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Etap I Wstępny pracy nad Planem 

1.1 Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Ostoja Iławska 
Kod obszaru PLH280053 
Opis granic obszaru Mapa z granicami obszaru (patrz pkt 1.3) 
SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych 
Położenie Ostoja Iławska PLH280053 położona jest w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim, w powiecie iławskim 

i sztumskim, na obszarze gmin: Zalewo, Iława, Susz oraz Stary Dzierzgoń 
Powierzchnia obszaru (w ha) 21029,35 
Status prawny Zaklasyfikowany jako obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) 03-2011 
Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 20.06.13 
Termin zatwierdzenia Planu  
Koordynator Planu Paweł Boratyński, p.boratynski@gmail.com, +48 502 270 437 
Planista Regionalny Iwona Mirowska-Ibron, iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 89 53 72 109 
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, 

pokrywaj ącej/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 
pokrywaj ąca się z 

obszarem [ha] 

1. Rezerwat przyrody Czerwica MP z 1957 Nr 83, poz. 503 
Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

11,63 

2. Rezerwat przyrody Jezioro Gaudy MP z 1957 r. Nr 14, poz. 105 
Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

332,53 

3. Rezerwat przyrody Jasne MP z 1988 r. Nr 21, poz. 193 
Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

106,30 
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L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody lub nadleśnictwa, 

pokrywaj ącej/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 
pokrywaj ąca się z 

obszarem [ha] 

4. 
Park Krajobrazowy Pojezierza 
Iławskiego 

Rozporządzenia Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w 
sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza 
Iławskiego w części dotyczącej województwa 
Warmińsko – Mazurskiego DZ. Urz. 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 
5 października 2005r. Nr 140, poz. 1649 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

27209,77 

5. Użytek ekologiczny Czaplak 

Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego "Czaplak" 
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, 
poz. 1664 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 95,15 

6. 
Obszar Specjalnej Ochrony Patków 
Natura 2000 Lasy Iławskie PLB280005 

Plan ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków Natura 2000 Lasy Iławskie PLB280005 - 
projekt 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

25218,54 

8. Nadleśnictwo Susz 
Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Susz 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 (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

11525,00 

9. Nadleśnictwo Iława 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Iława na 
okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r. 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu 
Urządzania Lasu Nadleśnictwa Iława na okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 4449,52 

10. Nadleśnictwo Miłomłyn 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Miłomłyn 
na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2023 r. 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu 
Urządzania Lasu Nadleśnictwa Miłomłyn na 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 
11 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

109,18 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

1. Charakterystyka obszaru 
Ostoję Iławską stanowi duży kompleks leśny (60% powierzchni zajmują drzewostany ponad 40-letnie), obejmujący także tereny bagienne 
rozproszone po całym obszarze ostoi. Występuje tu 31 jezior, o zróżnicowanej wielkości (od 0,5 do 163 ha), reprezentujących wszystkie typy 
troficzne. Niektóre z nich mają urozmaiconą linie brzegową i liczne wysepki, jak np. jezioro Jeziorak, najdłuższe jezioro rynnowe w Polsce 
z największą śródlądową wyspą Wielka Żuława. Na terenie ostoi dominują drzewostany bukowe i sosnowe. W bezodpływowych zagłębieniach 
terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, rosną bory bagienne i lasy olszowe. 
 
2. Przedmioty ochrony 
Przedmiotami ochrony na terenie obszaru Ostoja Iławska PLH280053, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych są następujące siedliska 
i gatunki (*priorytetowe): 
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (Charecteria ssp.) 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 
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) i olsy źródliskowe 
1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 
1337 bóbr europejski Castor fiber 
1355 wydra europejska Lutra lutra 
1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
1188 kumak nizinny Bombina bombina 
5339 różanka Rhodeus sericeus amarus 
1145 piskorz Misgurnus fossilis 
1149 koza pospolita Cobitis taenia 
1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior 
1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 
1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar 
*1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita 
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1393 sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 
1903 lipiennik Loesela Liparis loeselii 
 
3. Obszar objęty Planem 
Obszar mieści się w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (25 279 ha, 1993 r.) z rezerwatami przyrody: Czerwica (11,63 ha, 
1957 r.), Jezioro Gaudy (332,53 ha, 1957 r.), Jasne (106, 30 ha, 1988 r.) i użytkiem ekologicznym Czaplak (95,15 ha), oraz OSO Lasy Iławskie 
(PLB280005, 25218,54 ha) 
 
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 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186). 
Plan zadań ochronnych dla obszaru PLH280053 Ostoja Iławska 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 3 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 21 października, 12 grudnia oraz 19 grudnia 
2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Iława. 
 
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 
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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. 
 
 
 

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 
(Charecteria ssp.) 

 0,42    C B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

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

 22,39    A B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S3 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki 
wodne 

 0,08    D    Nie stanowi 
przedmiotu ochrony 
w obszarze 

S4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 

 0,05    D    Nie stanowi 
przedmiotu ochrony 
w obszarze 

S5 *7110 Torfowiska wysokie z 
roślinnością torfotwórczą (żywe) 

 0,32    C B C C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S6 7120 Torfowiska wysokie 
zdegradowane, lecz zdolne do 
naturalnej i stymulowanej 
regeneracji 

 0,01    D    Nie stanowi 
przedmiotu ochrony 
w obszarze 

S7 7140 Torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska (przeważnie z 
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) 

 0,20    D    Nie stanowi 
przedmiotu ochrony 
w obszarze 
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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 

S8 9110 Kwaśne buczyny   0,67    C B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S9 9130 Żyzne buczyny   2,07    C B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S10 9160 Grąd subatlantycki   11,33    A B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S11 9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny  

 0,49    C C C C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S12 *91D0 Bory i lasy bagienne  1,25    C C C C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S13 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe  

 2,63    C C C C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

S14 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-
jesionowe  

 0,02    D    Nie stanowi 
przedmiotu ochrony 
w obszarze 

S15 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy   0,00    D    Nie stanowi 
przedmiotu ochrony 
w obszarze 

Z1 1318 Nocek łydkowłosy Myotis 
dasycneme 

 V   C B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z2 1324 Nnocek duży Myotis myotis  P   D    Nie stanowi 
przedmiotu ochrony 
w obszarze 

Z3 1337 Bóbr europejski Castor fiber  R   C C C C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z4 1355 Wydra europejska Lutra lutra  C   C B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z5 1166 Traszka grzebieniasta Triturus 
cristatus 

 R   C C B B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z6 1188 Kumak nizinny Bombina 
bombina 

 P   C C C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 
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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 

Z7 5339 Różanka Rhodeus 
sericeus 
amarus 

 P   C C A C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z8 1145 Piskorz Misgurnus 
fossilis 

 P   C B C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z9 1149 Koza Cobitis taenia  P   C C B C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z10 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo 
angustior 

 P   C B C C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z11 1042 Zalotka większa Leucorrhinia 
pectoralis 

 P   C A C A Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z12 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  P   C A C A Przedmiot ochrony 
objęty planem 

Z13 1084 *Pachnica dębowa Osmoderma 
eremita 

 P   C C C C Przedmiot ochrony 
objęty planem 

R1 1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus 
vernicosus 

 >150m²   C A C B Przedmiot ochrony 
objęty planem 

R2 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii  >500 
os. 

  B A C A 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: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.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 internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ w Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl. Ponadto 
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w związku z realizacją projektu Planu został utworzony Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) ds. tworzenia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 „Ostoja Iławska” PLH280027, 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 3 jednodniowe spotkania w formie warsztatów, odbyły się one 21 października, 12 grudnia i 19 grudnia 
2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Iława. 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 BIP 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, przedstawiciele podmiotów 
będących zarządcami terenu. Członkowie ZLW zostali poproszeni o udostępnianie informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych, społecznych, 
gospodarczych i kulturowych, które mogłyby być pomocne w stworzeniu planu zadań ochronnych. Po drugich warsztatach udostępniono 
członkom ZLW dokument będący projektem planu wraz z prośbą o zamieszczenie pytań i uwag. Otrzymane uwagi oceniono – sposób 
rozpatrzenia szczegółowo opisany jest w tabeli 11. Po 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: 
sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl. 
 
 

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

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

1.  Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu 
województwa warmińsko-mazurskiego, udostępnianie informacji w tym 
zakresie, realizacja zadań ochronnych na obszarach chronionych 

Ul. Emilii Plater 1, 
10-562 Olsztyn 

Tel. (89) 521 90 00 

2.  Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego w 
Gdańsku 

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu 
województwa warmińsko-mazurskiego, udostępnianie informacji w tym 
zakresie, realizacja zadań ochronnych na obszarach chronionych 

Ul. Okopowa 
21/27,  
80-810 Gdańsk 

Tel. (58) 32 68 555 
e-mail: info@pomorskie.eu 

3.  Starostwo Powiatowe w Iławie Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie 
informacji w tym zakresie, uproszczone plany urządzania lasu 

Ul. Andersa 2a,  
14-200 Iława 

Tel. (89) 649 07 00 
sekretariat@powiat-ilawski.pl 
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

4.  Starostwo Powiatowe w 
Sztumie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, realizacja 
polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie 
informacji w tym zakresie, uproszczone plany urządzania lasu 

Ul. Mickiewicza 
31,  
82-400 Sztum 

Tel. (55) 267 74 41 
e-mail: 
organizacyjny@powiatsztumski.p 

5.  Gmina Iława 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. Andersa 2a,  
14-200 Iława 

Tel. (89) 649 08 00 
e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl 

6.  Gmina Susz 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. Józefa 
Wybickiego 6,  
14-240 Susz 

Tel. (55) 278 60 15 
e-mail: susz@susz.pl 

7.  Gmina Stary Dzierzgoń 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 

Stary Dzierzgoń 
71,  
82-450 Stary 
Dzierzgoń 

Tel. (55) 2761481 
e-mail: urzad@starydzierzgon.pl 

8.  Gmina Zalewo 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 
gminy, tworzenie indywidualnych form ochrony przyrody 

