-2-13-610 -i -00, 07-11-2-13-611 -a -00, 07-11-2-13-611 -b -00, 07-11-2-13-611 -c -00, 

07-11-2-13-612 -a -00, 07-11-2-13-612 -b -00, 07-11-2-13-612 -i -00, 07-11-2-13-612 -j -00, 07-11-2-13-612 -k -00, 07-11-2-13-612 -l -

00, 07-11-2-13-612 -m -00, 07-11-2-13-613 -a -00, 07-11-2-13-613 -b -00, 07-11-2-13-613 -c -00, 07-11-2-13-613 -g -00, 07-11-2-13-613 

-h -00, 07-11-2-13-613 -i -00, 07-11-2-13-613 -j -00, 07-11-2-13-613 -l -00, 07-11-2-13-613 -m -00, 07-11-2-13-613 -n -00, 07-11-2-13-
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614 -a -00, 07-11-2-13-614 -f -00, 07-11-2-13-614 -g -00, 07-11-2-13-614 -l -00, 07-11-2-13-614 -m -00, 07-11-2-13-614 -o -00, 07-11-2-

13-614 -p -00, 07-11-2-13-614 -r -00, 07-11-2-13-617 -c -00, 07-11-2-13-618 -a -00, 07-11-2-13-618 -f -00, 07-11-2-13-618 -g -00, 07-

11-2-13-618 -h -00, 07-11-2-13-618 -i -00, 07-11-2-13-619 -a -00, 07-11-2-13-619 -b -00, 07-11-2-13-619 -d -00, 07-11-2-13-619 -f -00, 

07-11-2-13-619 -g -00, 07-11-2-13-619 -h -00, 07-11-2-13-619 -i -00, 07-11-2-13-619 -j -00, 07-11-2-13-620 -a -00, 07-11-2-13-620 -b -

00, 07-11-2-13-620 -d -00, 07-11-2-13-620 -f -00, 07-11-2-13-620 -g -00, 07-11-2-13-620 -h -00, 07-11-2-13-621 -a -00, 07-11-2-13-621 

-b -00, 07-11-2-13-621 -c -00, 07-11-2-13-621 -d -00, 07-11-2-13-621 -f -00, 07-11-2-13-621 -h -00, 07-11-2-13-621 -i -00, 07-11-2-13-

621 -j -00, 07-11-2-13-630 -i -00, 07-11-2-13-630 -l -00, 07-11-2-13-631 -a -00, 07-11-2-13-631 -b -00, 07-11-2-13-631 -c -00, 07-11-2-

13-631 -d -00, 07-11-2-13-631 -f -00, 07-11-2-13-631 -g -00, 07-11-2-13-631 -i -00, 07-11-2-13-631 -j -00, 07-11-2-13-633 -a -00, 07-11-

2-13-633 -b -00, 07-11-2-13-633 -c -00, 07-11-2-13-633 -d -00, 07-11-2-13-633 -f -00, 07-11-2-13-633 -g -00, 07-11-2-13-633 -h -00, 07-

11-2-13-633 -i -00, 07-11-2-13-633 -j -00, 07-11-2-13-633 -k -00, 07-11-2-13-633 -l -00, 07-11-2-13-633 -m -00, 07-11-2-13-633 -n -00, 

07-11-2-13-633 -o -00, 07-11-2-13-634 -d -00, 07-11-2-13-634 -f -00, 07-11-2-13-635 -a -00, 07-11-2-13-635 -c -00, 07-11-2-13-635 -d -

00, 07-11-2-13-635 -f -00, 07-11-2-13-635 -g -00, 07-11-2-13-636 -a -00, 07-11-2-13-636 -b -00, 07-11-2-13-636 -c -00, 07-11-2-13-636 

-d -00, 07-11-2-13-636 -f -00, 07-11-2-13-636 -h -00, 07-11-2-13-636 -j -00, 07-11-2-13-637 -a -00, 07-11-2-13-637 -b -00, 07-11-2-13-

637 -c -00, 07-11-2-13-637 -d -00, 07-11-2-13-637 -f -00, 07-11-2-13-638 -a -00, 07-11-2-13-638 -b -00, 07-11-2-13-638 -c -00, 07-11-2-

13-638 -d -00, 07-11-2-13-638 -f -00, 07-11-2-13-641 -a -00, 07-11-2-13-641 -b -00, 07-11-2-13-641 -c -00, 07-11-2-13-641 -d -00, 07-

11-2-13-641 -f -00, 07-11-2-13-641 -g -00, 07-11-2-13-642 -a -00, 07-11-2-13-642 -d -00, 07-11-2-13-644 -a -00, 07-11-2-13-644 -b -00, 

07-11-2-13-644 -c -00, 07-11-2-13-645 -a -00, 07-11-2-13-645 -b -00, 07-11-2-13-645 -i -00, 07-11-2-13-646 -a -00, 07-11-2-13-646 -b -

00, 07-11-2-13-646 -c -00, 07-11-2-13-646 -d -00, 07-11-2-13-646 -f -00, 07-11-2-13-646 -g -00, 07-11-2-13-646 -h -00, 07-11-2-13-647 

-a -00, 07-11-2-13-647 -b -00, 07-11-2-13-647 -c -00, 07-11-2-13-647 -f -00, 07-11-2-13-647 -g -00, 07-11-2-13-647 -h -00, 07-11-2-13-

648 -a -00, 07-11-2-13-648 -b -00, 07-11-2-13-648 -c -00, 07-11-2-13-648 -d -00, 07-11-2-13-648 -f -00, 07-11-2-13-648 -h -00, 07-11-2-

13-649 -a -00, 07-11-2-13-649 -c -00, 07-11-2-13-649 -f -00, 07-11-2-13-649 -g -00, 07-11-2-13-650 -a -00, 07-11-2-13-650 -b -00, 07-

11-2-13-650 -c -00, 07-11-2-13-650 -d -00, 07-11-2-16-820 -t -00; 07-11-2-13-591-b-00 (część); 07-11-2-13-608-b-00 (część); 07-11-2-

12-677-b-00 (część), 07-11-2-12-677-d-00 (część); 07-11-2-12-699-c-99 (część); 07-11-2-16-821-f-99 (część), 07-11-2-16-822-c-00 

(część), 07-11-2-16-822-g-00 (część). 

 

Nadleśnictwo Brodnica: 12-01-3-11-1 -d -00, 12-01-3-11-12 -a -00, 12-01-3-11-12 -d -00, 12-01-3-11-15 -b -00, 12-01-3-11-15 -c -00, 

12-01-3-11-19 -a -00, 12-01-3-11-19 -b -00, 12-01-3-11-2 -g -00, 12-01-3-11-21 -c -00, 12-01-3-11-21 -d -00, 12-01-3-11-22 -c -00, 12-

01-3-11-23 -b -00, 12-01-3-11-23 -c -00, 12-01-3-11-23 -h -00, 12-01-3-11-24 -c -00, 12-01-3-11-24 -d -00, 12-01-3-11-24 -g -00, 12-01-

3-11-24 -h -00, 12-01-3-11-3 -a -00, 12-01-3-11-3 -d -00, 12-01-3-11-3 -f -00, 12-01-3-11-3 -g -00, 12-01-3-11-3 - 00, 12-01-3-11-32 -a -

00, 12-01-3-11-32 -b -00, 12-01-3-11-32 -c -00, 12-01-3-11-32 -d -00, 12-01-3-11-33 -a -00, 12-01-3-11-33 -b -00, 12-01-3-11-33 -c -00, 

12-01-3-11-35 -l -00, 12-01-3-11-36 -a -00, 12-01-3-11-36 -b -00, 12-01-3-11-36 -c -00, 12-01-3-11-37 -a -00, 12-01-3-11-38 -a -00, 12-

01-3-11-38 -b -00, 12-01-3-11-38 -c -00, 12-01-3-11-4 -a -00, 12-01-3-11-4 -n -00, 12-01-3-11-40 -d -00, 12-01-3-11-41 -b -00, 12-01-3-
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11-43 -k -00, 12-01-3-11-44 -r -00, 12-01-3-11-45 -a -00, 12-01-3-11-45 -b -00, 12-01-3-11-45 -c -00, 12-01-3-11-45 -d -00, 12-01-3-11-

45 -f -00, 12-01-3-11-46 -a -00, 12-01-3-11-46 -d -00, 12-01-3-11-46 -i -00, 12-01-3-11-46 -k -00, 12-01-3-11-46 -l -00, 12-01-3-11-46 -

m -00, 12-01-3-11-46 -n -00, 12-01-3-11-47 -a -00, 12-01-3-11-47 -b -00, 12-01-3-11-49 -a -00, 12-01-3-11-49 -b -00, 12-01-3-11-49 -c -

00, 12-01-3-11-49 -d -00, 12-01-3-11-5-a -00, 12-01-3-11-5 -b -00, 12-01-3-11-5 -c -00, 12-01-3-11-5 -d -00, 12-01-3-11-5 -g -00, 12-01-

3-11-50 -a -00, 12-01-3-11-50 -b -00, 12-01-3-11-51 -a -00, 12-01-3-11-53 -d -00, 12-01-3-11-53 -f -00, 12-01-3-11-54 -a -00, 12-01-3-

11-56 -c -00, 12-01-3-11-56 -d -00, 12-01-3-11-56 -i -00, 12-01-3-11-57 -i -00, 12-01-3-11-58 -a -00, 12-01-3-11-58 -b -00, 12-01-3-11-

58 -c -00, 12-01-3-11-58 -d -00, 12-01-3-11-59 -c -00, 12-01-3-11-59 -d -00, 12-01-3-11-59 -f -00, 12-01-3-11-59 -h -00, 12-01-3-11-59 -

i -00, 12-01-3-11-6 -f -00, 12-01-3-11-60 -a -00, 12-01-3-11-7 -a -00, 12-01-3-11-7 -f -00, 12-01-3-11-7 -g -00, 12-01-3-11-7 -h -00, 12-

01-3-11-7 -i -00, 12-01-3-12-144 -f -00, 12-01-3-12-144 -i -00, 12-01-3-12-161 -a -00, 12-01-3-15-111 -a -00, 12-01-3-15-111 -ax -00, 

12-01-3-15-111 -b -00, 12-01-3-15-111 -c -00, 12-01-3-15-111 -d -00, 12-01-3-15-111 -dx -00, 12-01-3-15-111 -f -00, 12-01-3-15-111 -g -

00, 12-01-3-15-111 -h -00, 12-01-3-15-125 -b -00, 12-01-3-15-125 -c -00, 12-01-3-15-125 -d -00, 12-01-3-15-125 -f -00, 12-01-3-15-125 

-g -00, 12-01-3-15-125 -h -00, 12-01-3-15-126 -b -00, 12-01-3-15-126 -f -00, 12-01-3-15-142 -a -00, 12-01-3-15-142 -c -00, 12-01-3-15-

142 -d -00, 12-01-3-15-143 -a -00, 12-01-3-15-143 -b -00, 12-01-3-15-143 -c -00, 12-01-3-15-143 -d -00, 12-01-3-15-143 -f -00, 12-01-

3-15-143 -g -00, 12-01-3-15-62 -a -00, 12-01-3-15-62 -b -00, 12-01-3-15-62 -d -00, 12-01-3-15-62 -f -00, 12-01-3-15-63 -a -00, 12-01-3-

15-63 -b -00, 12-01-3-15-63 -c -00, 12-01-3-15-64 -a -00, 12-01-3-15-64 -b -00, 12-01-3-15-65 -m -00, 12-01-3-15-66 -a -00, 12-01-3-

15-66 -b -00, 12-01-3-15-66 -h -00, 12-01-3-15-67 -a -00, 12-01-3-15-67 -b -00, 12-01-3-15-67 -c -00, 12-01-3-15-75 -c -00, 12-01-3-15-

75 -d -00, 12-01-3-15-76 -a -00, 12-01-3-15-77 -a -00, 12-01-3-15-77 -b -00, 12-01-3-15-77 -c -00, 12-01-3-15-77 -f -00, 12-01-3-15-77 -

g -00, 12-01-3-15-77 -k -00, 12-01-3-15-77 -m -00, 12-01-3-15-77 -s -00, 12-01-3-15-78 -a -00, 12-01-3-15-78 -b -00, 12-01-3-15-78 -d -

00, 12-01-3-15-85 -k -00, 12-01-3-15-86 -p -00, 12-01-3-15-95 -c -00, 12-01-3-15-96 -b -00, 12-01-3-15-96 -g -00, 12-01-3-15-97 -a -00, 

12-01-3-15-97 -b -00, 12-01-3-15-97 -d -00, 12-01-3-15-97 -f -00, 12-01-3-15-97 -g -00, 12-01-3-15-98 -j -00, 12-01-3-15-98 -k -00; 12-

01-3-11-6-d-00 (część); 12-01-3-11-44-a-00 (część), 12-01-3-11-44-a-00 (część); 12-01-3-11-44-m-00 (część), 12-01-3-11-44-p-00 

(część), 12-01-3-11-44-s-00 (część); 12-01-3-11-46-c-00 (część); 12-01-3-11-44-j-00 (część), 12-01-3-11-44-o-00 (część); 12-01-3-15-

125-a-00 (część), 12-01-3-15-126-a-00 (część), 12-01-3-15-142-h-00 (część). 