Ul. 
Częstochowska 8, 
14-230 Zalewo 

Tel. (89) 758-83-77 
e-mail: urzad@zalewo.pl 

9.  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 

10.  Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Gdańsku 

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

Ul. Chmielna 
54/57,  
80-748 Gdańsk 

Tel. (58) 68-36-800,  
e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl 

11.  Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie 

Inicjowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie działalności Nadleśnictw 
w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej 

Ul. Kościuszki 
46/48, 10-959 
Olsztyn 

Tel. (89) 527 21 70 
e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

12.  Nadleśnictwo Susz Prowadzenie gospodarki leśnej według zasad powszechnej ochrony lasów, 
trwałości utrzymania lasów i ciągłości ich użytkowania oraz powiększania 
zasobów leśnych, w oparciu o Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach i 
Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Ul. Piastowska 
36B,  
14-240 Susz 
 

Tel. (55) 242 72 00 
e-mail: susz@olsztyn.lasy.gov.pl 

13.  Nadleśnictwo Iława Prowadzenie gospodarki leśnej według zasad powszechnej ochrony lasów, 
trwałości utrzymania lasów i ciągłości ich użytkowania oraz powiększania 
zasobów leśnych, w oparciu o Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach i 
Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Ul. Królowej 
Jadwigi 30, 14-200 
Iława 
 

Tel. (89) 648 40 94 
e-mail: ilawa@olsztyn.lasy.gov.pl 
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L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby 
instytucji/osoby 

Kontakt 

14.  Nadleśnictwo Miłomłyn Prowadzenie gospodarki leśnej według zasad powszechnej ochrony lasów, 
trwałości utrzymania lasów i ciągłości ich użytkowania oraz powiększania 
zasobów leśnych, w oparciu o Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach i 
Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Ul. Nadleśna 9,  
14-140 Miłomłyn 
 

Tel. (89) 647 30 56 
e-mail: 
milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl 

15.  Zespół Parków Krajobrazowych 
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich 

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze parku, ochrona dziko 
żyjących ptaków i ich siedlisk, szerzenie w społeczeństwie wiedzy na 
temat siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków oraz zagrożeń dla 
ich istnienia, zbieranie danych 

Jerzwałd 62,  
14-233 Jerzwałd 

Tel. (89) 758 85 27  
e-mail: park-jeziorak@pro.onet.pl 

 
 
 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

L.p. Imi ę i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

któr ą reprezentuje 
Kontakt 

1.  Paweł Boratyński Koordynator planu Bioexperts 
boratynski@bioexperts.pl 
502 270 437 

2.  Joanna Wojciechowska Botanik siedliskoznawca Bioexperts 
bioexperts@wp.pl 
(22) 870 12 95 

3.  Jakub Zawistowski Botanik siedliskoznawca Bioexperts 
bioexperts@wp.pl 
(22) 870 12 95 

4.  Agnieszka Narowska Zoolog Bioexperts 
biuro@bioexperts.pl 
508 557 960 

5.  Iwona Mirowska-Ibron Planista regionalny 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.p 
(89) 53 72 109 

6.  Witold Szczepański Przedstawiciel 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

witold.szczepanski.olsztyn@rdos.gov.pl 
(89) 53 72 120 

7.  Mariola Matuszek Przedstawiciel 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

mariola.matuszek.olsztyn@rdos.gov.pl 
(89) 537 21 00 

8.  Marta Kujawska Przedstawiciel 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie RO Ostróda 

ostroda@zmiuw.pl 
(89) 646 52 51 

9.  Piotr Graczyk Przedstawiciel 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Olsztynie RO Ostróda 

ostroda@zmiuw.pl 
(89) 646 52 51 

10.  Włodzimierz Harmaciński 
Kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa   

Starostwo Powiatowe w Iławie 
ochrona@powiat-iławski.pl 
(89) 649 07 78 
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L.p. Imi ę i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

któr ą reprezentuje 
Kontakt 

11.  Anna Włodarczak-Komosińska 
Specjalista  
ds. obszarów Natura 2000 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

anna.wlodarczak-komosinska.olsztyn@rdos.gov.pl 
(89) 537 21 17 

12.  Elwira Bałdyga 
Specjalista ds. rezerwatów 
przyrody 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Olsztynie 

elwira.boldyga.olsztyn@rdos.gov.pl 
(89) 537 21 19 

13.  Małgorzata Gruca 
Wydział Ochrony Ekosystemów 
(ZO) 

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie 

malgorzata.gruca@olsztyn.lasy.gov.pl 
692 900 876 

14.  Tadeusz Markos 
Starszy Specjalista 
ds. dydaktyki i ochrony przyrody 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich w Jerzwałdzie 

tmarkos@wp.pl 
park-jeziorak@pro.onet.pl 
897 588 527 

15.  Paweł Błaszczak Z-ca nadleśniczego Nadleśnictwo Miłomłyn 
milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl 
(89) 647 30 56 

16.  Monika Ptaszkiewicz Gospodarka leśna - hodowla lasu Nadleśnictwo Miłomłyn 
monika.ptaszkiewicz@olsztyn.lasy.gov.pl 
(89) 641 30 86 

17.  Kamila Makowska-Latos St. Specjalista SL ds. ochrony lasu Nadleśnictwo Szusz 
kamila.makowska@olsztyn.lasy.gov.pl 
(55) 242 72 06 

18.  Sławomir Lewczuk Z-ca nadleśniczego Nadleśnictwo Susz 
slawomir.lewczuk@olsztyn.lasy.gov.pl 
(55) 242 72 02 

19.  Milena Ratajczak 
St. Spec. ds Ochrony Lasu i 
Przyrody, Certyfikacja 

Nadleśnictwo Iława 
milena.ratajczak@olszty.lasy.gov.pl 
(89) 648 35 47 

20.  Anna Krzyżanowska Nadleśniczy Nadleśnictwo Iława 
anna.krzyzanowska@olsztyn.lasy.gov.pl  
(89) 648 40 94 

21.  Leszek Woźnica Inżynier nadzoru Nadleśnictwo Iława 
leszek.woznica@olsztyn.lasy.gov.pl 
694 497 198 

22.  Bogumił Sobotka Inżynier nadzoru Nadleśnictwo Iława 
bogumil.sobotka@olsztyn.lasy.gov.pl 
608 425 671 
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Etap II Opracowanie projektu Planu 
 

Moduł A  
 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

1. 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.go
v.pl/strona/tom-3 

2. 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.go
v.pl/strona/tom-6 

3. 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.go
v.pl/strona/tom-10 

4. 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/sie
dliska/pdf/przewodnik_m
etodyczny_siedliska_1.pd
f 

5. 

Materiały 
publikowane 
 

Wilk-Woźniak E. i in. 3160 Naturalne, 
dystroficzne zbiorniki wodne. W: Mróz 
W. (red.). 2012. Monitoring siedlisk 
przyrodniczych– przewodnik 
metodyczny. Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Część druga. S: 150-169. 

Specjalistyczna wiedza na temat 
siedliska, 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/sie
dliska/pdf/przewodnik_m
etodyczny_siedliska_2.pd
f 
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L.p. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

6. Pawlaczyk P. 9160 Grąd subatlantycki 
Stellario-Carpinetum. W: Mróz W. 
(red.). 2012. Monitoring siedlisk 
przyrodniczych– przewodnik 
metodyczny. Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Część trzecia. S: 253-271. 

Specjalistyczna wiedza na temat 
siedliska, 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/sie
dliska/pdf/przewodnik_m
etodyczny_siedliska_3.pd
f 

7. 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/sie
dliska/pdf/przewodnik_m
etodyczny_rosliny_1.pdf 

8. Stebel A. 1393 Haczykowiec 
błyszczący Hamatocaulis vernicosus 
W: Perzanowska J. (red.). 2012. 
Monitoring gatunków roślin – 
przewodnik metodyczny. Inspekcja 
Ochrony Środowiska. Część druga. S: 
66-76. 

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/sie
dliska/pdf/przewodnik_m
etodyczny_rosliny_2.pdf 

9. Rutkowski P., Sczepaniak K. 2000. 
Wstępne wyniki badań nad 
rozmieszczeniem Orchidaceae na 
Pojezierzu Iławskim. W: Acta Botanica 
Cassubica 1: 67–78. 

Inwenatryzacja stanowisk Orchidaceae 
na Pojezierzu Iławskim, ocena ich 
zasobów oraz określenie stopnia 
zagrożenia. 

Informacje pomocnicze o gatunkach 
chronionych z rodziny Orchidaceae 
występujących na terenie ostoi. 

http://abc.biology.ug.edu.
pl/userfiles/abc1/abc1_08.
pdf 

10. Buczyński P. 2003. Ważki (Odonata) 
Parku Krajobrazowego Pojezierza 
Iławskiego. Rocz. nauk. Pol. Tow. 
Ochr. Przyr. „Salamandra” 7: 65-85. 

Dane dotyczące stanowisk występowania 
Zalotki większej Leucorrhinia pectoralis 
w obszarze. 

Cenne informacje na temat występowania 
na terenie ostoi przedmiotu ochrony 

Biblioteka 

11. Bernard R. 2012 Zalotka większa 
Leucorrhinia pectoralis Przewodnik 
metodyczny monitoringu zwierząt IOŚ 
t.2 s.66-94  

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://siedliska.gios.gov.pl
/pdf/przewodniki_metody
czne/przewodnik_metody
czny_1042.pdf 

12. Oleksa A. Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 2010 Przewodnik 
metodyczny monitoringu zwierząt IOŚ 
t.1 s.90-111 

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. 

Podręcznik 

13. Książkiewicz et al.. 2012 
Poczwarówka zwężona Vertigo 
angustior Przewodnik metodyczny 
monitoringu zwierząt IOŚ t.2 s.482-

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. 

Podręcznik 
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L.p. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

14. Mazgajska J.Rybacki M. 2012 Kumak 
nizinny Bombina bombina Przewodnik 
metodyczny monitoringu zwierząt IOŚ 
t.3 s.346-365 

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/ 

15. Pabijan M. 2010 Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus Przewodnik 
metodyczny monitoringu zwierząt IOŚ 
t.1 s.195-219 

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. 

podręcznik 

16. Buszko J. 2004. Czerwończyk 
nieparek. W: Adamski P., Bartel R., 
Bereszyński A., Kepel A., Witkowski 
Z. (red.). Poradnik ochrony siedlisk i 
gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Gatunki zwierząt (z 
wyjątkiem ptaków). Ministerstwo 
środowiska, Warszawa. T. 6, s. 53-54. 

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/ 

17. Oleksa A.2008. Pachnica dębowa – 
Osmoderma eremita Scopoli, 1763. 
Monitoring gatunków i siedlisk 
przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000. 
Metodyka monitoringu – Przewodniki 
metodyczne. Instytut Ochrony 
Przyrody PAN. Kraków. 

Publikacja metodyczna  Istotne informacje dotyczące metodyki 
prac terenowych nad pachnicą. 

biblioteka 

18. 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.p
l/pliki/Raport_2011.pdf 
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L.p. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

19. Jarzombkowski F., Kotowska K., 
Gutowska E. Regionalny Program 
Ochrony Torfowisk Alkalicznych 
(7230) w województwie Warmińsko-
Mazurskim. Świebodzin, 2011. 

Wyniki badań Klubu Przyrodników na 
terenie województwa Warmińsko-
Mazurskiego dotyczące zbiorowisk 
torfowisk alkalicznych i gatunków roślin 
z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej z 
nimi związanych 

Cenne informacje na temat występowania 
na terenie ostoi przedmiotów ochrony: 
lipiennika Loesela oraz sierpowca 
błyszczącego 

http://www.kp.org.pl/torf
owiska/materialy/warmin
sko-mazurskie-ost.pdf 

20. Szczepański M. i in. 2007 Wyniki 
inwentaryzacji gatunków roślin z listy 
Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa 
Susz 

Opis kontrolowanych w ramach 
inwentaryzacji obiektów, karty opisów 
stanowisk cennych gatunków roślin 

Cenne informacje na temat występowania 
na terenie ostoi przedmiotów ochrony: 
lipiennika Loesela oraz sierpowca 
błyszczącego (dokładna lokalizacja, 
wielkość populacji, opis siedliska), 
możliwość porównania z wynikami 
weryfikacji terenowej przeprowadzanej w 
2013 roku 

Materiały przekazane 
przez Nadleśnictwo Susz 

21. Wyniki inwentaryzacji siedlisk 
przyrodniczych z listy Natura 2000 na 
terenie Nadleśnictwa Susz 

Lista wydzieleń stanowiących leśne 
siedliska przyrodnicze wraz ze 
skróconymi opisami taksacyjnymi i 
wskazaniami gospodarczymi 

Cenne informacje na temat występowania 
na terenie ostoi siedlisk przyrodniczych 
będących przedmiotami ochrony, 
możliwość porównania z wynikami 
weryfikacji terenowej przeprowadzanej w 
2013 roku 

Materiały przekazane 
przez Nadleśnictwo Susz 

22. Warstwy shp lasów o szczególnych 
walorach przyrodniczych HCVF na 
terenie nadleśnictwa Iława 

Lokalizacja stanowisk gatunków roślin i 
siedlisk przyrodniczych będących 
przedmiotami ochrony  

Cenne informacje na temat występowania 
na terenie ostoi siedlisk przyrodniczych 
będących przedmiotami ochrony, 
możliwość porównania z wynikami 
weryfikacji terenowej przeprowadzanej w 
2013 roku 

Materiały przekazane 
przez RDLP Olsztyn 

23. 

Ekspertyzy 
przyrodnicze 

Wyniki inwentaryzacji płazów z listy 
Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa 
Susz 

Lokalizacja stanowisk gatunków płazów 
będących przedmiotami ochrony  

Cenne informacje na temat występowania 
na terenie ostoi gatunków płazów 
będących przedmiotami ochrony, 
możliwość porównania z wynikami 
weryfikacji terenowej przeprowadzanej w 
2013 roku 

Materiały przekazane 
przez Nadleśnictwo Susz 
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L.p. 
Typ 

informacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

24.  Wyniki inwentaryzacji bobra i wydry  
na terenie Nadleśnictwa Susz 

Lokalizacja stanowisk gatunków 
będących przedmiotami ochrony  

Cenne informacje na temat występowania 
na terenie ostoi gatunków ssaków 
będących przedmiotami ochrony, 
możliwość porównania z wynikami 
weryfikacji terenowej przeprowadzanej w 
2013 roku 

Materiały przekazane 
przez Nadleśnictwo Susz 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Duży kompleks leśny (60% powierzchni zajmują drzewostany ponad 40-letnie), obejmujący także tereny bagienne rozproszone po całym 
obszarze ostoi. Rzeźba terenu została ukształtowana w czasie zlodowacenia bałtyckiego (morena czołowa, rynny polodowcowe, sandry). 
Występuje tu 31 jezior, o zróżnicowanej wielkości (od 0,5 do 163 ha), reprezentujących wszystkie typy troficzne. Niektóre z nich mają 
urozmaiconą linie brzegową i liczne wysepki, jak np. jezioro Jeziorak, najdłuższe jezioro rynnowe w Polsce z największą śródlądową wyspą 
Wielka Żuława. Na terenie ostoi dominują drzewostany bukowe i sosnowe. W bezodpływowych zagłębieniach terenu o wysokim poziomie wód 
gruntowych, rosną bory bagienne i lasy olszowe. Obok leśnych, wodnych, bagiennych i torfowiskowych zbiorowisk roślinnych występują tu 
różnorodne zbiorowiska segetalne. 
Do ostoi zaliczono także małe, lecz cenne torfowisko przejściowe we wsi Mortąg (leżące w granicach województwa pomorskiego) ze względu 
na stanowiska lipiennika Loesela i sierpowca błyszczącego oraz dużą populację kruszczyka błotnego i kukułki szerokolistnej na tym terenie. 
Ostoja ważna dla ochrony dobrze zachowanych siedlisk buczyny (pomorskiej i kwaśnej) na kresowych stanowiskach swojego zasięgu, a także 
dla grądów subatlantyckich. Liczne są tu także płaty łęgów jesionowo olszowych, borów bagiennych oraz brzezin bagiennych. Ciekawostką jest 
występowanie płatów boru chrobotkowego na wyspie Czaplak, oraz zbiorowiska wierzby rokity występujące na sąsiadującym półwyspie. 
Obszar ważny dla ochrony bobra i wydry. Istotne populacje bezkręgowców w tym zalotki większej i pachnicy dębowej. Warto podkreślić bogatą 
florę roślin naczyniowych (790 taksonów) z licznymi gatunkami rzadkimi i ginącymi w skali Polski oraz gatunkami prawnie chronionymi (32). 
Na uwagę zasługuje liczne (ponad 500 egzemplarzy) stanowisko lipiennika Loesela nad jeziorem Łabędź, któremu towarzyszy sierpowiec 
błyszczący. Zagrożenie dla przedmiotów ochrony obszaru może stanowić wycinka starodrzewi w tym w pasach nadbrzeżnych, melioracje 
terenów podmokłych i bagiennych, zalesianie gruntów porolnych, presja turystyczno-rekreacyjna w tym presja osadnicza. 
Obszar mieści się w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (25 279 ha, 1993 r.) z rezerwatami przyrody: Czerwica (11,63 ha, 
1957 r.), Jezioro Gaudy (332,53 ha, 1957 r.), Jasne (106, 30 ha, 1988 r.) i użytkiem ekologicznym Czaplak (95,15 ha ), oraz OSO Lasy Iławskie 
(PLB280005, 25218,54 ha). 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 
Skarb Państwa 

Własność komunalna Lasy 
Własność prywatna 

14666,96 69,75 

Grunty orne  744,84 3,54 
Łąki trwałe  231,11 1,10 

Pastwiska trwałe    
Sady  114,52 0,54 

Grunty pod stawami    
Nieużytki    

Wody stojące  4573,37 21,75 
Wody płynące    

Grunty zabudowane    
Inne1   698,54 3,32 

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

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 
Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu 
Lasy Państwowe   
Lasy komunalne   Lasy 
Lasy prywatne   

Sady    
Trwałe użytki zielone    

Wody    
Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

Inne    

 

                                                 
1  Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej oraz bagna śródlądowe 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 
planu/programu/wdrażani
e projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 
mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 
wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizuj ących lub 
kompensujących 

 

1. Uchwala nr I/1/00 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z 
dnia 7 marca 2000 r. w sprawie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń” 

Rada Gminy Stary 
Dzierzgoń 

Ochrona potencjału 
przyrodniczego gminy, 
zwiększenie retencji wód, 
renaturyzacja terenów 
zdegradowanych 

Wydra, gatunki ryb 
zamieszkujące Jez. 
Witoszewskie, 
siedliska leśne 

Nie wskazano  

2. Studium Uwarunkowań I Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Iława. Część II. Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Miejska w Iławie Ochrona potencjału 
przyrodniczego gminy, - 
zapis ten jest korzystny z 
punktu widzenia ochrony 
przyrody w Gminie; 
Modernizacja systemu dróg 
gminy pkt 5.1 – może nieść 
zagrożenie dla chronionych 
gatunków i siedlisk 
każdorazowa inwestycja musi 
mieć wykonaną OOŚ  

Wydra, gatunki ryb, 
siedliska roślinne 

Nie wskazano  

3. Uchwala nr XXI/165/2012 
Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 października 2012 
r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Susz 

Urząd Miejski w Suszu Brak ustaleń Brak Nie wymieniono, istotne 
jest wskazanie zawarte w 
dokumencie, że wszelkie 
prace związane z 
inwestycjami na terenie 
gminy mają odbywać się 
w sposób możliwie mało 
kolidujący z potrzebami 
ochrony przyrody w tym 
obszaru Natura 2000 

 

4. Uchwała nr II/8/03 
Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 marca 2003 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Przezmark. 