Gmina Górzno, obręb Fiałki: 1/1 (część), 305/11 (część); obręb Górzno 2: 53/1 (część), 53/4 (część). 

 

b) *91E0: Nadleśnictwo Lidzbark: 07-11-2-13-591-d-00; 07-11-2-13-598-h-00; 07-11-2-12-627 b, f;  07-11-2-12-627-f-00; 07-11-2-12-659-

c-00; 07-11-2-12-659-c-00; 07-11-2-16-764-c, g; 07-11-2-16-783-h-00; 07-11-2-16-803-m-00 (fragment); 07-11-2-16-820-o-00; 07-11-2-

16-821-l, m; 

Nadleśnictwo Brodnica, Leśnictwo Borek: 1b, c, 2c; 5 f (część), h (część), i (część), 6 h, i; 8 b, k, m (część); 10 b, c, g; 11 b, c, f, j; 12 f; 

13 b, c; 14 j, n; 16 f; 17a; 18a, b; 26h; 30 c (część), d, f; 31 d (część), f, g (część), j, m (część); 33 d, f; 34 f; 35 a; 41 c; 43 b, c, f, g, h;  44 

a (część), b (część); 46 a (fragment), b, k (fragment), p, w, x; 57 f, g; Leśnictwo Górzno: 66 c; 111x, y; 125 i, 126 d, 142 b, f; 144 h; 

Gmina Bartniczka, obręb Gutowo: 25/8 (część), 26/24 (część); 23/2 (część); 
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Gmina Górzno, obręb Zaborowo: 18, 19, 23/1, 30; obręb Fiałki: od 6 do 38, od 47 do 56, 120; 265/1 (część), 267/1 (część); 1/1 (część), 

307/1, 348/3 (część), 348/2 (część), 350/2 (część), 350/4,  350/6 (część), 350/7 (część), 350/8 (część), 351/1 (część), 351/2 (część), obręb 

Górzno 2: 47 (część), 48 (część); 53/4 (część); obręb Górzno 3: 60/10 (część), 70/1 (część); 

Gmina Lidzbark Welski, obręb Klonowo, dz nr: 3/5 (część), 3/4 (część), 4 (część); 22 (część); 25/4 (część), 26, 27 (część); 

280304_5.0004.53  (część), 280304_5.0004.56 (część), 280304_5.0004.57 (część). 

 
Gatunki roślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji
6
 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
1393 Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
A2 Usunięcie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usunięcie nalotu drzew 

i krzewów:  

– ścinka z usunięciem 

biomasy poza płat siedliska;  

- wycinka drzew i krzewów 

w obrębie stanowiska gatunku 

(w promieniu około 20 m od 

namiaru współrzędnych za 

pomocą GPS),pod nadzorem 

botanika, możliwe 

modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni. 

Najlepiej wykonywać zimą. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-803 i; 

Gmina Lidzbark 

Welski: 

280304_5.0012.193;  

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 

150/1; obręb Górzno 

3: 70/1.  

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do 

czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

5/ha RDOŚ w Olsztynie oraz 

RDOŚ w Bydgoszczy 

w porozumieniu 

z Nadleśnictwem 

Lidzbark  

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

A5 Wykaszanie gatunków 

szuwarowych 

Wykaszanie ekspansywnych 

gatunków szuwarowych 

w obrębie stanowiska gatunku 

(w promieniu około 20 m od 

namiaru współrzędnych za 

pomocą GPS), pod nadzorem 

botanika, możliwe 

modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-803 i; 

Gmina Lidzbark 

Welski: 

280304_5.0012.193;  

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 

150/1; obręb Górzno 

3: 70/1. 

Co dwa lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

1,5/ha RDOŚ w Olsztynie oraz 

RDOŚ w Bydgoszczy 

w porozumieniu 

z Nadleśnictwem 

Lidzbark  

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie porozumienia 

zawartego z organem 

                                                 
6
  W kolumnie „miejsce realizacji” podane są pełne numery działek bądź wydzieleń leśnych na których znajduje się stanowisko gatunku, jednakże zalecenia ochronne 

odnoszą się wyłącznie do obrębu stanowisk gatunku wraz z najbliższym otoczeniem –  po ustaleniu powierzchni objętej działaniami na podstawie opinii eksperckiej. 
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sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 
A9 Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców 

Ograniczenie presji 

wywieranej przez 

roślinożerców – w przypadku 

konfliktu między ochroną 

siedliska gatunku rośliny a 

ochroną bobra, pierwszeństwo 

ochrony należy przyznać 

ochronie sierpowca. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-803 i; 

Gmina Lidzbark 

Welski: 

280304_5.0012.193;  

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 

150/1; obręb Górzno 

3: 70/1. 

Od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

brak 

danych 

RDOŚ w Olsztynie oraz 

RDOŚ w Bydgoszczy; 

Nadleśnictwo Lidzbark  

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
- - - - - - - 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
C2 Ocena stanu populacji 

gatunku i jego siedliska 

Ocena stanu populacji gatunku 

i jego siedliska w ramach 

wykonania monitoringu 

siedliska gatunku zgodnie z 

metodyką GIOŚ. Wizytacja 

terenowa, dokumentacja 

fotograficzna, sprawozdanie. 

Szczególną uwagę zwrócić na 

występowanie ekspansywnych 

gatunków szuwarowych oraz 

efekt działania ochronnego. 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-803 i; 

Gmina Lidzbark 

Welski: 

280304_5.0012.193;  

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk: 

150/1; obręb Górzno 

3: 70/1. 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/stanowis

ko 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz  RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
- - - - - - - 

1437 Leniec 

bezpodkwiatkow

y Thesium 

ebracteatum 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
A1 Koszenie z wywiezieniem 

biomasy 

Ze szczególnym 

uwzględnieniem jeżyn oraz 

borówki czernicy, wraz z 

usunięciem biomasy poza 

stanowisko; pod nadzorem  

botanika - możliwe 

modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-881 c; 

17-875 b; 16-883 a; 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Bryńsk: 145 a; 147 a; 

226 a.  

Co 2 lata, od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

2/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy w 

porozumieniu z  

Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica 
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zależnie od opinii eksperckiej. 

Technika prac dowolna, w 

terminie II połowa września-

listopad 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
B6 Kształtowanie 

prawidłowej struktury i 

składu gatunkowego 

drzewostanu 

W obrębie stanowisk gatunku. 

Nie wprowadzanie podsadzeń 

gatunków ocieniających runo, 

(szczególnie buka, świerka, 

grabu oraz lipy) w odległości 

mniejszej niż 20 metrów od 

granic stanowisk (wskazane 

gatunki ewentualnych 

podsadzeń w pobliżu 

stanowisk: dęby, sosna) 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-881 c; 

17-875 b; 16-883 a; 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Bryńsk: 145 a; 147 a; 

226 a. 

Prace 

wieloletnie, 

wychodzące 

poza ramy PZO. 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy w 

porozumieniu z  

Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica 

 

B8 Prześwietlenie 

drzewostanu 

Wycinka podszytu i trzebież 

drzewostanu dążąca do 

osiągnięcia zwarcia koron nie 

większego niż 70% - na części 

stanowisk wspólnych 

działanie możliwe do 

potraktowania łącznie z 

działaniami ochronnymi dla 

dąbrowy świetlistej *91I0.  

Działanie pod nadzorem  

botanika - możliwe 

modyfikacje kształtu 

odkrzewianej powierzchni 

zależnie od opinii eksperckiej. 

W terminie od listopada do 

marca.  

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-881 c; 

17-875 b; 16-883 a; 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Bryńsk: 145 a; 147 a; 

226 a. 

Podszyt 

corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do 

czasu uzyskania 

pożądanego 

zwarcia. 

Kształtowanie 

drzewostanu – 

prace 

wieloletnie, 

wychodzące 

poza ramy PZO. 

5/ha RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

koordynujące po 

uzyskaniu środków ze 

źródeł zewnętrznych 

na wykonanie zadania 

w porozumieniu z 

Nadleśnictwami 

Lidzbark i Brodnica. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
C2 Ocena stanu populacji 

gatunku i jego siedliska 

Ocena w ramach wykonania 

monitoringu gatunku - 

zgodnie z metodyką GIOŚ. 

Wizytacja terenowa, 

dokumentacja fotograficzna, 

sprawozdanie. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-881 c; 

17-875 b; 16-883 a; 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Bryńsk: 145 a; 147 a; 

226 a. 

Co 3 lata, od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący. 
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stopień zacienienia stanowisk. 

Możliwe połączenie działania 

z analogicznym działaniem 

dla dąbrów świetlistych *91I0. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
- - - - - - - 

1477 Sasanka 

otwarta Pulsatilla 

patens 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
A1 Koszenie z wywiezieniem 

biomasy  

Koszenie z wywiezieniem 

biomasy - ze szczególnym 

uwzględnieniem borówki 

czernicy, orlicy oraz trzcinnika 

piaskowego.  

- usunięcie skoszonej biomasy 

poza stanowisko; 

- działanie wykonywane pod 

nadzorem botanika - możliwe 

modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni 

zależnie od opinii eksperckiej; 

- technika prac dowolna, w 

terminie wrzesień-listopad. 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Borek: 36h; 39a; 25k; 

40a;  

 

Gmina Lubowidz, 

obręb Konopaty, 

działki: 99, 100; 132; 

134, 135, 136; 146, 

147; 276, 277; 667, 

668, 669. 

Co 3 lata, od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

2/ha RDOŚ w Olsztynie, 

RDOŚ w Warszawie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy w 

porozumieniu z 

Nadleśnictwem 

Brodnica  

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 
A6 Grabienie ściółki Grabienie ściółki: 

- wygrabianie ściółki do 

odsłonięcia gleby w obrębie 

stanowisk w celu 

przygotowania miejsc 

dogodnych do kiełkowania 

i rozwoju siewek sasanki;  

- w miejscach wskazanych 

przez eksperta utworzenie luk 

w warstwie mszystej 

pozbawionej zarówno roślin, 

jak i ściółki wraz z usunięciem 

pozyskanej biomasy. 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Borek: 36h; 39a; 25k; 

40a;  

 

Gmina Lubowidz, 

obręb Konopaty, 

działki: 99, 100; 132; 

134, 135, 136; 146, 

147; 276, 277; 667, 

668, 669 

co 4 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

2,5/ha RDOŚ w Olsztynie, 

RDOŚ w Warszawie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy w 

porozumieniu z 

Nadleśnictwem 

Brodnica  

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
B6 Kształtowanie 

prawidłowej struktury i 

składu gatunkowego 

drzewostanu w obrębie 

stanowiska gatunku  

Kształtowanie prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego drzewostanu w 

obrębie stanowiska gatunku:  

- nie wprowadzanie podsadzeń 

gatunków ocieniających runo, 

(szczególnie buka, świerka, 

grabu oraz lipy) w odległości 

mniejszej niż 20 metrów od 

granic stanowisk (wskazane 

gatunki ewentualnych 

podsadzeń w pobliżu 

stanowisk: dęby, sosna). 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Borek: 3 h; 39a; 25k; 

40a;  

Gmina Lubowidz, 

obręb Konopaty, 

działki: 99, 100; 132; 

134, 135, 136; 146, 

147; 276, 277; 667, 

668, 669. 

Prace 

wieloletnie, 

wychodzące 

poza ramy PZO. 

w ramach 

prowadzonej 

gospodarki 

leśnej 

RDOŚ w Olsztynie, 

RDOŚ w Warszawie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy w 

porozumieniu z 

Nadleśnictwem 

Brodnica  

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 
B8 Prześwietlenie 

drzewostanu 

Prześwietlenie drzewostanu:  

- wycinka podszytu i trzebież 

drzewostanu dążąca do 

osiągnięcia zwarcia koron nie 

większego niż 60%. 

W pierwszej kolejności 

usuwać świerka; 

- działanie w promieniu około 

20 metrów od namiaru 

stanowiska za pomocą GPS 

 – realizacja pod nadzorem 

botanika - możliwe 

modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni; 

- prace wykonywać w okresie 

od listopada do marca 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Borek: 36h; 39a; 25k; 

40a;  

Gmina Lubowidz, 

obręb Konopaty, 

działki: 99, 100; 132; 

134, 135, 136; 146, 

147; 276, 277; 667, 

668, 669. 

Podszyt 

corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do 

czasu uzyskania 

pożądanego 

zwarcia. 

Kształtowanie 

drzewostanu – 

Prace 

wieloletnie, 

wychodzące 

poza ramy PZO. 

4/ha RDOŚ w Olsztynie, 

RDOŚ w Warszawie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy w 

porozumieniu z 

Nadleśnictwem 

Brodnica  

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
C2 Ocena stanu populacji 

gatunku i jego siedliska 

Ocena stanu populacji gatunku 

i jego siedliska w ramach 

wykonania monitoringu 

siedliska gatunku zgodnie z 

metodyką GIOŚ. Wizytacja 

Nadleśnictwo 

Brodnica, Leśnictwo 

Borek: 36h; 39a; 25k; 

40a;  

Gmina Lubowidz, 

Co 3 lata, od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie, 

RDOŚ w Bydgoszczy 

oraz RDOŚ w 

Warszawie  
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terenowa, dokumentacja 

fotograficzna, sprawozdanie. 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na stopień zacienienia 

stanowisk oraz efekt 

prowadzonych działań 

ochronnych (szczególnie 

grabienia ściółki). Wskazany 

termin wiosenny ze względu 

na fenologię gatunku. 

obręb Konopaty, 

działki: 99, 100; 132; 

134, 135, 136; 146, 

147; 276, 277; 667, 

668, 669. 

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
- - - - - - - 

1617 Starodub 

łąkowy Angelica 

palustris 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
 

 

 

A2 

 

 

 

 

Usuwanie nalotu drzew i 

krzewów – ścinka z 

usunięciem biomasy poza 

płat siedliska 

Usuwanie nalotu drzew 

i krzewów:  

– ścinka z usunięciem 

biomasy poza płat siedliska;  

- wycinka drzew i krzewów 

w obrębie stanowiska gatunku 

pod nadzorem botanika;  

- możliwe modyfikacje 

kształtu wykaszanej 

powierzchni; 

- prace wykonywać w okresie 

zimowym. 

Gmina Bartniczka, 

obręb Radoszki, dz 

nr: 419; 420; 424/1. 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO, aż do 

czasu 

odkrzewienia 

powierzchni. 

5/ha RDOŚ w Bydgoszczy  

 

Wykonujący prawa 

właścicielskie na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000. 

A5 Wykaszanie gatunków 

szuwarowych 

Wykaszanie gatunków 

szuwarowych:  

- wykaszanie wysokich bylin 

wraz z usunięciem skoszonej 

biomasy w obrębie 

stanowiska, pod nadzorem 

botanika w okresie od II poł. 

września do końca 

października; 

- możliwe modyfikacje 

kształtu wykaszanej 

powierzchni. 

Gmina Bartniczka, 

obręb Radoszki, dz 

nr: 419; 420; 424/1. 

Co 2 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

1,5/ha RDOŚ w Bydgoszczy  

 

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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Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
C2 Ocena stanu populacji 

gatunku i jego siedliska 

Ocena stanu populacji gatunku 

i jego siedliska w ramach 

monitoringu gatunku zgodnie 

z metodyką GIOŚ. Wizytacja 

terenowa, dokumentacja 

fotograficzna, sprawozdanie. 

Szczególną uwagę zwrócić na 

występowanie ekspansywnych 

gatunków szuwarowych oraz 

efekt działania ochronnego. 

Gmina Bartniczka, 

obręb Radoszki: 419; 

420; 424/1. 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/płat RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy  

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
D3 Poszerzenie stanu wiedzy 

o przedmiocie ochrony 

Weryfikacja stanowiska 

gatunku o nr guid 5F58 

wskazanego w materiałach 

WZS. Ocena stanu populacji  i 

siedliska, identyfikacja 

zagrożeń, zaplanowanie 

działań ochronnych i 

monitoringu. 

Gmina Bartniczka, 

obręb Radoszki: 435. 

W przeciągu 2 

lat od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/stanowis

ko 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 

1903 Lipiennik 

Loesela Liparis 

loeselii 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
- - - - - - - 
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
- - - - - - - 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
- - - - - - - 
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
D3 Poszerzenie stanu wiedzy 

o przedmiocie ochrony 

Poszerzenie stanu wiedzy o 

przedmiocie ochrony. Z racji 

na nieodnalezienie gatunku w 

terenie i znaczne zarośnięcie 

znanych stanowisk gatunku 

konieczna jest weryfikacja 

wszystkich stanowisk gatunku 

wskazanych w materiałach 

Wojewódzkiego Zespołu 

Specjalistycznego 

(2008/2009 r.). Ocena stanu 

Nadleśnictwo 

Lidzbark: 16-803i; 

Gmina Górzno, obręb 

Czarny Bryńsk, dz. 

nr: 150/1. 

W przeciągu 2 

lat od momentu 

wprowadzenia 

PZO 

0,5/stanowis

ko 

RDOŚ w Olsztynie 

oraz RDOŚ w 

Bydgoszczy jako 

nadzorujący 
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populacji i siedliska gatunku, 

identyfikacja zagrożeń, 

zaplanowanie działań 

ochronnych i monitoringu. 

 
Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 
1355 Wydra  

Lutra lutra  

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 

 

1060 

Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 
 

Nr Działania związane z ochroną czynną 
A7 Obligatoryjne wykaszanie łąk Utrzymanie charakteru siedliska 

gatunku. 

- cykliczne wykaszanie łąk 

z wywiezieniem biomasy - nie 

rzadziej niż raz na trzy lata ale 

nie częściej niż raz do roku; 

- odstąpienie od zabudowy 

w obrębie siedlisk gatunku, 

niwelowania terenu, zalesienia, 

osuszania lub stałego 

zalewania. 

Gmina 

Bartniczka, 

obręb Gutowo, 

działki nr: 

132/1, 132/2, 

133, 134, 170/1 

176/2, 171, 172, 

135; 

Gmina Górzno, 

obręb Czarny 

Bryńsk, dz. nr: 

55/3, 59/6; 

gmina Górzno, 

obręb Górzno- 

Wybudowanie, 

dz. nr: 115/3, 

116/1 117 

W całym 

okresie 

obowiązywan

ia PZO 

bezkoszto

wo 

Wykonujący 

prawa 

właścicielskie 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000. 
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118/1; 

gmina Górzno, 

obręb 

Szynkowo, dz. 

nr: 156/5, 

155/4, 119-133, 

164/1-192. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
 Nie zaplanowano 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
C3 Kontrola koszenia łąk Kontrola koszenia łąk Gmina 

Bartniczka, 

obręb Gutowo, 

działki nr: 

132/1, 132/2, 

133, 134, 170/1 

176/2, 171, 172, 

135; 

Gmina Górzno, 

obręb Czarny 

Bryńsk, dz. nr: 

55/3, 59/6; 

gmina Górzno, 

obręb Górzno- 

Wybudowanie, 

dz. nr: 115/3, 

116/1 117 

118/1; 

gmina Górzno, 

obręb 

Szynkowo, dz. 

nr: 156/5, 

155/4, 119-133, 

164/1-192. 

Co trzy lata  0,3/rok RDOŚ 

Olsztyn 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
 Nie zaplanowano 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowyc

h 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce

7
 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

3140 Twardowodne oligo- 

i mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi 

łąkami ramienic Charetea 

7EA0 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

monitoringu 

siedliska przez 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

548125 598299 
RDOŚ w 

Olsztynie 
1/płat 

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

F829, 6686, 

16D9, 3274, 

D8DD, 

06D1, 2AE3, 

6891 , 12B7, 

0F8B, 49D7, 

4E68, 424B 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

549339 593650 

543451 591845 

540684 589077 

549496 592600 

552094 597726 

543464 592763 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

1/płat 

3160 Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki 

wodne 

F3F1, 0BD2, 

CADE  

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

549628 594481 

548313 599582 

548968 600563 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

1/płat 

*6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

5DA6, 

E7DE, CF54 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

543184 593169 

543124 593509 

544027 596560 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

*6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea) 

86C8, 7CF9, 

54C6, 77B2  

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

544149 594493 

544131 594647 

544313 595056 

543599 593930 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

6410 Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

09A7, C1AF, 

2178, B7FA, 

FE85, 65EE, 

3B16 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

544307 595975 

545411  595726 

547773 597786 

545672 599569 

549848 591842 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

6430 Ziołorośla górskie XX Cel działań Powierzchnia Zgodnie z Ocena zgodnie Co 5 lat od poszukiwania na RDOŚ w 0,5/płat 

                                                 
7
  Orientacyjne współrzędne punktu monitoringowego będącego środkowym punktem transektu. Współrzędne w układzie PUWG92. 
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(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

z metodyką 

PMŚ 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

całym obszarze 

ostoi, ze 

wskazaniem na 

brzegi rzeki Brynicy 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

A798, 02F5, 

9A6E, 03FF, 

7799,0C29, 

2288,  

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

543778 594176 

544659 594232 

542784 593314 

542640 597981 

548873 592987 

548936 593245 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

*7110 Torfowiska 

wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

8A40, 1ED3, 

A0BF, F5E0, 

E1A9, 5971,  

FEC1, B377, 

D9E1, 139F, 

68C1,710A; 

7100. 

 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

548477 599478 

549855 598956 

548889 600654 

546794 598748 

547128 595135 

548832 600365 

548524 599333 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

7120 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej i 

stymulowanej regeneracji 

9C6E, 0CA7 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

monitoringu 

siedliska przez 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

550619 597192 

544492 593889 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea) 

0230, 836C, 

CDF0, C921, 

099C, 4102, 

C921, 8C55, 

58AC, 4E57,  

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

548788 594342 

550694 596361 

548247 599311 

549732 599198 

546813 598840 

546832 598519 

549597 594578 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

B94B, F0E3, 

014B,BCDC, 

684D, 8264, 

6C55, 4CAE  

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

552100 598270 

543539 592546 

549792 592178 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

CEF0, 89DA, 

B30E, 6D58, 

0078, FBBD, 

2840, 1EFE, 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

monitoringu 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Raz na 10 lat w 

ramach 

sporządzania 

nowego PZO 

547024 598638 

547099 599261 

549628 598928 

547376 598412 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat lub 

w ramach 

sporządzani

a nowego 
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Carpinetum) D345, C2E6, 

B964, 6C4C, 

8A88, 9C24, 

45CA, 9D08, 

7E62, D345, 

EB27, EFAA, 

2B2F, CBF5, 

E7AE, 2840, 

009A, 91A8, 

41A0, 85EF, 

1F24, 11C6, 

3CB2, 623F, 

8198, 8C6F, 

3EFC, 4841, 

15F96, F563, 

4B86, A068, 

DDCE, 8F50, 

81A2, 1E9E, 

C8C0, E97D, 

8A88, 81BB, 

73D9, 8EF3, 

6FE1, 7D7F, 

siedliska przez 

GIOŚ 

549062 600689 

547137 599708 

543558 595273 

547471 595361 

548118  596267 

549012 594248 

551509 598330 

550226 591405 

545269 593952 

544634 592858 

544294 592656 

544074 592046 

543998 596110 

545194 596330 

546099 597506 

PZO 

*91D0 Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-

Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy 

borealne) 

B67E, F5C5, 

2B8B,AC0D, 

BB6F, 3F51, 

83A7, 1DA2, 

EB3B, B1B8, 

A988, 6469, 

EA74, 14CE, 

D136, 782F, 

8CDF, 4649, 

C9A3, 2A63, 

239F, B4BB, 

1769, C424, 

AEC9 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Raz na 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

547842 596267 

546993 595166 

549804 598808 

545716 599293 

549873 592090 

550842 596443 

552629 596833 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

3546, 1D87, 

1E9C, 9449, 

0555, AF90, 

43C5, 19A6, 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Raz na 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