Rada Gminy Stary 
Dzierzgoń 

Obowiązują Plany Ochrony 
Dla Parku Krajobrazowego 

Wydra, gatunki ryb, 
siedliska roślinne 

Nie wskazano  

5. Strategia Rozwoju Gminy Iława na lata 2000-2015 Urzędu Gminy w Iławie Realizacja zapisów może 
stanowić zagrożenie dla 
przedmiotu ochrony. Z 
dokumentu wynika, ze liczne 
drogi wymagają modernizacji 

Nie wymieniono,  w 
domyśle Pachnica 
dębowa Osmoderma 
eremita 

Brak  
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L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 
planu/programu/wdrażani
e projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 
mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 
wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizuj ących lub 
kompensujących 

 

i/lub remontu, związanego 
m.in. z nienormatywną 
szerokością dróg, które 
podlegać będą większej 
eksploatacji. 

6. Plan Rozwoju Miejscowości Tynwałd na lata 2005 - 
2013 

Rada Gminy Iława Dokument ogólny typu 
SWOT 

Brak 
wymienionych, brak 
oddziaływania 

Nie wskazano  

7. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Susz Urząd Gminy i Miasta Susz Planowany rozwój 
infrastruktury 
komunikacyjnej i 
turystycznej. Realizacja 
celów Planu dotyczących 
ochrony przyrody może mieć 
pozytywny wpływ na 
siedlisko przedmiotu 
ochrony. 

Nie wymieniono,  w 
domyśle Pachnica 
dębowa Osmoderma 
eremita 

Nie wymieniono, istotne 
jest wskazanie zawarte w 
dokumencie, że wszelkie 
prace związane z 
inwestycjami na terenie 
gminy mają odbywać się 
w sposób możliwie mało 
kolidujący z potrzebami 
ochrony przyrody.  

 

8. Plan Rozwoju Miejscowości Szałkowo na lata 2007 - 
2015 

Rada Gminy Iława Dokument ogólny typu 
SWOT 

Brak 
wymienionych, brak 
oddziaływania 

Nie wskazano  

9. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Susz Rada miejska w Suszu Brak Brak Brak  
10. Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 
aktualizacja na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 
roku 2015 

Starostwo Powiatowe w 
Iławie i Starostwo 
Powiatowew Ostródzie 

Brak Brak Brak  

11. Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 2011-2014 
z perspektywą na lata 2015-2018” 

EkoKoncept s.c. Bardzo szczegółowy 
dokument, zawiera liczne 
wskazania dotyczące 
oddziaływania na środowisko 
zadań planowanych przez 
gminę. Zawiera również 
błędy – modernizacja dróg i 
związane z tym usuwanie 
drzew ma duże znaczenie dla 
Pachnicy dębowej – 
powoduje utratę siedlisk tego 
gatunku (str 195, p.7.2.3) 

Chronione gatunki 
ryb i owadów, 
Pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 
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L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna 
za przygotowanie 
planu/programu/wdrażani
e projektu 

Ustalenia 
planu/programu/projektu 
mogące mieć wpływ na 
przedmioty ochrony 

Przedmioty 
ochrony objęte 
wpływem 
opracowania 

Ustalenia dot. działań 
minimalizuj ących lub 
kompensujących 

 

12. „Programu Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 
2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” 

Europejskie Towarzystwo 
Ekorozwoju 

Jednym z działań jest 
planowane" Wprowadzanie 
nowych, uzupełnianie 
i pielęgnacja istniejących 
zadrzewień 
oraz zakrzewień wzdłuż dróg 
gminnych". Z punktu 
widzenia ochrony przedmiotu 
ochrony jest to działanie 
właściwe. 

Nie wymieniono, 
dotyczy Pachnicy 
dębowej 
Osmoderma eremita 

Brak  

13. Uchwała Nr IV/135/ 2011 Rady Gminy Iława z dnia 
21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Iława na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 
– 2018” 

Rada miejska w Iławie Jednym z działań jest 
planowane" Wprowadzanie 
nowych, uzupełnianie 
i pielęgnacja istniejących 
zadrzewień 
oraz zakrzewień wzdłuż dróg 
gminnych". Z punktu 
widzenia ochrony przedmiotu 
ochrony jest to działanie 
właściwe. 

Nie wymieniono, 
dotyczy Pachnicy 
dębowej 
Osmoderma eremita 

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

L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

Siedliska przyrodnicze – wykazane w SDF 

1. 

3140 Twardowodne oligo- i 
mezotroficzne zbiorniki wodne z 

podwodnymi łąkami ramienic 
(Charecteria ssp.) 

B 48,13 2 
Zamieszczono na 

mapie 
Niezadowalający 

Siedlisko zweryfikowano w 
2013 r. w terenie – Jezioro Czyste, 

zakwalifikowane jako ten typ 
siedliska najprawdopodobniej 

reprezentuje inne siedlisko 
przyrodnicze – wskazane jest dalsze 

rozpoznanie siedliska 

2. 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion 

B 4730,65 29 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Siedlisko zweryfikowano 
w2013 r. w terenie 

3. 
*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 
C 54,42 18 

Zamieszczono na 
mapie 

Zadowalający 
Siedlisko zweryfikowano 

w2013 r. w terenie 

4. 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) B 140,29 17 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Siedlisko zweryfikowano 
w2013 r. w terenie 

5. 
9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Galio odorati-
Fagenion) 

B 443,18 46 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Siedlisko zweryfikowano 
w2013 r. w terenie 

6. 
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-

Carpinetum) 
B 2388,80 322 

Zamieszczono na 
mapie 

Zadowalający 
Siedlisko zweryfikowano 

w2013 r. w terenie 

7. 
9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 

C 102,45 22 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Siedlisko zweryfikowano 
w2013 r. w terenie 

8. 

*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-

Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne 
lasy borealne 

C 322,04 92 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Siedlisko zweryfikowano 
w2013 r. w terenie 

9. 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

C 548,22 216 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Siedlisko zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 
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L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 
ogólna 

Powierzchnia 
Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w 

obszarze 
Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 
uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac 
terenowych 

Gatunki ro ślin – wykazane w SDF 

10. 
1393 Sierpowiec błyszczący 
Drepanocladus vernicosus 

B  5 
Zamieszczono na 

mapie 

Niezadowalający – 
konieczne dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

11. 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii A  5 
Zamieszczono na 

mapie 

Niezadowalający – 
konieczne dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

Gatunki zwierząt – wykazane w SDF 

12. 
1318 Nocek łydkowłosy Myotis 

dasycneme 
C  1 

Zamieszczono na 
mapie 

Niezadowalający – 
konieczne dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

13. 1337 Bóbr europejski Castor fiber C  3 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

14. 1355 Wydra europejska Lutra lutra B  4 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

15. 
1166 Traszka grzebieniasta Triturus 

cristatus 
C  4 

Zamieszczono na 
mapie 

Zadowalający 
Stanowiska gatunku zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

16. 1188 Kumak nizinny Bombina bombina B  2 
Zamieszczono na 

mapie 
Zadowalający 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

17. 5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus C  2 
Zamieszczono na 

mapie 

Niezadowalający – 
konieczne dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

18. 1145 Piskorz Misgurnus fossilis B  1 
Zamieszczono na 

mapie 

Niezadowalający – 
konieczne dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

19. 1149 Koza pospolita Cobitis taenia C  1 
Zamieszczono na 

mapie 

Niezadowalający – 
konieczne dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

20. 
1014 Poczwarówka zwężona Vertigo 

angustior 
C  2 

Zamieszczono na 
mapie 

Niezadowalający – 
konieczne dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

21. 
1042 Zalotka większa Leucorrhinia 

pectoralis 
A  4  

Zadowalający Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

22. 
1060 Czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar 
A  5  

Zadowalający Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 

23. 
*1084 Pachnica dębowa Osmoderma 

eremita 
C  2  

Zadowalający Stanowiska gatunku zweryfikowano 
w 2013 r. w terenie 
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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. 
 