544256 597437 

544747 597122 

543552 597550 

543684 595103 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 
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albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

39B4, 90FD, 

2138, A0F0, 

E763, A29E, 

8EFB, E521, 

A094, 629F, 

18DC, B5D8, 

6E7F, D904, 

BCCB, F809, 

9161, 1199, 

234A, B702, 

23A8, 5B4D, 

086E, 95CF, 

8A0C, 694F; 

4102, CE81 

543772 595493 

543483 594210 

543615 592204 

543621 591354 

550550 590952 

544687 599626 

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

1C67, 4076, 

6D0A,97DA; 

D145 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Raz na 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

544326 597607 

543634 595449 

545979 595658 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

F589, 46F2, 

21D2, 5DF6, 

1AB3, 5FBC, 

57EA; F056, 

5A4C, 3CD6, 

4940, 63AA, 

B0F9, 3075, 

BE77, 05C4, 

B12F, 63ED; 

81F6, 0BD0, 

0E32 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

550728 587734 

550315 587741 

549880 587623 

551599 588147 

551532 588678 

550922 587802 

551991 590804 

553190 595808 

552954 594941 

553241 596165 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/płat 

91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy (Cladonio-

Pinetum i chrobotkowa 

postać Peucedano-

Pinetum) 

XX 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i funkcje; 

Perspektywy ochrony 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Ocena zgodnie 

z metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

poszukiwania na 

całym obszarze 

Ostoi, ze 

szczególnym 

wskazaniem lasów 

na północny-wschód 

od wsi Czarny 

Bryńsk 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy, 

RDOŚ w 

Warszawie 

0,5/płat 
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Gatunki roślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Przedmiot ochrony 
Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 
1393 Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

18A5, C6A8; 

AF49, D724  

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z tabelą 

nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

c 

549875 592122 

543484 591408 

551664 598668 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/stanowi

sko 

1437 Leniec 

bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 

D319, BC55, 

7F5D, 35E3, 

1416, 82FC, 

09C1, C310, 

063B, 5C2B, 

9B7F, 8337 
 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z tabelą 

nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

554010 588385 

551587 588406 

551673 588116 

551690 588043 

551683 588018 

551708 587971 

551499 588445 

551546 588341 

551229 587933 

549467 591251 

548506 591477 

549845 587384 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/stanowi

sko 

1477 Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 

A3D9,FDAD, 

6B21, 379E, 

E24F, 4151, 

4412, 

A1AB,74CC, 

7DEB, 28E0, 

03C9, B70C, 

9A67, 5E81, 

27DC, 8160, 

DF11, FCA5  

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z tabelą 

nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

546761 595661 

546899 595719 

548147 595811 

546595 595674 

552413 587014 

552495 587051 

552604 587064 

552609 587060 

552644 587070 

552653 587086 

552674 587086 

552686 587077 

552711  587092 

552717 587084 

552728 587095 

552728 587098 

552508 587052 

553242 587425 

553379 587378 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy, 

RDOŚ w 

Warszawie 

0,5/stanowi

sko 
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1617 Starodub łąkowy 

Angelica palustris 

D4389; 4BFC, 

4420, FCA7, 

85E8; 5F58 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z tabelą 

nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

542460 597905 

541514 598000 

541890 598012 

541606 598032 

541446 598051 

541514 598111 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/stanowi

sko 

1903 Lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 
5BE7, BDF7 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z tabelą 

nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

Co 3 lata od 

momentu 

wprowadzenia 

PZO 

549878 592121 

549193 593716 

RDOŚ w 

Olsztynie, 

RDOŚ w 

Bydgoszczy 

0,5/stanowi

sko 

 



198 
 

 
Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedzial

ny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1355 Wydra 

Lutra lutra  
- 

Monitoring 

liczebności populacji 
populacja liczebność 

Badanie liczebności 

osobników gatunku 

w obszarze 

Dwa razy w 

trakcie 

obowiązywania 

PZO 

Cały obszar ostoi 
RDOŚ 

Olsztyn 
1/stanowisko 

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

 

1-5 
Monitoring 

liczebności populacji 
populacja liczebność 

Badanie liczebności 

osobników gatunku 

na stanowisku 

Dwa razy w 

trakcie 

obowiązywania 

PZO 

Cały obszar ostoi 
RDOŚ 

Olsztyn 
1/stanowisko 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja planistyczna 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego uchwalone Uchwałą Nr 

XXIV/143/2001 Rady Gminy w Górznie  z dnia 

20.06.2001 r. 

Należy dokonać uaktualnienia studium zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej uwarunkowań 

przyrodniczych poprzez wskazanie przebiegu granic obszaru, celów i przedmiotów ochrony oraz zidentyfikowanych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla obszaru Natura 2000. W części dotyczącej kierunków rozwoju 

przestrzennego oraz ustaleń planów dotyczących sposobów zagospodarowania terenu należy uwzględnić powyższe 

zagadnienia oraz zaplanowane działania ochronne w celu eliminacji możliwego negatywnego oddziaływania sposobu 

realizacji dokumentu na siedliska przyrodnicze i siedliska roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grążawy z maja 1998 r.  

Należy dokonać uaktualnienia studium zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej uwarunkowań 

przyrodniczych poprzez wskazanie przebiegu granic obszaru, celów i przedmiotów ochrony oraz zidentyfikowanych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla obszaru Natura 2000. W części dotyczącej kierunków rozwoju 

przestrzennego oraz ustaleń planów dotyczących sposobów zagospodarowania terenu należy uwzględnić powyższe 

zagadnienia oraz zaplanowane działania ochronne w celu eliminacji możliwego negatywnego oddziaływania sposobu 

realizacji dokumentu na siedliska przyrodnicze i siedliska roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony obszaru 

Natura 2000. 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 
Na chwilę obecną nie ma przesłanek do sporządzenia planu ochrony. 
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Przesłanki do sporządzenia planu ochrony mogą ujawnić się w wyniku rozpoznania występowania oraz stanu siedlisk i stanu populacji gatunków zwierząt. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

L.p Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1.  

6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe – ocena 

ogólna D 

 

6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe – stopień 

reprezentatywności C, 

stan zachowania C, 

względna powierzchnia 

C, ocena ogólna C 

Poza 2 płatami z materiałów WZS stwierdzony został nowy płat siedliska na północ od miasta Górzno. Podczas 

waloryzacji płatów siedliska stwierdzono, iż udział gatunków charakterystycznych i perspektywy ochrony są na tyle 

dobre, iż wskazane jest uznać siedlisko jako przedmiot ochrony i zaproponować dla niego działania ochrony 

czynnej,  mając na względzie również jego priorytetowość oraz malejący areał w regionie.  

2.  

6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe – 

powierzchnia siedliska 

0,886 ha 

6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe – 

powierzchnia siedliska 

2,03 ha 

stwierdzono nowy reprezentatywny dla siedliska płat murawy (GUID: CF54) o stosunkowo dobrym stanie 

zachowania – ocena obniżona na U1 jedynie z powodu pojedynczo wkraczającego trzcinnika piaskowego oraz 

sosny, mimo to, z racji na widoczne użytkowanie i duży udział gatunków charakterystycznych (goździk kartuzek 

Dianthus carthusianorum, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, strzęplica sina Koeleria glauca, czosnek 

zielonawy Allium oleraceum, zawciąg nadmorski Armeria maritima, chaber nadreński Centaurea stoebe) 

perspektywy ochrony dla tego płatu są dobre (FV). 

3.  

6210 Murawy 

kserotermiczne – stan 

zachowania B 

6210 Murawy 

kserotermiczne – stan 

zachowania C 

Z racji na zarastanie części płatów podrostem krzewów i drzew oraz ocienienie sąsiadującymi zadrzewieniami stan 

zachowania i wyraźne tendencje sukcesyjne w kierunku ciepłolubnych zarośli zaznaczyć należy iż stan zachowania 

siedliska 6210 jest niższy niż wskazany w SDF, jednakże nadal  kwalifikuje go do uznania go za przedmiot ochrony 

wymagający ochrony czynnej. 

4.  

6210 Murawy 

kserotermiczne – 

powierzchnia siedliska 

1,77 ha 

6210 Murawy 

kserotermiczne – 

powierzchnia siedliska 

2,39 ha 

Zmiana proponowana przez wzgląd na stwierdzenie większej powierzchni siedliska w płatach o numerach GUID 

86C8 oraz 54C6 - powiększono o przylegające fragmenty zboczy wzgórz o zbliżonych warunkach  

mikroklimatycznych, edaficznych oraz udziale gatunków charakterystycznych, jak: chaber driakiewnik Centaurea 

scabiosa, lebiodka pospolita Origanum vulgare, driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca, driakiew wonna Scabiosa 

canescens, oman szorski Inula hirta i wierzbolistny I. salicina. 

5.  

6510 Niżowe i górskie 

łąki świeże użytkowane 

ekstensywnie – 

powierzchnia siedliska 

53,20 ha 

6510 Niżowe i górskie 

łąki świeże użytkowane 

ekstensywnie – 

powierzchnia siedliska 

47,65 ha 

Fragment płatu o numerze GUID 02F5 został pomniejszony na korzyść powierzchni płatu siedliska 6210 – murawy 

kserotermicznej o numerze GUID 54C6; stwierdzono tam obecność roślinności typowej dla tego siedliska (patrz: 

uzasadnienie do zmiany powierzchni siedliska 6210). Płat w przysiółku Ruda z racji na kadłubowy charakter oraz 

dominujący udział gatunków ruderalnych w stosunku do gatunków łąkowych uznano za nie reprezentujący siedliska. 

6.  

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

powierzchnia siedliska 

2116.53 ha 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

powierzchnia siedliska 

2040,09 ha 

Z racji na duże rozbieżności odnośnie rzeczywistej powierzchni zajmowanej przez siedliska grądowe w obszarze 

między danymi WZS a danymi zebranymi przez właściwe terytorialnie nadleśnictwa, uznano za podstawowe 

działanie poszerzenie stanu wiedzy o siedlisku. Istnieją jednak płaty których przyporządkowanie do typu siedliska 

było wynikiem błędu naukowego – są to powierzchnie na których podczas innych prowadzonych inwentaryzacji 

stwierdzono siedliska kwaśnych i żyznych buczyn oraz kwaśnych dąbrów. W związku z ich usunięciem z wykazu, 

powierzchnia siedliska w Ostoi nieznacznie się zmniejszyła. Możliwe jest jednak, iż w trakcie pełnej weryfikacji 
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powierzchni siedliska w Ostoi Lidzbarskiej sumaryczna powierzchnia siedliska 9170 ulegnie zmianie. 

7.  

7110 Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) – 

powierzchnia siedliska 

25,71 ha 

7110 Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) – 

powierzchnia siedliska 

25,08 ha 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 

8.  

7120 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej i 

stymulowanej regeneracji 

– powierzchnia siedliska 

0,89 ha 

7120 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej i 

stymulowanej regeneracji 

– powierzchnia siedliska 

8,11 ha 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 

9.  

7210 Torfowiska 

nakredowe (Cladietum 

marisci, Caricetum 

buxbaumii, Schoenetum 

nigricantis) – 

powierzchnia siedliska 

0,89 ha 

7210 Torfowiska 

nakredowe (Cladietum 

marisci, Caricetum 

buxbaumii, Schoenetum 

nigricantis) – 

powierzchnia siedliska 

0,07 ha 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 

10.  

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

– powierzchnia siedliska 

5,32 ha 

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

– powierzchnia siedliska 

5,68 ha 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 

11.  

91D0 Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-

Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy 

borealne) – powierzchnia 

siedliska 34,58 ha 

91D0 Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-

Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy 

borealne) – powierzchnia 

siedliska 34,33 ha 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 

12.  

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 
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albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) – 

powierzchnia siedliska 

195,96 ha 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) – 

powierzchnia siedliska 

190,24 ha 

13.  

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) – powierzchnia 

siedliska 3,55 ha 

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) – powierzchnia 

siedliska 3,41 ha 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 

14.  

91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) – 

powierzchnia siedliska 

122,36 ha 

91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) – 

powierzchnia siedliska 

120,25 ha 

Zmiana powierzchni tego siedliska wynika z przeprowadzenia dokładniejszego rozpoznania płatów siedliska 

w terenie z użyciem sprzętu GPS do wytyczenia powierzchni tych siedlisk. 

15.  
1617 Starodub łąkowy – 

stan zachowania B 

1617 Starodub łąkowy – 

stan zachowania C 

Chcąc zaznaczyć spadek liczebności gatunku na stanowiskach (> 500 wg SDF,  ok. 70 osobników stwierdzonych w 

terenie) spowodowany pogorszeniem się warunków siedliskowych gatunku, proponuje się zmianę oceny stanu 

zachowania z B na C. Zapis ten ma służyć zwróceniu uwagi na konieczność pilnego podjęcia działań ochronnych 

aby stan populacji gatunku nie ulegał dalszemu pogorszeniu bądź uległ poprawie. W odróżnieniu od innych 

gatunków, dla których termin prac terenowych na rzecz PZO nie był odpowiedni (i przez to wykrycie było 

utrudnione bądź niemożliwe, jak w przypadku leńca bezpodkwiatowego czy sasanki otwartej), koniec lipca jest 

optymalnym czasem do weryfikacji terenowej staroduba łąkowego, co sugeruje iż wyniki badań z roku 2013 są 

miarodajne i obrazują rzeczywisty ubytek osobników spowodowane zarośnięciem i ocienieniem przez bardziej 

ekspansywne gatunki. 

16.  

1617 Starodub łąkowy – 

wielkość populacji min 

500 

Starodub łąkowy – 

wielkość populacji min 

70 

Jak wyżej; przeprowadzona weryfikacja stanu populacji gatunku potwierdziła znaczny spadek liczebności 

osobników na stanowiskach w wyniku pogorszenia warunków bytowania.  

17.  
1617 Starodub łąkowy – 

ocena ogólna B 

Starodub łąkowy – ocena 

ogólna C 

Tak jak wyżej – wszystkie składowe oceny obszaru dla staroduba łąkowego wynoszą C, w związku z czym ogólna 

ocena proponowana dla gatunku również wynosi C.  

18.  

Kumak nizinny Bombina 

bombina – ocena ogólna 

C 

Kumak nizinny Bombina 

bombina – ocena ogólna 

D 

Wykonawcy projektu planu zadań ochronnych zweryfikowali stanowisko kumaka nizinnego w Ostoi Lidzbarskiej. 

Uznano, że w pobliżu tego stanowiska znajdują się inne potencjalne miejsca występowania tego gatunku. Nie 

dokonano jednak szczegółowych badań liczebności populacji.  

Kumak nizinny nie może być przedmiotem ochrony, o czym decyduje niewielka liczebność populacji lokalnej i 

liczba siedlisk (pojedyncze stanowisko). Gatunek ten jest względnie licznym płazem w Polsce (szacowana populacja 

- kilkanaście tysięcy osobników – informacje własne). Jednocześnie jest częstym płazem na terenie Warmii i Mazur 

(znanych jest kilkaset stanowisk - informacje własne), na tej podstawie uznano, że stanowisko to nie jest ważne dla 

zachowania gatunku w kraju i regionu. 
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L.p. 
Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany 

   

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

Moduł A 

  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 1 Dot. 

rozbieżności zasięgów siedlisk przyrodniczych 

Nadleśnictwo Brodnica Zdajemy sobie sprawę z rozbieżności przedstawionych danych. 

Dane GIS przedstawiające zasięg siedlisk otrzymaliśmy jako dane 

zebrane przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny z 2009 roku, w 

skład którego wchodziły wymienione przez Państwa osoby. Z 

danych zawartych w raportach WZS odnośnie występowania 

siedlisk przyrodniczych z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej 

oraz gatunków roślin z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, które 

zostały wykonane przez dr hab. Prof. UMK Tomasza Załuskiego, 

mgr Iwonę Łazowy-Szczepanowską, dr Dorotę Gawędę-

Kempczyńską oraz inż. Mariana Szulc jednoznacznie wynikają 

powierzchnie siedlisk oraz liczba stanowisk podane w obecnie 

funkcjonującym SDF i w tabeli 1.5 szablonu dokumentacji PZO. 

Jedyne proponowane przez nas zmiany powierzchni siedlisk 

odnoszą się do nowego płatu siedliska 6120 (Ciepłolubne murawy 

napiaskowe) oraz powiększenia płatu siedliska 6210 (Murawy 

kserotermiczne). W przypadku innych siedlisk, co do których 

istnieją wątpliwości, ale naszym zdaniem wymagają one bardziej 

zaawansowanych metod badań sugerujemy poszerzenie stanu 

wiedzy podczas trwania PZO. 

Zadaniem wykonawcy w przypadku siedlisk zajmujących znaczne 

powierzchnie, m.in. siedlisk grądowych  o kodzie 9170, była 

weryfikacja terenowa około 20% powierzchni całkowitej siedliska, 

z przyczyn czysto technicznych (możliwość rozpoczęcia prac 

terenowych dopiero w drugiej połowie lipca) nie była możliwa 

pełna inwentaryzacja wszystkich powierzchni w Ostoi.  

Zgodzić się musimy, iż część powierzchni siedlisk wykazanych w 

WZS ma charakter dyskusyjny, dlatego też np. w przypadku 
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siedliska 9170 jako priorytetowe działanie proponujemy 

poszerzenie stanu wiedzy o siedlisku w oparciu o pełną 

inwentaryzację terenową siedliska oraz źródła literaturowe. Jeżeli 

dysponują Państwo materiałami które jednoznacznie pozwolą 

usunąć część wydzieleń z płatów siedlisk, to uprzejmie prosimy o 

ich niezwłoczne przekazanie; w przeciwnym wypadku, nie 

posiadając niepodważalnych i jednoznacznych źródeł, musimy 

pozostawić obecnie istniejącą powierzchnię siedlisk z 

zastrzeżeniem, iż podczas obowiązywania PZO sumaryczna ilość 

płatów siedliska 9170 i jego powierzchnia może ulec zmianie. 

Oczywiście weryfikacja taka może nastąpić już na etapie konsultacji 

społecznych przeprowadzanych przez RDOŚ. Z racji 

zobowiązującego nas terminu oddania dzieła (10.01.2013 r.) przy 

uwzględnieniu warunków fenologicznych nie jesteśmy w stanie 

przeprowadzić na chwilę obecną dalszej weryfikacji terenowej. 

  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 2 Dot. 

instytucji kluczowych dla obszaru 

Nadleśnictwo Brodnica 
Zgodnie z sugestią zapis został poprawiony. 

  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 3 Dot. 

odlesiania i zakładania łąk 

Nadleśnictwo Brodnica Podany fragment opisu odnosi się do charakterystyki ogólnej 

siedliska, a nie konkretnie w obszarze, i w domyśle odnosi się do 

procesu który zachodził przez stulecia aż do wieku XIX a nawet 

XX. Odpowiednie poprawki w opisach określające historyczny 

zakres czasowy takich działań zostały uzupełnione. 

Zapisy odnośnie bobra pojawiają się w tabeli 4. „Zagrożenia”. 

  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 4a Dot. 

Zagrożeń dla leńca bezpodkwiatowego 

Nadleśnictwo Brodnica Uwaga słuszna, zapis jest prawdopodobnie błędem edycyjnym i 

został usunięty. Oczywiście czynniki te nie są zagrożeniami dla tego 

akurat gatunku. 

  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 4b Dot. 

zagrożeń dla sasanki otwartej 

Nadleśnictwo Brodnica Uwaga słuszna, zapis ten odnosił się do procesów historycznych 

zachodzących w przeszłości (do połowy XX włącznie). Zapis został 

usunięty. 

Moduł B 

1.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 5 dot. 

zagrożeń ze strony gospodarki leśnej 

Nadleśnictwo Brodnica Nie pojawia się nigdzie sformułowanie podające gospodarkę leśną 

sensu stricte jako zagrożenie dla wymienionych siedlisk. W przypadku 

siedlisk wodnych jakimi są jeziora, chodziło tu o potencjalne 

zagrożenie ze strony spływu biogenów lub materiału glebowego jeśli 

by nastąpił zrąb zupełny w pobliżu jeziora. Nie jest to zagrożenie 

istniejące, lecz potencjalne, które mogłoby wystąpić, a dla zagrożeń 

potencjalnych nie ma wymogu planowania działań ochronnych. 
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Poprzez zagrożenia potencjalne zaznaczamy również wpływ pewnych 

procesów które miały miejsce w przeszłości, jak np. popularna na 

omawianym terenie „pruska” metoda gospodarowania lasami masowo 

stosująca monokultury sosnowe czy świerkowe na siedliskach 

lasowych mająca miejsce od XIX wieku aż do drugiej połowy XX 

wieku. Obecnie prowadzone przez gospodarkę leśną działania z 

pewnością służą stopniowemu poprawianiu funkcjonowania 

przyrodniczego lasów, w tym również np. przebudowie dawnych 

monokultur sosnowych na lasy wielogatunkowe w przypadku 

potencjalnego występowania grądów. Jednakże fakt występowania 

dawnych przekształceń w lasach powinien być zaznaczony, ażeby na 

przestrzeni lat oraz opracowywania kolejnych PZO można było 

określić postęp poprawy warunków siedliska przyrodniczego.  

Samo brzmienie zagrożeń jest niefortunne gdyż z powodu kodyfikacji 

zagrożeń wykonawcy muszą odnieść się do konkretnych  

sformułowań, np. kod J03.01 „zmniejszenie lub utrata określonych 

cech siedliska” został zastosowany do określenia takich zaburzeń jak 

nadmierna pinetyzacja w siedliskach grądowych w wyniku dawnych 

(tzn. prawdopodobnie tuż-powojennych) nasadzeń sosny, gdyż naszym 

zdaniem jest to kod najlepiej odpowiadający danemu zagrożeniu. 

2.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 6 dot. 

poruszania się na quadach 

Nadleśnictwo Brodnica Oczywiście że na siedlisk tych nie należy rozjeżdżać quadami; zapis 

zostanie uzupełniony o pojazdy zmotoryzowane w uwagach 

rozwinięte jako „rozjeżdżanie quadami”. 

3.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 7 dot. 

zagrożeń ze strony bobrów 

Nadleśnictwo Brodnica Uzupełniono. Skala zjawiska jest powszechna, jednakże w zależności 

od sytuacji na danych płatach zagrożenie to  pojawia się jako 

istniejące, bądź jako potencjalne. 

4.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 8 dot. 

martwego drewna 

Nadleśnictwo Brodnica Tak jak w punkcie 5, sformułowanie tego kodu (B02.04 „Usuwanie 

martwych i zamierających drzew”) wynika z kodyfikacji zagrożeń i 

tak muszą one być sformułowane w kolumnach istniejące/potencjalne, 

żeby istniała zgodność z kodem. Również podczas oceny stanu 

ochrony jesteśmy zobowiązani do stosowania zestawów wskaźników 

GIOŚ, które są dostępne w przewodnikach metodycznych dostępnych 

pod adresem http://siedliska.gios.gov.pl/index.php/przewodniki-

metodyczne. Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się 

wskaźnikami opracowanymi przez GIOŚ; wskaźniki dotyczące 

martwego drewna wraz z odpowiadającą im oceną (FV, U1 bądź U2) 

dla siedliska grądu subatlantyckiego 9160 (poradnik metodyczny 

monitoringu siedlisk GIOŚ część 3 (2012 r.) dostępny pod poniższym 

adresem (wykaz wskaźników na stronie 21, ogólne zalecenia ochronne 
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znajdują się na stronach 24-26): 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_siedlisk_

2011_9160.pdf 

Wskaźnik „martwe drewno”: FV: >20m3/ha; U1: 10-20m3/ha; 

U2<10m3/ha 

Wskaźnik kardynalny „martwe drewno leżące lub stojące >3m 

długości i >50cm grubości”: FV: >5szt/ha; U1: 3-5szt./ha; U2: 

<3szt./ha. 

Zdajemy sobie sprawę z kontrowersyjności tak przyjętych wartości, 

dlatego też proponujemy dążenie do takich wartości wskaźników na 

powierzchniach rezerwatów oraz na powierzchniach referencyjnych, 

chyba że istnieją inne powierzchnie wydzieleń z siedliskami 

grądowymi, na których możecie Państwo zadeklarować pozostawianie 

martwego drewna wydzielającego się naturalnie. Oczywiście bierzemy 

pod uwagę, iż grądy stanowią dużą powierzchnię istotną gospodarczo, 

dlatego też ten sam poradnik wskazuje, ażeby dla każdego obszaru 

Natura 2000 wyznaczyć 10% powierzchni siedlisk grądowych w 

ramach których niezakłócone będą procesy poprawiania tegoż 

wskaźnika. Na pozostałych powierzchniach powinny być 

kontynuowane dotychczasowe metody gospodarowania. 