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (Charecteria ssp.) 
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 
Siedlisko jezior z łąkami ramienic stwierdzone zostało w jeziorze Witoszewskim. Z racji na presję rekreacyjną ulega ono procesom eutrofizacji, 
jednakże nadal można potwierdzić występowanie typowych gatunków jak Nitella flexilis, Chara sp. 
Pierwotnie do tego typu siedliska w materiałach WZS było także zakwalifikowane jezioro Jasne znajdujące się w rezerwacie przyrody „Jasne”. 
W wyniku badań terenowych jak i analizy dostępnych badań literaturowych zbiornik ten nie odpowiada definicji tego siedliska; najistotniejszą 
różnicą, wobec siedliska jezior twardowodnych jest obecność w jeziorze wody miękkiej, kwaśnej, o odczynie wahającym się od ok 4.2 pH (dane 
literaturowe – Plan ochrony rezerwatu „Jasne”) do 5.1 (pomiary dokonane podczas prac terenowych nad PZO w 2013r.) tymczasem zbiorniki 
ujmowane w ramach siedliska 3140 mają odczyn z reguły powyżej 7 (wody zasadowe o wysokiej zawartości jonów wapnia i magnezu), a 
przynajmniej 6,5. Jest to podstawowe kryterium dyskwalifikacji tego zbiornika jako reprezentanta tegoż siedliska. Brak również w wodach tego 
jeziora obecności gatunków z rodzaju Chara sp., natomiast na brzegach jeziora można zaobserwować pojedyncze płaty gatunków 
wysokotorfowiskowych jak rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia czy torfowiec magellański Sphagnum magellanicum, sugerujące 
obecność w jeziorze wód kwaśnych. Jeżeli sugerować się koniecznością przyporządkowania jeziora Jasne do konkretnego siedliska 
przyrodniczego w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej, to może to być pewna forma inicjalna jeziora lobeliowego o kodzie 3110 bądź jeziora 
dystroficznego o kodzie 3160 (jednakże w przypadku obu typów siedlisk brak roślinności wskaźnikowej). W związku z tym zbiornikiem 
wskazane jest poszerzenie stanu wiedzy. 
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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 nierozpowszechnione w obszarze (jeden zbiornik – jezioro Witoszewskie; przynależność Jeziora Jasnego 
dyskusyjna), ranga średnia. 
Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Bezpośrednim zagrożeniem jest nawożenie wód dla potrzeb hodowli ryb. Ramienice zanikają stopniowo w wyniku ograniczania ilości światła 
docierającego do głębszych warstw wody, konkurencji innych roślin wodnych lub naturalnej ewolucji siedliska przez zarastanie i wypłycanie 
zbiorników. Zanikanie to może być wzmożone przez melioracje, osuszanie zbiorników, wydeptywanie czy przez mechaniczne usuwanie roślin w 
rejonie kąpielisk. 
 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
Charakterystyka ogólna 
Naturalne jeziora i stałe niewielkie zbiorniki wodne oraz odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami 
(Potamion i częściowo Nymphaeion), makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających (częśc Nymphaeion), a także 
Prymitywnymi skupieniami drobnych roślin pływających po powierzchni wody (Lemnetea) 
Charakterystyka w obszarze 
Siedlisko zajmuje bardzo duże powierzchnie ostoi (ponad 4730 ha). Są to zarówno jeziora położone w całości na terenie rezerwatów (np. Gaudy, 
Czerwica), śródleśne jeziora (Urowiec, Bądze, Łabędź, Januszewskie, Rucewo), zalicza się tutaj również największy zbiornik ostoi – Jeziorak. 
Stan ochrony został oceniony na FV (właściwy). 
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 średnia. 
Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Głównym czynnikiem zagrażającym jakości i trwaniu siedliska jest eutrofizacja powodowana różnymi czynnikami, najczęściej jako skutek 
negatywnej działalności człowieka. Przyspieszenie procesu eutrofizacji powoduje zmiany w poziomach troficznych, spadek różnorodności 
biologicznej, zakwity glonów, pojawianie się mat glonowych, przyduchy tlenowe, pojawienie się siarkowodoru, gromadzenie się materii 
organicznej, wypłycanie, zarastanie i w konsekwencji zanik siedliska. 
 
 
*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 
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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 
Płaty siedliska są zlokalizowane w północnej części obszaru. Stan ochrony został oceniony na U1 (niezadowalający). Ocenę obniżano najczęściej 
ze względu na zarastanie płatów przez brzozę i sosnę oraz przesuszenie. 
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 średnio rozpowszechnione w obszarze, zaliczane do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej – ranga 
wysoka. 
Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Rozwój torfowisk wysokich ściśle uzależniony jest od wód opadowych (zarówno pod względem ich ilości jak też jakości), a więc wód kwaśnych 
i ubogich w substancje odżywcze. Dodatkowo, torfowce zasiedlające torfowiska zakwaszają otoczenie i w końcowym efekcie, w obrębie 
siedliska pH osiąga wartość 3,5–4,5. Metody ochrony torfowisk wysokich obejmują zarówno ochronę bierną, jak też czynną. Bierna ochrona 
wystarczy w przypadku, gdy torfowisko ma całkowicie naturalne stosunki wodne i jego obecny stan jest stabilny, torfowisko rozwinęło się w 
wyniku sztucznego obniżenia poziomu wody, np. przez jej odprowadzenie z dawnego jeziora. Bierna ochrona może być jednak skuteczna tylko 
pod generalnym warunkiem, że na obszarze, w obrębie którego występuje siedlisko, ogólne warunki hydrologiczne są stabilne, w szczególności 
nie obniża się poziom wód gruntowych, a dodatkowo do torfowiska nie przedostają się duże ładunki biogenów i nie ulega ono eutrofizacji. 
Ochrona czynna torfowisk wysokich możliwa jest poprzez korektę warunków wodnych (podnoszenie poziomu wody w torfowisku za pomocą 
zastawek lub zasypywania rowów odwadniających) oraz w krajobrazie rolniczym pozostawienie nieużytkowanego rolniczo pasa gruntu, który 
będzie izolował torfowisko od użyźniających spływów z otoczenia i zabezpieczał je przed eutrofizacją oraz zanieczyszczeniami chemicznymi 
środkami stosowanymi w rolnictwie. Kluczowym elementem ochrony torfowisk wysokich jest zapewnienie optymalnych warunków 
hydrologicznych, tj. stanu silnego i stabilnego uwodnienia. Dlatego wszelkie zalecenia dotyczące ochrony torfowisk wysokich powinny 
uwzględniać możliwości zachowania istniejących korzystnych warunków hydrologicznych lub ich poprawy. 
 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
Charakterystyka ogólna 
Typ siedliska przyrodniczego obejmuje środkowoeuropejskie bukowe, a w górach bukowo-jodłowe, bukowo-jodłowo-świerkowe oraz jodłowe 
lasy rosnące na ubogich, kwaśnych glebach. Charakteryzują się względnym ubóstwem gatunkowym runa, w którym nieobecne są gatunki 
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typowe dla siedlisk eutroficznych, a dominują mało wymagające gatunki ogólnoleśne lub wręcz borowe. Spośród innych buczyn wyróżniają się 
one udziałem kosmatki gajowej Luzula luzuloides, płonnika strojnego Polytrichum formosum i często śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa, 
trzcinnika owłosionego Calamagrostis villosa, borówki czernicy Vaccinium myrtillus w runie. Występowanie lasów tego typu jest limitowane 
geograficznym zasięgiem buka. Jednak w obszarze występowania tego gatunku jest to zazwyczaj dominujący typ lasu na średnio żyznych 
siedliskach (LMśw). W związku z dużym areałem, jaki zajmują kwaśne buczyny, są one typem lasu istotnym gospodarczo. Wiele siedlisk 
kwaśnych buczyn zajętych jest przez sztuczne zbiorowiska zastępcze, np. drzewostany z dominującą sosną (na nizinach) lub świerkiem (w 
górach). 
Charakterystyka w obszarze 
Siedlisko zajmujące dość duże powierzchnie w obszarze (ponad 140 ha). Stan ochrony został oceniony na U1 (niezadowalający). Ocenę 
obniżano najczęściej ze względu na zbyt wysoki udział w drzewostanie gatunków takich jak sosna, modrzew, świerk, niskie zasoby martwego 
drewna, ekspansję niecierpka drobnokwiatowego w runie. Płaty występują w kompleksie z żyznymi buczynami i grądami. Problemem jest 
rozgraniczenie żyźniejszych i bogatych florystycznie postaci kwaśnej buczyny od ubogiej postaci żyznej buczyny oraz ubogich postaci grądów 
subatlantyckich, których cechą w tym rejonie jest znaczny udział buka. 
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 średnio rozpowszechnione w obszarze, podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące się w warunkach 
tradycyjnej gospodarki – ranga niska. 
Stan zachowania w obszarze - B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Niemal wszystkie kwaśne buczyny w Polsce mają postać „lasów gospodarczych” i zaznacza się w nich ujednolicenie struktury wiekowej, młody 
(w skali czasowej życia lasu) wiek drzewostanu, homogenizacja przestrzenna runa, a także deficyt roślin i zwierząt związanych z 
mikrobiotopami starych oraz martwych drzew, a także rozkładającego się drewna. Płaty wykazujące cechy naturalności są skrajną rzadkością, 
nawet w parkach narodowych i rezerwatach. Pewnym zagrożeniem dla buczyn może być obserwowany w ostatnich latach proces „zamierania 
buka”, powszechny w całym polskim zasięgu tego gatunku, a mający prawdopodobnie złożoną etiologię. Na zamieranie najbardziej podatne są 
drzewostany prześwietlone i przerzedzone, np. po wykonanych cięciach rębnych rębni częściowej. 
 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandolusae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
Charakterystyka ogólna 
Zaliczone tu lasy mają na nizinach charakter lasów bukowych, a w górach – charakter lasów mieszanych z bukiem, lecz z udziałem także innych 
gatunków, w tym iglastych – świerka i jodły; w niektórych płatach i w niektórych fazach dynamiki lasu gatunki te mogą nawet ilościowo 
dominować nad bukiem. Charakteryzują się one stosunkowo bujnym i bogatym runem, budowanym przez typowe dla eutroficznych siedlisk 
gatunki lasowe. Znamienny jest udział w runie gatunków z rodzaju żywiec (Dentaria); różne gatunki żywców są związane z odmiennymi 
podtypami żyznych buczyn. Opisywane lasy zajmują zwykle siedliska nizinnego, górskiego lub wyżynnego lasu świeżego, rzadziej lasu 
wilgotnego bądź lasu mieszanego. Występowanie lasów tego typu jest limitowane geograficznym zasięgiem buka. Jednak lokalnie może to być 
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dominujący typ lasu. W związku z dość dużym areałem, jaki zajmują żyzne buczyny, są one typem lasu istotnym gospodarczo. Wiele 
potencjalnych siedlisk żyznych buczyn zajętych jest przez sztuczne zbiorowiska zastępcze, np. drzewostany z dominującą sosną (na nizinach) lub 
świerkiem (w górach). Na nizinach mogą występować postacie przejściowe między buczynami a grądami bądź zbiorowiska te mogą 
przekształcać się jedne w drugie. 
Charakterystyka w obszarze 
Siedlisko zajmujące duże powierzchnie w obszarze (ponad 443 ha). Stan ochrony został oceniony na U1 (niezadowalający). Ocenę obniżano 
najczęściej ze względu na zbyt wysoki udział w drzewostanie gatunków takich jak sosna, świerk oraz niskie zasoby martwego drewna. Płaty 
występują w kompleksie z kwaśnymi buczynami i grądami. Problemem jest rozgraniczenie ubogich postaci żyznej buczyny od kwaśnej buczyny 
oraz grądów subatlantyckich, których cechą w tym rejonie jest znaczny udział buka. 
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; podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące się w 
warunkach tradycyjnej gospodarki – ranga niska. 
Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Żyzne buczyny w skali Polski utrzymują swój areał, w praktyce gospodarki leśnej są bowiem w nich stosowane metody zapewniające 
odnawianie się i utrzymywanie lasu bukowego. Niemal wszystkie żyzne buczyny w Polsce mają jednak charakter „lasów gospodarczych” i 
zaznacza się w nich ujednolicenie struktury wiekowej, młody (w skali czasowej życia lasu) wiek drzewostanu, homogenizacja przestrzenna runa, 
a także deficyt roślin i zwierząt związanych z mikrobiotopami starych drzew, drzew martwych oraz rozkładającego się drewna. Płaty wykazujące 
cechy naturalności są skrajną rzadkością, nawet w parkach narodowych i rezerwatach. 
 