W kwestii utrzymania trwałości lasu – zalecenia związane z 

pozostawianiem martwego drewna są powiązane między innymi z 

występowaniem rzadkiej jak również chronionej entomofauny 

ksylofagicznej, gatunków grzybów saproksylicznych i przyczynia się 

do zwiększania bioróżnorodności.  

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku niektórych gatunków drzew 

pozostawianie martwego drewna może to zwiększać ryzyko gradacji 

szkodników, jak w przypadku sosny zwyczajnej (cetyniec większy i 

przypłaszczek granatek), jesionu wyniosłego (jesionowiec pstry), 

wiązów (ogłodek wiązowiec), dębów (opiętki). W związku z tym, jeśli 

istnieje zagrożenie dla trwałości lasu ze strony tych gatunków, 

wskazane będzie ich usunięcie. Czy państwa zdaniem posusz jałowy, 

niezasiedlony przez te gatunki, nadal będzie zagrożeniem dla trwałości 

lasu? Jeśli nie, to w takim wypadku, jak również w przypadku posuszu 

lipowego, klonowego, grabowego, bukowego oraz innych gatunków 

proponujemy pozostawianie martwego drewna. 

Naczelną zasadą PZO jest również „zakaz zakazywania”, więc nie 

przewidujemy ograniczenia dostępu ludności do spróchniałego drewna 

na cele opałowe. Swoją drogą, jeśli będzie to w pierwszej kolejności 
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martwe drewno pochodzące z powierzchni świetlistych dąbrów oraz 

borów chrobotkowych, to takie pozyskanie połączy się z działaniem na 

rzecz poprawy stanu siedliska przyrodniczego. 

5.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 9 dot. 

zagrożenia ze strony „innych praktyk leśnych” dla łęgowych 

lasów dębowo-wiązowo-jesionowych 

Nadleśnictwo Brodnica Tak jak w punkcie 5 oraz 8, zapis ten wynikał z kodyfikacji zagrożeń; 

w ostatniej kolumnie „opis zagrożenia” pojawiło się rozwinięcie, iż 

zapis odnosił się do uszkodzeń runa i gleby w wyniku zrywki, które 

stanowiły wrota dla inwazji niecierpka drobnokwiatowego; po 

przedyskutowaniu zespół zrezygnował z zapisu i został on usunięty. 

6.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 10 dot. 

zagrożeń ze strony bobrów 

Nadleśnictwo Brodnica 
Zapis uzupełniono. 

7.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 11 dot. 

sformułowań dot. martwego drewna 

Nadleśnictwo Brodnica 
Zapis poprawiono. 

8.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 12 dot. 

usuwania gatunków inwazyjnych 

Nadleśnictwo Brodnica 
Zapis poprawiono. 

9.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 15.01.2013 r. pkt. 1 dot. 

wykazu siedlisk leśnych 

Nadleśnictwo Brodnica Wykonawca wstępnie zapoznał się z danymi zawartymi z 

informacjami zawartymi w przekazanych materiałach; jednocześnie 

musimy poinformować, iż z racji na naglący termin przekazania dzieła 

do Zamawiającego nie wszystkie zapisy w wykazie siedlisk mogliśmy 

zastosować w obecnej wersji dokumentu. Mimo to, zwracamy nadal 

uwagę na to, iż rozbieżności pomiędzy danymi z wykonanej na 

Państwa zamówienie inwentaryzacji z 2007 roku a danych 

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego z 2009 roku różnią się 

znacznie a zakres prac terenowych wykonawcy nie pozwolił na pełną 

weryfikację. W związku z tym, w obecnej wersji dokumentu z wykazu 

siedliska 9170-2 (grąd subkontynentalny) w pierwszej kolejności 

usunięte zostały powierzchnie wykazane jako inne typy siedlisk – 

kwaśne bądź żyzne buczyny, kwaśne dąbrowy. Na obecnym etapie 

pozostawiamy w wykazie dla tego siedliska wydzielenia na których 

siedlisko to zostało ocenione na „3”, czyli mało reprezentatywne dla 

siedliska, jednak doń należące. Otóż, o ile są to powierzchnie na 

których potencjalnie mogą występować grądy, to w myśl zasad formy 

ochrony przyrody jaką jest Natura 2000, należy dążyć do utrzymania 

właściwego stanu siedliska w obszarze bądź dążyć do jego poprawy w 

przypadku stanu niezadowalającego bądź złego. W praktyce oznacza 

to, iż płaty z kadłubowo wykształconymi grądami (bądź w niektórych 

wypadkach łęgami) w dalszym ciągu stanowią zasoby tego siedliska w 

obszarze. Jednocześnie zaś pragniemy zaznaczyć, iż zdajemy sobie 
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sprawę że dla siedlisk leśnych stanowiących tak istotne gospodarczo 

powierzchnie niemożliwym jest tak samo szeroko zakrojony zakres 

działań i obostrzeń. W związku z tym, proponujemy, ażeby nie 

uszczuplać w tak znacznym stopniu zasobów siedliska w Ostoi, tylko, 

tak jak proponowaliśmy wcześniej, ażeby około 10% ogólnej 

powierzchni siedliska w Ostoi kształtować tak, by stan ochrony 

siedliska ulegał poprawie (m.in. przebudowy drzewostanów, 

pozostawianie posuszu, itp. - podkreślamy, nie oznacza to wyłączenia 

z użytkowania, tylko pewną modyfikację metod gospodarowania) 

natomiast w pozostałych prowadzić dotychczasową gospodarkę. Czy 

Państwa zdaniem jest to propozycja nazbyt rygorystyczna? 

Dodatkowo, ułatwiającym te zadanie jest fakt, iż część powierzchni 

siedlisk łęgów *91E0 oraz grądów 9170 znajdują się w rezerwatach 

(ścisłych bądź częściowych) co w przypadku tych siedlisk leśnych 

sprzyja ogólnej, stopniowej poprawie stanu siedliska w perspektywie 

całego obszaru Ostoi Lidzbarskiej.  

W obecnej wersji dokumentu, w tabeli określającej zakres działań 

ochronnych, zawarliśmy przyporządkowanie działań do konkretnych 

działek bądź wydzieleń leśnych. W związku z tym, prosimy o 

zapoznanie się z zapisami tam zawartymi i wskazanie powierzchni 

które z pewnością nie stanowią lasów grądowych (czyli np. są 

siedliskami Bśw, BMśw, BMw w typologii leśnej – siedliska lasów 

mieszanych są mniej jednoznaczne pod tym względem).  

Etap konsultacji społecznych, a nawet pierwsze lata obowiązywania 

PZO pozwolą w pełni zweryfikować kwestię powierzchni zajmowanej 

przez poszczególne siedliska. Jako że najbardziej dyskusyjna jest tutaj 

sumaryczna powierzchnia grądów, zaproponowaliśmy jako 

podstawowe dla tego siedliska poszerzenie stanu wiedzy na temat jego 

występowania o brzmieniu: „Weryfikacja przynależności do typu 

siedliska płatów wskazanych w materiałach WZS z racji na ich 

dyskusyjny charakter. W ramach działania konieczne jest 

uwzględnienie terminu aspektu wiosennego runa lasu. Uwzględnić 

należy płynne przejście między grądami subkontynentalnymi a 

subatlantyckimi w regionie.” z przyjętym zakresem czasowym „w 

przeciągu 3 lat od momentu wprowadzenia PZO”., Działania o 

nazwie: „Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony 

siedliska” oraz „Kształtowanie prawidłowej struktury i składu 

gatunkowego drzewostanu” odnosić się będą wyłącznie do płatów 

które przejdą pozytywnie weryfikację przynależności do siedliska i 
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prowadzone mają być nie wcześniej niż od 3 roku obowiązywania 

PZO, tzn. dopiero po tej weryfikacji. Wykonawca uznał, iż trzy sezony 

wegetacyjne wystarczą ażeby zgromadzić wyczerpujące informacje na 

ten temat i wprowadzić stosowne zmiany w PZO.  

10.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 15.01.2013 r. pkt. 2 dot. 

zagrożeń związanych z usuwaniem martwego drewna 

Nadleśnictwo Brodnica 
Zgodnie z sugestią zapis poprawiono. 

11.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 15.01.2013 r. pkt. 3 dot. 

niszczenia pokrywy glebowej podczas zrywki 

Nadleśnictwo Brodnica Zgodnie z wcześniejszymi uwagami zapis odnośnie zagrożenia został 

usunięty. 

12.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 15.01.2013 r. pkt. 4 dot. 

ograniczania użytkowania rybackiego i wędkarskiego 

Nadleśnictwo Brodnica Brzmienie zapisu zostało zmienione na: „Ograniczenie możliwości 

hodowli ryb na rzecz ekstensywnego użytkowania wędkarskiego (bez 

zarybiania i stosowania zanęt).” W takiej sytuacji nie jest to zakaz, 

tylko wskazanie, jaka forma użytkowania jest preferowana na rzecz 

ochrony siedliska. Charakterystyczna dla zbiorników dystroficznych 

jest niska żyzność wód i mała ilość substancji pokarmowych, więc 

ilość dostępnych zasobów ryb jest naturalnie niska i raczej mało 

atrakcyjna dla wędkarzy. Zapis ma uchronić przed zintensyfikowanym 

eutrofizowaniem wód, natomiast ekstensywne użytkowanie 

wędkarskie uważamy za dopuszczalne, o ile nie wiąże się z „dzikim” 

zarybianiem, podkarmianiem bądź stosowaniem znacznych ilości 

zanęt. 

Moduł C 

1.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 1.  

Dot. finansowania działań ochronnych na siedliskach: *6120, 

6410, 6510, *7110, 7230 

Nadleśnictwo Lidzbark 

Oczywiście, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki dokładnie będzie 

mechanizm działania środków pomocy finansowej o charakterze 

PROW we wspomnianym zakresie lat, możemy jedynie przewidywać 

że będzie to program analogiczny do tego z lat 2007-2013 i 

wchodzącego na lata 2014-2020, w związku z czym proponowany 

zapis w kolumnie „Organ odpowiedzialny” będzie brzmiał: „RDOŚ w 

Olsztynie oraz/lub RDOŚ w Bydgoszczy jako nadzorujący; 

wykonujący prawa właścicielskie (i/lub) Nadleśnictwo Lidzbark 

(i/lub) Nadleśnictwo Brodnica jako wykonawca po uzyskaniu z 

zewnątrz środków finansowych na wykonanie zadania”. Zapis ten 

umożliwia wyłączenie z odpowiedzialności podmiotu wykonującego, 

jeśli nie otrzymał on odpowiednich środków finansowych na realizację 

zadania. Umożliwia on również pozyskanie środków ze wszelkich 

możliwych przeznaczonych na ten cel źródeł, nie zawężając go tylko 

do PROW. Istnieje wiele potencjalnych źródeł finansowania, których 
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jednak nie da się wskazać w PZO, np.: programy środowiskowe jak 

np. PROW albo Life+, warto też zainteresować środowiska 

akademickie bądź organizacje pozarządowe, które same mogą 

wystąpić o środki na pewne zabiegi ochronne bądź wykonać te 

działania nieodpłatnie w ramach działalności statutowej. 

2.  
Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 2.  

Dot. kalkulacji kosztów poszczególnych zadań 

Nadleśnictwo Lidzbark Jest to wartość przybliżona; z naszego doświadczenia wynika, iż 

przyjęcie takiej kwoty jako orientacyjnej dla działań o charakterze 

koszenia z usunięciem biomasy bądź wypasu jest prawidłowa i 

zbliżona do kwot uzyskiwanych w ramach PROW. Proszę nie mylić 

tego działania ze ścinką – usunięcie biomasy przy koszeniu lub 

ścinaniu oznacza w tym wypadku usunięcie skoszonej masy zielnej, 

czyli tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej gospodarki 

łąkarskiej. Zamiast terminu „ścinka” oznaczającego w domyśle 

zwalczanie roślin zdrewniałych, zastosowany zostanie termin 

„usuwanie podrostu drzew i krzewów – ścinka z usunięciem biomasy 

poza płat siedliska” i będzie on działaniem które jest znacznie bardziej 

kosztochłonne, w związku z czym przewidywany koszt działania 

będzie szacowany na ok 5 tys PLN/ha. Proponujemy zawrzeć w 

ramach tego działania karczowanie drzew i krzewów jako działanie 

fakultatywne, z zaznaczeniem iż tylko w wypadku kiedy będzie to 

konieczne, czyli przy wycince gatunków intensywnie odrastających z 

szyjki korzeniowej, jak np. robinia akacjowa, którą w ostoi na płatach 

siedliska 6210 stwierdzano sporadycznie. Jeśli Państwa zdaniem 

realne kwoty takich działań znacznie odbiegają od podanych to 

prosimy uprzejmie o przedstawienie Państwa propozycji. 

Odnośnie inflacji – nie posiadamy takiej wiedzy i nie jesteśmy jako 

wykonawcy PZO zobligowani do tego pokroju przewidywań – 

wszystkie koszty działań i tak zaokrąglamy nieznacznie w górę. 

Przedział czasowy przewiduje coroczne (lub co dwuletnie) koszenie i 

koszt jest przewidziany dla jednorazowego działania, natomiast 

wycinka drzew i krzewów będzie prowadzona przynajmniej 

jednokrotnie, gdyż o powtórnych decydować będą wyniki monitoringu 

stanu siedliska. 

3.  
Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 3. Dot. 

usuwania niecierpka drobnokwiatowego 

Nadleśnictwo Lidzbark Odnośnie niecierpka drobnokwiatowego – uwaga słuszna, jedynym 

możliwym sposobem byłoby ręczne usuwanie osobników przez 

zakwitnięciem gatunku, jednakże jest to działanie bardzo praco- i 

kosztochłonne przy stosunkowo niskiej skuteczności, w związku z tym 

działanie zostało usunięte. Wskazaniem do monitoringu będzie jednak 

weryfikacja, czy gatunek gwałtownie nie zwiększa swej liczebności 



210 
 

m.in. na płatach siedliska 91F0, gdyż możliwe jest iż do czasu 

ustanowienia kolejnego PZO pojawią się skuteczniejsze metody 

zwalczania tego gatunku. 

4.  
Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 4. Dot. 

pozostawiania martwego drewna 

Nadleśnictwo Lidzbark Zadaniem wykonawcy, w przypadku siedlisk zajmujących duże 

powierzchnie w obszarze Natura 2000, była waloryzacja 20% 

powierzchni siedliska w Ostoi. W związku z tym podczas wizji 

terenowej zespół natrafić mógł zarówno na płaty będące 

powierzchniami referencyjnymi, jak i powierzchnie użytkowane 

gospodarczo które w materiałach WZS również były wykazane jako 

siedliska 9170-2 (grąd subkontynentalny). Wykonawca jest 

zobowiązany do posługiwania się wskaźnikami opracowanymi przez 

GIOŚ; wskaźniki dotyczące martwego drewna wraz z odpowiadającą 

im oceną (FV, U1 bądź U2) dla siedliska grądu subatlantyckiego 9160 

(poradnik metodyczny monitoringu siedlisk GIOŚ część 3 (2012 r.) 

dostępny pod poniższym adresem (wykaz wskaźników na stronie 21, 

ogólne zalecenia ochronne znajdują się na stronach 24-26): 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/metodyka_monitoringu_siedlisk_

2011_9160.pdf 

Wskaźnik „martwe drewno”: FV: >20m3/ha; U1: 10-20m3/ha; 

U2<10m3/ha 

Wskaźnik kardynalny „martwe drewno leżące lub stojące >3m 

długości i >50cm grubości”: FV: >5szt/ha; U1: 3-5szt./ha; U2: 

<3szt./ha. 

Biorąc pod uwagę wspomnianą przez państwa ilość (ponad 8600 m3  

na 1205 ha) wynoszącą w przybliżeniu 8 m3/ha, średnio ocena ta 

wyniosła by U2. Oczywiście bierzemy pod uwagę, iż grądy stanowią 

dużą powierzchnię istotną gospodarczo, dlatego też ten sam poradnik 

wskazuje, ażeby dla każdego obszaru Natura 2000 wyznaczyć 10% 

powierzchni siedlisk grądowych w ramach których niezakłócone będą 

procesy poprawiania tegoż wskaźnika –w tym wypadku powinny to 

być wskazane przez Państwa powierzchnie referencyjne oraz 

powierzchnie rezerwatów leśnych, chyba że istnieją inne powierzchnie 

wydzieleń z siedliskami grądowymi, na których możecie Państwo 

zadeklarować pozostawianie martwego drewna wydzielającego się 

naturalnie. Na pozostałych powierzchniach powinny być 

kontynuowane dotychczasowe metody gospodarowania.  

 

Zalecenia związane z pozostawianiem martwego drewna są powiązane 

między innymi z występowaniem rzadkiej jak również chronionej 
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entomofauny ksylofagicznej, gatunków grzybów saproksylicznych i 

przyczynia się do zwiększania bioróżnorodności. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku niektórych gatunków drzew 

pozostawianie martwego drewna może to zwiększać ryzyko gradacji 

szkodników, jak w przypadku sosny zwyczajnej (cetyniec większy i 

przypłaszczek granatek), jesionu wyniosłego (jesionowiec pstry), 

wiązów (ogłodek wiązowiec), dębów (opiętki). W związku z tym, jeśli 

istnieje zagrożenie dla trwałości lasu ze strony tych gatunków, 

wskazane będzie ich usunięcie. Czy państwa zdaniem posusz jałowy, 

niezasiedlony przez te gatunki, nadal będzie zagrożeniem dla trwałości 

lasu? Jeśli nie, to w takim wypadku, jak również w przypadku posuszu 

lipowego, klonowego, grabowego, bukowego oraz innych gatunków 

proponujemy pozostawianie martwego drewna. 

 

Odnośnie zasad BHP – w PZO znajdzie się zapis aby pozostawiać 

martwe drewno z uwzględnieniem zasad BHP sformułowany: 

„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, ale w obrębie płatu siedliska)” – w praktyce będzie to się 

sprowadzać do składowania posuszu w miejscach gdzie nie będzie 

zagrażał bezpieczeństwu przebywających w lesie osób.ach gdzie nie 

będzie zagrażał bezpieczeństwu przebywających w lesie osób. 

5.  
Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 5. Dot 

składu gatunkowego upraw na siedliskach grądowych 

Nadleśnictwo Lidzbark Zalecenia wskazane w PUL nie stoją w opozycji co do kwestii ochrony 

siedliska – po zapoznaniu się z materiałami zawartymi w 

dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko dla PUL 

Nadleśnictwa Lidzbark proponujemy, aby stosować dotychczasowe 

wskazania odnośnie orientacyjnych składów gatunkowych uprawy, ze 

podkreśleniem jednak aby na siedliskach LMśw w miarę możliwości 

dążyć do  proponowanego składu – Db 50%, So 30%, Bk, Md i inne 

20% z typem gospodarczym So Db, przy jednoczesnym ograniczaniu 

wariantu składu upraw So 50%, Db 30%, Bk, Md i inne 20% o typie 

gospodarczym Db So. Oba warianty są przewidziane w PUL, 

natomiast wariant z przewagą dębu nad sosną bardziej odpowiada 

definicji siedliska 9170 jednocześnie zapewniając pożądany 

„doświetlający” udział sosny. 

Odnośnie przedmiotu ochrony leńca bezpodkwiatowego Thiesium 

ebracteatum – jest to gatunek który (przynajmniej w przypadku Ostoi 
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Lidzbarskiej) nie jest związany z siedliskami grądowymi tak jak z 

mieszanymi borami (Serratulo-Pinetum oraz Querco robori-Pinetum 

na siedliskach BMśw) bądź świetlistymi dąbrowami (Potentillo albae-

Quercetum na siedliskach LMśw), a szczególnie z ich przydrożami. 

Dodatkowo zapisy odnośnie dąbrów świetlistych i leńca 

bezpodkwiatowego zostały tak sformułowane, by na powierzchniach 

wspólnego występowania zalecenia ochronne były spójne. 

6.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 6. Dot. 

nieuwzględnienia danych literaturowych w projekcie PZO 

Nadleśnictwo Lidzbark Z racji przyspieszonego toku prac, część z wymienionych przez 

Państwa pozycji była dopiero w trakcie rozpoznawania. Odpowiednie 

uzupełnienia są w trakcie nanoszenia, szczególnie jeśli chodzi o dane z 

INVENT-u oraz wyników monitoringu GIOŚ. Nie jest zadaniem 

Wykonawcy przegląd wszystkich dostępnych wyłącznie w 

bibliotekach danych z przyczyn czysto technicznych, wystarczy że 

odniesie się do wszelkich możliwie najbardziej aktualnych danych – 

historyczne można w tym kontekście potraktować jako pomocnicze. 

Oczywiście, jeżeli są Państwo w posiadaniu chociażby kopii 

którejkolwiek z publikacji przez Państwa wymienionych które 

uważają Państwo za cenne, znacznym usprawnieniem prac byłaby 

możliwość przekazania przez Państwa tych materiałów, najlepiej w 

formie skanów drogą elektroniczną. 

7.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 7. Dot. 

wykonywania piętrzeń wodnych 

Nadleśnictwo Lidzbark Jako podmiot odpowiedzialny za określenie wysokości piętrzeń, 

umiejscowienia progów tudzież innych metod spowolnienia przepływu 

w celu utworzenia operatu wodno-prawnego wskazujemy RDOŚ w 

Olsztynie.  

Chcemy zaproponować zapis: „Zaniechanie konserwacji rowów 

melioracyjnych odwadniających płaty siedliska, o ile nie zgraża to 

infrastrukturze.” Oraz „W przypadku sośnin bagiennych udział brzozy 

powinien być nie wyższy niż 20%. Masa drzewna uzyskana w wyniku 

usunięcia nadmiaru brzozy może zostać wykorzystana do 

uszczelnienia rowów odwadniających siedlisko. Wysokość piętrzeń i 

umiejscowienie uszczelnień do sprecyzowania przez RDOŚ przy 

okazji tworzenia operatu wodno-prawnego.”  

Chcemy wskazać również, iż koszt wykonania takich działań powinien 

być oparty między ustalenia pomiędzy RDOŚ a Nadleśnictwem. 

8.  
Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 8. Dot. 

wydeptywania torfowisk 

Nadleśnictwo Lidzbark Zapis został zweryfikowany i poprawiony już w trakcie spotkania 

ZLW. 

9.  
Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 9. Dot. 

zagrożenia siedlisk jeziornych gospodarką leśną 

Nadleśnictwo Lidzbark W prezentowanych zapisach brak było takiej uwagi. Czy chodzi 

Państwu o zalecenie odnośnie niestosowania zrębów zupełnych w 
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pasie 30 metrów od brzegu jeziora? Na spotkaniu nie pojawiły się 

kontrowersje odnośnie tego zapisu. Wskazanie aby nie prowadzić 

zrębów zupełnych w bezpośrednim sąsiedztwie jezior znajduje się 

m.in. w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych z 

dnia 11 maja 1999 roku (zn. spr. ZG - 7120 - 2/99) w sprawie 

doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, punkt 

4.1.3. W dalszym ciągu możliwe są tam rębnie złożone (II, III, IV, V). 

10.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 10. Dot. 

zapisu odnośnie niestosowania cięć zupełnych 

Nadleśnictwo Lidzbark Chcielibyśmy zaznaczyć, iż w zaleceniu tym odnosimy się głównie 

zbiorowisk leśnych budowanych przez gatunki które w warunkach 

naturalnych odnawiają się przy częściowej osłonie (dąb, grab i inne 

liściaste jak klon, lipa czy wiązy na siedliskach grądowych) aby nie 

były to zręby zupełne wielkopowierzchniowe (rębnia Ia), natomiast 

rębnie zupełne smugowe lub pasowe (Ib, Ic) nie są naszym zdaniem 

tak drastyczne i również znajdują zastosowanie przy odnawianiu 

sosny. Dodatkowo proponujemy zapis iż wskazane jest aby zalecenie 

to było spełniane „w miarę możliwości” i nie odnosi się np. do 

przebudowy drzewostanu bądź klęsk żywiołowych (w tym gradacji 

szkodników). 

11.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 11. Dot. 

niezamieszczenia raportu ze spotkania ZLW na Platformie 

Informacyjno-Komunikacyjnej 

Nadleśnictwo Lidzbark Przepraszamy za opóźnienie, wynikło ono z przyczyn technicznych 

nie od nas zależnych, raport niezwłocznie powinien się pojawić po 

otrzymaniu listy uczestników spotkania od RDOŚ. 