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Capinetum) 
Charakterystyka ogólna 
Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje lasy liściaste z udziałem i dynamicznym rozwojem graba, z grądowym runem, pozbawionym jednak 
gatunków o kontynentalnym typie zasięgu, występujących na Pomorzu. Definicja siedliska 9160 niemal dokładnie odpowiada zespołowi 
roślinnemu Stellario-Carpinetum. Typowy grąd subatlantycki to las dębowo-grabowy lub bukowo-dębowo-grabowy, zazwyczaj o skąpym runie. 
Runo składa się głównie z gatunków typowych dla całej grupy lasów dębowo-grabowych, jak np. gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, 
gajowiec żółty Galeobdolon luteum, zawilec gajowy Anemone nemorosa, fiołek leśny Viola reichenbachiana, wiechlina gajowa Poa nemoralis, 
przytulia wonna Galium odoratum, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, prosownica rozpierzchła Milium effusum. Płaty występujące w 
szczególnych sytuacjach terenowych i siedliskowych albo też płaty zniekształcone, mogą jednak mieć fizjonomię i strukturę florystyczną nieco 
odmienną od tego typowego obrazu. Przejście między grądami subatlantyckimi (siedlisko 9160) a żyznymi buczynami (siedlisko 9130) jest 
płynne i rozróżnienie tych siedlisk może stwarzać trudności. Skład drzewostanu nie jest przy tym dobrym kryterium: istnieją grądy z dominacją 
buka w drzewostanie, a przy tym niemal zupełnie pozbawione graba (np. wyciętego w ramach dawniejszej gospodarki leśnej). Rozróżnienie 
grądów od buczyn jest szczególnie trudne, gdy runo jest słabo wykształcone lub nie ma go w ogóle. W klasyfikacji siedlisk leśnych grąd 
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subatlantycki występuje na siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu wyróżniają dla tego ekosystemu typy 
lasów: bukowo-grabowo-dębowy las mieszany świeży, bukowo-grabowo-dębowy las mieszany wilgotny, bukowo-grabowo-dębowy las świeży i 
bukowo-grabowo-dębowy las wilgotny. 
Charakterystyka w obszarze 
Siedlisko zajmujące bardzo duże powierzchnie w obszarze (ponad 2388 ha). Stan ochrony określono jako niezadowalający (U1). Ocenę obniżano 
najczęściej ze względu na zbyt wysoki udział buka, sosny oraz świerka w drzewostanie, niewielki udział martwego drewna oraz ekspansję 
niecierpka drobnokwiatowego w runie. Ze względu na znaczny udział buka w drzewostanie, problemem jest rozgraniczenie płatów siedliska od 
kwaśnych i żyznych buczyn. Związki między grądami a buczynami mogą mieć charakter dynamiczny. Wyraźna duża ekspansja buka w obszarze 
pozwala przypuszczać, że liczba drzewostanów z jego udziałem będzie wzrastać a część płatów obecnie zaklasyfikowanych do siedlisk grądów 
może w przyszłości przekształcać się w zbiorowiska buczyn. 
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; podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące się w 
warunkach tradycyjnej gospodarki - ranga niska. 
Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Grądy to typ ekosystemu leśnego, który w wyniku historycznej działalności człowieka (głównie odlesiania) utracił największą część swojego 
pierwotnego areału. Przyczynia się do tego przydatność siedlisk grądowych do rolnictwa i osadnictwa. W wielu miejscach w Polsce grądy 
zostały zastąpione przez posadzone na ich miejscu sztuczne drzewostany sosnowe. Współcześnie proces ubytku areału grądów został w 
znacznym stopniu zahamowany. Współczesna gospodarka leśna nie zastępuje też już grądów zupełnie obcymi siedliskowo drzewostanami. 
Wciąż jednak, przynajmniej w niektórych regionach, utrzymuje się tendencja do preferowania świerka i zawyżania jego udziału w składzie 
gatunkowym drzewostanu. W całym zasięgu grądów subkontynentalnych podobne tendencje ma gospodarka leśna także w stosunku do dębu, a w 
Polsce południowej także do buka i jodły. Wciąż utrzymuje się też praktyka, by do składu gatunkowego grądów na siedlisku lasu mieszanego 
obligatoryjnie wprowadzać sosnę. Nieuchronnym skutkiem gospodarki leśnej są też zmiany jakościowe: upraszczanie struktury wiekowej i 
przestrzennej grądów. 
Jako szczególne zagrożenie dla typu siedliska w obszarze należy wskazać wzrost populacji łosia, która przekłada się na rosnące szkody w 
uprawach leśnych. Uszkodzenia polegają głównie na zgryzaniu młodych pędów a także na łamaniu wysokich już drzewek w celu dostania się do 
pączka szczytowego. Wysokie koszty ochrony upraw oraz często niska ich skuteczność mogą uniemożliwiać stosowanie składów gatunkowych 
właściwych dla tego typu siedliska. W sztucznych odnowieniach na powierzchniach mocno uszkodzonych przez łosia, dopuszcza się w składzie 
gatunkowym naturalne odnowienie brzozy (dotyczy również odnowienia naturalnego buka). 
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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 
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 odlesiona i zamieniona na tereny rolnicze. 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 
Siedlisko zajmujące dość duże powierzchnie w obszarze (ponad 102 ha). Stan ochrony określono jako niezadowalający (U1). Ocenę obniżano 
najczęściej ze względu na zbyt wysoki udział buka oraz świerka w drzewostanie, niewielki udział martwego drewna oraz ekspansję niecierpka 
drobnokwiatowego w runie. Ze względu na znaczny udział buka w drzewostanie, problemem jest rozgraniczenie płatów siedliska od grądów 
subatlantyckich oraz kwaśnych i żyznych buczyn. Związki między grądami a buczynami mogą mieć charakter dynamiczny. Wyraźna duża 
ekspansja buka w obszarze pozwala przypuszczać, że liczba drzewostanów z jego udziałem będzie wzrastać a część płatów obecnie 
zaklasyfikowanych do siedlisk grądowych może w przyszłości przekształcać się w zbiorowiska buczyn. 
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 średnio rozpowszechnione w obszarze; podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące się w warunkach 
tradycyjnej gospodarki – ranga niska. 
Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF); C (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Grądy są typem ekosystemu leśnego, który w wyniku historycznej działalności człowieka utracił na ziemiach polskich chyba największą część 
swojego pierwotnego areału. Przyczyniła się do tego wyjątkowa przydatność siedlisk grądowych do rolnictwa i osadnictwa, co doprowadziło do 
ich znacznego odlesienia. 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 
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leśna nie zastępuje też już gradów 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. 
Podobnie jak w przypadku grądu subatlantyckiego, jako szczególne zagrożenie dla typu siedliska w obszarze należy wskazać wzrost populacji 
łosia, która przekłada się na rosnące szkody w uprawach leśnych. Uszkodzenia polegają głównie na zgryzaniu młodych pędów a także na 
łamaniu wysokich już drzewek w celu dostania się do pączka szczytowego. Wysokie koszty ochrony upraw oraz często niska ich skuteczność 
mogą uniemożliwiać stosowanie składów gatunkowych właściwych dla tego typu siedliska. W sztucznych odnowieniach na powierzchniach 
mocno uszkodzonych przez łosia, dopuszcza się w składzie gatunkowym naturalne odnowienie brzozy (dotyczy również odnowienia naturalnego 
buka). 
 