12.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 12. Dot. 

niedostarczenia szablonu dokumentu przed spotkaniem 

dyskusyjnym 

Nadleśnictwo Lidzbark 
Bardzo przepraszamy, ale wynikło to z niezależnych od nas zakłóceń 

komunikacyjnych  na linii wykonawca RDOŚ. 

13.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 13. Dot. 

finansowania działań ochronnych 

Nadleśnictwo Lidzbark Wykonawca może jedynie zasugerować pewne źródła finansowania, 

np. PROW na terenach użytkowanych rolniczo. Za ostateczne 

ustalenie źródeł finansowania odpowiedzialny jest RDOŚ. 

14.  

Pismo Nadleśnictwa Lidzbark z dnia 19.12.2013 r. pkt 14. Dot. 

chaotycznej i nieprzystępnej formy dokumentu PZO oraz 

postulat przeprowadzania kolejnych warsztatów ZLW 

Nadleśnictwo Lidzbark Zespół wykonawczy cały czas jest w trakcie prac nad szablonem planu 

i oczywiście pewne błędy edycyjne bądź formatowania przy tak 

obszernym dokumencie mogą się pojawić i staramy się je na bieżąco 

poprawiać. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. 

 

Odnośnie organizacji kolejnego spotkania ZLW – wykonawca nie ma 

możliwości powołania kolejnego spotkania, gdyż w podpisanej 

umowie przewidziane były 2 spotkania. Oczywiście możliwość 

zaistnieje, jeżeli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Olsztynie przychyli się do Państwa wniosku i aneksuje naszą umowę 

ażeby zostało zorganizowane kolejne spotkanie ZLW oraz ażeby został 

przedłużony termin oddania dzieła, który oficjalnie mija 10.01.2013r. 
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– oczywiście do terminu, przed którym nasz zespół zdąży nanieść 

wszystkie postulowane na spotkaniu poprawki, z naszego 

doświadczenia wynika że jest to zazwyczaj około 2 tygodni 

roboczych. Jednakże w tej kwestii decydentem jest RDOŚ. 

15.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 13 dot. 

finansowania działań w celu ograniczania ocieniania 

Nadleśnictwo Brodnica Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć jaki dokładnie będzie 

mechanizm działania środków pomocy finansowej o charakterze 

PROW we wspomnianym zakresie lat, możemy jedynie przewidywać 

że będzie to program analogiczny do tego z lat 2007-2013 i 

wchodzącego na lata 2014-2020, w związku z czym proponowany 

zapis w kolumnie „Organ odpowiedzialny” będzie brzmiał: „RDOŚ w 

Olsztynie oraz/lub RDOŚ w Bydgoszczy jako nadzorujący; 

wykonujący prawa właścicielskie (i/lub) Nadleśnictwo Lidzbark 

(i/lub) Nadleśnictwo Brodnica jako wykonawca po uzyskaniu z 

zewnątrz środków finansowych na wykonanie zadania”. Zapis ten 

umożliwia wyłączenie z odpowiedzialności podmiotu wykonującego, 

jeśli nie otrzymał on odpowiednich środków finansowych na realizację 

zadania. Umożliwia on również pozyskanie środków ze wszelkich 

możliwych przeznaczonych na ten cel źródeł, nie zawężając go tylko 

do PROW. Istnieje wiele potencjalnych źródeł finansowania, których 

jednak nie da się wskazać w PZO, np.: programy środowiskowe jak 

np. Life+, warto też zainteresować środowiska akademickie bądź 

organizacje pozarządowe oraz fundacje, które same mogą wystąpić o 

środki na pewne zabiegi ochronne bądź wykonać te działania 

nieodpłatnie w ramach działalności statutowej. 

16.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 14 

dot.lokalizacji działań 

Nadleśnictwo Brodnica Oczywiście, jako wykonawca jesteśmy do tego zobowiązani w 

przypadku tabeli 6. „Ustalenie działań ochronnych” i w ostatecznej 

wersji dokumentu taka forma się pojawi, jednakże prosimy o 

zrozumienie – chcemy przesłać Państwu jak najszybciej wersję z 

naniesionymi poprawkami abyście mogli Państwo zapoznać się z 

brzmieniem poprawionych zapisów i do nich odnieść. W związku z 

tym, roboczo pozostawimy w kolumnie „miejsce realizacji” ostatnie 4 

cyfry numeru GUID, które można następnie porównać z działkami 

ewidencyjnymi bądź wydzieleniami w programach do obsługi systemu 

GIS, do czasu aż wprowadzimy wszystkie numery działek oraz 

wydzieleń leśnych w kolejnej wersji dokumentu. 

17.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 15 dot. 

zbiorników dystroficznych 

Nadleśnictwo Brodnica Jak już wspomnieliśmy, PZO obowiązuje „zakaz zakazywania”. Mają 

na myśli Państwo wskazanie aby unikać prowadzenia zrębów 

zupełnych w promieniu 30 m od brzegów jezior? Wskazanie aby nie 

prowadzić zrębów zupełnych w bezpośrednim sąsiedztwie jezior 
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znajduje się m.in. w Zarządzeniu Generalnego Dyrektora Lasów 

Państwowych z dnia 11 maja 1999 roku (zn. spr. ZG - 7120 - 2/99) w 

sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, 

punkt 4.1.3. W dalszym ciągu możliwe są tam rębnie złożone (II, III, 

IV, V). 

18.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 16 dot. 

ustalenia źródeł finansowania działań ochrony siedlisk 

nieleśnych 

Nadleśnictwo Brodnica Odpowiedź analogiczna jak w punkcie Ad. 13. 

Niestety, drogą elektroniczną nie otrzymaliśmy wspomnianego 

załącznika, oczywiście po otrzymaniu zostanie on uwzględniony. 

19.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 17 dot. 

koszenia zalanych łąk 

Nadleśnictwo Brodnica Płaty wymienionego siedliska w zdecydowanej większości obejmują 

łąki na mineralnych glebach świeżych, okresowo przesychających w 

wierzchnich warstwach, położone na zboczach oraz wierzchowinach 

gliniastych wzgórz, na terenach niezagrożonych zalewaniem, z dala od 

cieków. Łąki wilgotne i zalewowe, położone w dolinach rzecznych  

bądź w otoczeniu jezior, nie są przedmiotem ochrony Dyrektywy 

Siedliskowej – poza łąkami selernicowymi o kodzie 6440, nie 

występującymi w Ostoi. Jedynie łąki zmiennowilgotne o kodzie 6410 

są zagrożone ze strony działalności bobrów i dla tego siedliska pojawił 

się taki zapis. 

20.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 18 dot. 

koszenia w dąbrowach świetlistych 

Nadleśnictwo Brodnica Podany przez Państwa akt prawny odnosi się do zasad udostępniania 

lasów, pod takowe nie możemy zaliczyć działań ochronnych na 

obszarach o znaczeniu przyrodniczym objętych ochroną. W myśl 

istniejących innych aktów prawnych, m.in. Dz.U. z 2013 poz 627 

Brzmienie od 26 lipca 2013 roku Ustawa o ochronie przyrody, w 

świetle którego możliwe jest wykonywanie działań ochrony czynnej 

na terach administrowanych przez Lasy Państwowe. 

Istnieją również w naszym kraju przykłady prowadzenia zabiegów 

ochrony czynnej między innymi w dąbrowach świetlistych bądź 

borach chrobotkowych, w których są prowadzone powyższe działania 

(w tym usuwanie podszytu, a nawet wypas zwierząt) wynikające z 

celów ochrony przyrody. 

21.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 19 dot. 

prześwietlania drzewostanów dąbrowy świetlistej 

Nadleśnictwo Brodnica W przypadku siedlisk dąbrowy świetlistej jest to zabieg utrzymujący 

siedlisko w ciągłości trwania; w przypadku zarzucenia takich działań 

jak przerzedzanie drzewostanu szybko następuje w nich ewolucja w 

kierunku grądów, zjawisko to nasila się w wyniku zarówno przemian 

klimatycznych, jak i między innymi zarzucenia takich działań jak 

pasterstwo, grabienie ściółki czy usuwanie podszytu. Jest to siedlisko 

priorytetowe wg Dyrektywy Siedliskowej co wynika między innymi z 

drastycznie malejącym areałem tego siedliska w kraju jak i Unii. 

Wszelkie zalecenia odnośnie ochrony tego siedliska, między innymi te 
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wykazane w poradnikach metodycznych sugerują aby utrzymywać 

przerywane zwarcie takich drzewostanów, poradnik monitoringu 

siedlisk przyrodniczych GIOŚ tom I dostępny pod adresem 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_siedlisk

a_1.pdf oraz podręcznik siedlisk Natura 2000 wydany przez GDOŚ, 

rozdział dotyczący dąbrowy świetlistej dostępny pod adresem 

http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/306. Aby uzyskać 

ocenę FV (właściwy stan zachowania)  wskaźnika „zwarcie koron 

drzew” zwarcie powinno wynosić między 50 a 70%; zarówno wyższe 

(powyżej 70%) jak i niższe (poniżej 50%) powoduje obniżenie oceny 

siedliska: jeśli zwarcie powyżej 70% występuje w jednej warstwie 

drzew to ocena obniża się na U1 (niezadowalający), jeśli natomiast ma 

to miejsce w dwóch warstwach lub zwarcie jest poniżej 50%, to 

siedlisko otrzymuje ocenę U2 (zły), co świadczy o znacznej degradacji 

siedliska.  

Chcąc pogodzić cel ochrony przyrody z celami gospodarki leśnej 

proponujemy zmienić zapis na utrzymanie zwarcia zadrzewienia na 

poziomie 70%. Wyższe zwarcie spowoduje postęp ewolucji w 

kierunku grądu i zanik siedliska. W celu pełnej ochrony siedliska, w 

związku z Państwa obawami odnośnie eskalacji rozwoju podszytu i 

runa, działanie takie należy wykonywać równolegle z usuwaniem 

podszytu i wykaszaniem ekspansywnych gatunków jak borówka 

brusznica czy orlica. Działanie to ma na celu pojawienie się 

charakterystycznej niejednorodnej mozaiki runa świetlistej dąbrowy, 

co powoduje iż są to najbogatsze gatunkowo i warte ochrony 

zbiorowiska leśne. 

Poza tym, samo zastosowanie rębni na danych powierzchniach, 

chociażby gniazdowych bądź stopniowych, powoduje wzrost 

nasłonecznienia w dolnych warstwach i przeluźnia drzewostan. 

Państwa zdaniem utworzenie gniazd pod potrzeby odnowień 

dębowych ma zupełnie inny wpływ na runo dąbrowy niż 

przerzedzenie drzewostanu do poziomu 70%? Z naszego punktu 

widzenia efekt przyrodniczy będzie zbliżony i w obu przypadkach 

siedlisko ma szanse utrzymania charakterystycznej struktury. 

22.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 20 dot. 

finansowania usuwania podszytu 

Nadleśnictwo Brodnica 
Odpowiedź analogiczna jak w punkcie Ad. 13. 

23.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 21 dot. 

dostosowania typu rębni do odnowień dębowych 

Nadleśnictwo Brodnica Oczywiście uwaga słuszna. Zapis został zmieniony na „Docelowo po 

ukształtowaniu się drzewostanu prowadzić gospodarkę rębniami 
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złożonymi (rębnie II, III, IV, V).” 

24.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 31.12.2013 r. pkt. 1 dot. 

wskazania źródła finansowania działań ochronnych dla 

gatunków roślin 

Nadleśnictwo Brodnica 

Odpowiedź analogiczna jak w punkcie Ad.13. 

25.  

Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 15.01.2014 r. pkt. 5 dot.  Nadleśnictwo Brodnica W związku z wcześniejszymi obiekcjami odnośnie zapisu, 

proponowany przez nas zapis brzmi: „RDOŚ w Olsztynie (i/lub) 

RDOŚ w Bydgoszczy jako koordynujący po uzyskaniu środków ze 

źródeł zewnętrznych na wykonanie zadania w porozumieniu z 

Nadleśnictwem Lidzbark (i/lub) Brodnica”. 

 

26.  
Pismo Nadleśnictwa Brodnica z dnia 15.01.2014 r. pkt. 6 dot.  Nadleśnictwo Brodnica 
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