*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno 
girgensohnii-Piceetum) 
Charakterystyka ogólna 
Lasy szpilkowe i liściaste na wilgotnym i mokrym podłożu torfowym, z trwale wysoko położonym lustrem wody, w niektórych przypadkach 
usytuowanym wyżej niż na otaczającym terenie. Woda jest zawsze uboga w związki odżywcze, związana z obecnością torfowisk wysokich i 
kwaśnych torfowisk przejściowych. Zbiorowiska budowane głównie przez brzozę omszoną Betula pubescens, kruszynę 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 
Siedlisko zajmujące duże powierzchnie w obszarze (ponad 322 ha), płaty zlokalizowane są w środkowej i południowej jego części. Stan ochrony 
określono jako niezadowalający (U1). Ocenę obniżano najczęściej ze względu na przesuszenie (część płatów jest odwadniana przez rowy 
melioracyjne) oraz ekspansję w runie trzęślicy, czernicy, jeżyn, malin. 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 
siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 
Ranga w obszarze - siedlisko zajmujące duże powierzchnie w obszarze; zazwyczaj podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące się 
w warunkach tradycyjnej gospodarki – ranga niska. 
Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF); C (dane po weryfikacji) 
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Zagrożenia 
Bory i lasy bagienne, mimo że jeszcze dość pospolite w Polsce, podlegają dość powszechnym procesom degeneracyjnym. Ich powodem jest 
najczęściej brak właściwego uwodnienia. Powszechne w kraju przypadki odwadniania torfowisk i siedlisk bagiennych negatywnie wpływają na 
stan zasobów siedliska, które reprezentowane jest w Polsce wprawdzie przez wiele płatów, ale w większości zbytnio przesuszonych.  
 
*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 
Siedlisko zajmujące niewielkie powierzchnie w obszarze (ponad 548 ha). Stan ochrony określono jako niezadowalający (U1). Ocenę obniżano 
najczęściej ze względu na zubożałą kombinację florystyczną runa, obecność gatunków ekspansywnych w runie (jeżyna, malina, pokrzywa, 
orlica), niekiedy obecność niecierpka drobnokwiatowego, zaburzone relacje ilościowe gatunków dominujących oraz niewielki udział martwego 
drewna. 
Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym jest zły (U2) (na podstawie Listy rankingowej typów 
siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 
Ranga w obszarze - siedlisko zajmujące duże powierzchnie w obszarze; zazwyczaj podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące się 
w warunkach tradycyjnej gospodarki – ranga niska. 
Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF);C (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Drzewostany łęgu wierzbowego zachowały tylko małą część naturalnego zasięgu, głównymi przyczynami tego stanu są: wycięcie lasów i 
założenie łąk oraz pastwisk, usuwanie drzewostanów utrudniających spływ wód powodziowych i tworzących zatory lodowe, a także regulacje 
rzek i odcięcie wałami od wpływu powodzi. Prowadzi to do obniżenia retencji, zmniejszenia żyzności gleb, a także braku poprzecznej i 
podłużnej ekologicznej strefowości na aluwiach. Nadmierna eutrofizacja siedlisk łęgu, wywołana zrzutami ścieków komunalnych, rolniczych i 
przemysłowych do rzek, zmienia skład gatunkowy roślinności, na rzecz dużego udziału roślin nitrofilnych. Poważną przyczyną degradacji jest 
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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.  
 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 
1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 
Charakterystyka ogólna 
Sierpowiec błyszczący rośnie w jasno- lub żółtozielonych, czasami brązowo lub czerwono nabiegłych, nieco błyszczących (w stanie suchym 
matowych) darniach. Gametofit: łodyżki 6–10 cm lub dłuższe, sztywne, mniej więcej pierzasto rozgałęzione. Liście łodyżkowe około 2–3 mm 
długości i 1 mm szerokości, z jajowatej nasady stopniowo zwężone w rynienkowaty, ostry, sierpowato zgięty kończyk, całobrzegie. Komórki 
blaszki liściowej wydłużone, wężowato powyginane, w nasadzie krótsze, prostokątne. Komórek skrzydłowych brak. Żebro dochodzi do ½ 
długości blaszki. Liście gałązkowe podobne do liści łodyżkowych, tylko mniejsze. Sporofit: seta czerwona, do 4 cm długości. Zarodnia 
wydłużona-jajowato, około 2 mm długości, 1,5 mm szerokości, żółtoczerwona, horyzontalnie ustawiona. Perystom podwójny, zęby perystomu 
zewnętrznego pomarańczowe, zęby perystomu wewnętrznego żółte. Sierpowiec błyszczący jest gatunkiem światłolubnym, rosnącym na żyznych 
torfowiskach niskich i przejściowych, w młakach i na turzycowiskach, najczęściej z takimi gatunkami jak: Bryum pseudotriquetrum, 
Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum, Drepanocladus revolvens, Palustriella commutata, P. decipiens i Climacium dendroides. 
W Polsce gatunek występuje na terenie całego kraju, przede wszystkim w części niżowej. W górach spotykany jest na rozproszonych 
stanowiskach, głównie do wysokości około 700 m n.p.m. W Tatrach dochodzi do 1135 m n.p.m. (Lisowski 1965). 
Charakterystyka w obszarze 
W obszarze znajduje się pięć stanowisk gatunku, wszystkie zlokalizowane są w obrębie torfowiskach przejściowych, cztery z nich na północ od 
Jeziora Łabędziego, jedno w sąsiedztwie wsi Mortąg. W objętych weryfikacja terenową stanowiskach zlokalizowano niewielkie populacje 
gatunku, parametry siedliska zostały ocenione na U1 lub U2 (ze względu na zarośnięcie przez drzewa i krzewy, obecność gatunków 
ekspansywnych, wysokie zwarcie runa). 
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 i cenny w obszarze – ranga wysoka. 
Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF); A (dane po weryfikacji) 
Zagrożenia 
Głównym zagrożeniem dla sierpowca błyszczącego jest osuszanie bagien i torfowisk. Także zaniechanie tradycyjnego użytkowania terenów 
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podmokłych (koszenie, wypas) prowadzi do ich zarastania, zacienienia warstwy przyziemnej i w konsekwencji do ustępowania tego 
światłolubnego gatunku. 
 
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, 
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 
Gatunek występuje wspólnie z sierpowcem błyszczącym. W obszarze znajduje się pięć stanowisk gatunku, wszystkie zlokalizowane są w obrębie 
torfowiskach przejściowych, cztery z nich na północ od Jeziora Łabędziego, jedno w sąsiedztwie wsi Mortąg. W objętych weryfikacją terenową 
stanowiskach gatunek nie został odnaleziony, informacje dotyczące parametrów populacji udostępnili członkowie ZLW – najliczniej gatunek 
występuje na północ od Jeziora Łabędziego. Parametry siedliska zostały ocenione na U1 lub U2, ze względu na zarośnięcie przez drzewa i 
krzewy, obecność gatunków roślin ekspansywnych i konkurencyjnych, wysokie zwarcie runa. 
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 i cenny w obszarze – ranga wysoka. 
Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF); A (dane po weryfikacji) 
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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; 
• 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). 
 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
 
1318 Myotis dasycneme Nocek łydkowłosy 
Charakterystyka 
Nocek kosmaty należy do rodziny mroczkowatych. Zamieszkuje Europę Środkową i Wschodnią, poza północnymi i południowymi jej krańcami, 
północną część Niemiec, kraje Beneluksu, a także południową część Syberii. W Polsce występuje na terenie całego kraju.  
Długość ciała: ok. 4-6 cm., waga: 4-7 gram., długość życia: ok. 20 lat. Futro szarobrązowe, na brzuchu jaśniejsze; uszy ciemne krótkie. 
Zasięg nocka łydkowłosego w Polsce obejmuje cały kraj.. W górach sięga zimą do wysokości 1465 m n.p.m. Występowanie jest słabo poznane. 
W Karpatach gatunek znany jest aktualnie jedynie z zimowych stwierdzeń w Tatrach i Pieninach (?); zapewne nie są to jedyne zimowiska tego 
gatunku w regionie. Osobniki znajdowane na terenie Karpat najprawdopodobniej migrują na żerowiska poza region. 
Gatunek bardzo silnie związany z dużymi zbiornikami wodnymi, nad którymi żeruje i w pobliżu których zakłada kolonie rozrodcze. Dzienne 
kryjówki kolonii rozrodczych (samic z młodymi) i kolonii samców zlokalizowane są niemal wyłącznie w budynkach – kościołach, domach 
mieszkalnych lub budynkach gospodarczych. Tylko we wschodniej części zasięgu sporadycznie obserwowano kolonie rozrodcze w dziuplach 
drzew.  Typowymi żerowiskami gatunku są duże jeziora (zwłaszcza o umiarkowanej trofii), duże rzeki, a zwłaszcza ich ślepe odnogi i szerokie 
kanały zbudowane przez człowieka, zbiorniki zaporowe i kompleksy stawów rybnych. Jako trasy przelotów na żerowiska nocek łydkowłosy 
wykorzystuje liniowe elementy krajobrazu – zarówno wodne (kanały, mniejsze cieki), jak i lądowe (np. pasy zadrzewień śródpolnych). 
Stan zachowania w Polsce  
Nocek łydkowłosy objęty jest ścisłą ochroną gatunkową a także ochroną strefową - ochrona zimowisk oraz pomieszczenia i kryjówki zajmowane 
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przez nietoperze latem. Spotykany na terenie całego kraju, jego rozmieszczenie jest jednak bardzo nierównomierne, z większym zagęszczeniem 
stanowisk w kilku regionach północnych pojezierzy i Kotlinie Biebrzańskiej. W Polsce północnej znane są tylko dwie kolonie letnie. 
Stan zachowania w obszarze  
Występowanie zostało stwierdzone we wczesnych latach 2000 (Ciechanowski et. al), kiedy to odłowiono karmiącą samicę. Obecne badania 
detektorowe potwierdziły obecność gatunku na tym samym stanowisku. Kluczowe jest odnalezienie letniej kryjówki kolonii. 
Zagrożenia 
Nieznane 
Ranga w obszarze 
Rzadki i cenny, ranga wysoka. 
 
1337 Castor fiber Bóbr europejski  
Charakterystyka 
Gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Aktywny jest nocą i o zmierzchu. Trudno więc go w czasie dnia 
zauważyć. Bobry najlepiej podpatrywać wcześnie rano. Występuje głównie w lasach łęgowych nad strumieniami, rzekami, jeziorami. 
Bóbr ma małe oczy i uszy. Nogi krótkie, biega ociężale, palce u stóp są złączone błoną, ułatwiającą pływanie, ogon (zwany kielnią lub pluskiem) 
jest szeroki, spłaszczony grzbietobrzusznie i pokryty zrogowaciałym naskórkiem, wyglądem przypominającym łuski, służy jako ster regulujący 
głębokość zanurzenia. Futro koloru brązowego, ciemnobrązowego, a nawet czarne. Posiada silnie rozwinięte siekacze. 
Latem bobry żywią się głównie roślinami wodnymi i przybrzeżnymi, zimą odżywiają się łykiem drzew liściastych (najczęściej topoli, wierzby), 
które zgromadziły w lecie. Drzewa stanowią jeden z budulców żeremi. Bobry bez problemu ścinają drzewa w okolicach rzek. Starają się ścinać 
drzewo w ten sposób, aby przewróciło się ono w kierunku rzeki. Kopią nory w brzegach rzek oraz wałach przeciwpowodziowych lub w brzegach 
jezior. W przypadku braku dogodnych miejsc budują kopce z gałęzi i mułu, otoczone wodą, zwane żeremiami. Wejście do nory znajduje się pod 
wodą. Nora zaopatrzona jest także w otwór wentylacyjny.  
Żyje w rodzinach. Kojarzy się późną zimą. Na małych strumieniach i potokach wszystkie osobniki z rodziny wspólnie budują tamy, powodując 
spiętrzenia i podtopienie terenów łąkowych i leśnych. Tworzą się rozlewiska i małe, zabagnione jeziorka leśne. Wskutek swojej działalności 
odwraca melioracyjne osuszenie terenu, pozytywnie wpływając na małą retencję wód. 
Stan zachowania w Polsce 
Obecnie bóbr jest gatunkiem chronionym, pozytywnie wpływający na renaturalizację krajobrazu, zwiększający retencję wód oraz przyczyniający 
się do odtwarzania śródleśnych bagien z dużą ilością martwego drewna – ważne siedliska bogatej fauny owadów saproksylofagicznych. W 
tworzonych przez bobry zbiornikach wodnych rozpoczynają się procesy torfowiskowe oraz pojawiają się rzadkie gatunki owadów wodnych. 
Działalność bobrów w znaczący sposób wpływa na ekosystem. Budowane przez bobry tamy zalewają znaczne połacie terenu i przyczyniają się 
do zmiany w ekosystemie zarówno flory, jak i fauny. Tamy bobrowe określane są przez biologów ewolucyjnych jako fenotyp rozszerzony.  
Stan zachowania w obszarze 
W Ostoi Iławskiej obecny nad ciekami i zbiornikami wodnymi. Główny obszar występowania znajduje się w okolicach jeziora Gaudy. Rozwój 
populacji może prowadzić do powstawania konfliktów z człowiekiem poprzez podtapianie łąki, dróg i zabudowań. Wyrządza szkody, również w 
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siedliskach będących przedmiotami ochrony (łęgi). 
Zagrożenia  
Nielegalna rozbiórka żeremi, kłusownictwo. 
Ranga w obszarze 
Rozpowszechniony, ranga średnia 
 
1355 Lutra lutra Wydra 
Charakterystyka 
Wydra jest ssakiem drapieżnym o ziemnowodnym trybie życia. Wydry przeważnie żyją samotnie i tylko samiec okresowo, głownie w czasie rui, 
zbliża się do samicy, aby towarzyszyć jej przez pewien czas. Poród następuje w odpowiednio wymoszczonej norze, względnie w wybudowanym 
z sitowia, traw i innych roślin szałasie. Młode wydry po 30 dniach otwierają oczy, pozostają z matką do ok. 9-go miesiąca. Wyraźny 
terytorializm zaznacza się u samic, które po osiągnięciu dojrzałości płciowej, przynajmniej w pobliżu swej nory, nie tolerują obecności innych 
samic. Obecność obcych samców, cechujących się większą tendencją do wędrówek, nierzadko tolerują. 
Wydra jest zwierzęciem charakteryzującym się głównie nocnym trybem życia, choć okresowo, w sprzyjających warunkach, być aktywna 
również w dzień. Zwierzęta te śpią, względnie wypoczywają w czasie dnia w rożnych schronieniach, natomiast nocą także na półkach przy 
brzegach zbiorników wodnych. Po śnie i wyjściu o zmroku ze schronienia zdobywają pożywienie. 
Podstawowym pożywieniem wydr są ryby (w niewoli zjadają około 1200 g ryb). Chętnie łowią też raki, duże owady wodne, a w niektórych 
środowiskach także szczeżuje oraz żaby. Dość rzadko zjadają ptaki, ssaki - sporadycznie. Z małży odrzucają muszle, z ptaków przeważnie 
odcinają pióra, z dużych ryb twarde pokrywy skrzelowe i większe łuski, natomiast z łososiowatych często także ikrę. Dieta wydr jest 
urozmaicona i uzależniona od składu gatunkowego i liczebności potencjalnych ofiar.  
Tropy wydry na mokrym gruncie w ogólnym zarysie są okrągłe, z przeważnie wyraźnie odbitymi wszystkimi pięcioma palcami oraz, często, 
także błonami pławnymi. Obecność wydry w środowisku zdradzają także pozostawione na brzegach charakterystyczne zielonkawe odchody, w 
których znajdujemy przeważnie łuski i kości ryb, względnie pancerze chitynowe raków. Obok odchodów w miejscach wyeksponowanych oraz 
na ścieżkach zwierzęta te pozostawiają ciemnozielone, nieraz prawie czarne, galaretowate wydzieliny gruczołów przyodbytniczych. Zimą na 
ośnieżonych przybrzeżnych skarpach widoczne są poza tym charakterystyczne dla tych zwierząt ślizgi. Szczególnie liczne rożne ślady obecności 
wydr spotyka się pod mostami. 
Stan zachowania w Polsce 
W Polsce jest chroniona prawnie (ochrona częściowa – z wyjątkiem osobników występujących na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby 
hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym). 
Stan zachowania w obszarze 
W Ostoi Iławskiej rozpowszechniona, spotyka się ją nad zbiornikami wodnymi i wzdłuż cieków. Żyje w rozproszeniu, rozpowszechniona. 
Zagrożenia 
Obecnie panuje przekonanie, że w ubiegłych latach przeceniano rolę fizycznych zmian zachodzących w środowiskach wodnych w procesie 
załamania populacji tego gatunku w Europie. W szczególności nie udało się potwierdzić, aby aktywność ludzi, np. wędkarstwo, rekreacja i sporty 



 

43 

wodne mogły ograniczać rozmieszczenie gatunku, a wręcz przeciwnie – udokumentowano bardzo wiele przykładów obecności wydry w 
siedliskach silnie penetrowanych przez ludzi i zwierzęta domowe, a także w pobliżu zabudowań i w obrębie nawet dużych miast. Z drugiej 
strony, dopiero niedawno doceniono pozytywne znaczenie obecności dodatkowych środowisk wodnych, takich jak starorzecza, śródleśne 
strumienie i torfowiska, dla występowania wydr. Wiele aktualnych badań wskazuje, że nawet niewielkie siedliska tego typu są intensywnie 
wykorzystywane przez wydry poszukujące w nich pożywienia. W chwili obecnej uważa się, że z punktu widzenia ochrony wydry, bardziej 
należy przejmować się redukcją rybostanu w środowiskach wodnych niż np. rekreacją i turystyką. Należy jednak pamiętać, że ekosystemy 
wodne są bardzo wrażliwe na zmiany wywołane działalnością człowieka, oraz że złożone powiązania wydry z różnymi elementami środowiska 
są jeszcze nie do końca wyjaśnione. 
Dla obszaru Ostoi Iławskiej zagrożeniami mogącymi mieć wpływ jest zanieczyszczenie wód i kłusownictwo (potencjalnie). 
Ranga w obszarze 
Rozpowszechniona, ranga średnia. 
 
1188 Bombina bombina Kumak nizinny  
Kumak nizinny jest gatunkiem silnie związanym z wodą przez cały okres swej aktywności. Preferuje głównie zbiorniki żyzne, doświetlone 
i łatwo nagrzewające się (płytkie), z bogatą roślinnością wodną i szuwarem oraz mulistym dnem. Można go spotkać we wszystkich stałych – 
leśnych i nieleśnych zbiornikach wodnych, stawach rybnych, gliniankach, starorzeczach, zbiornikach zaporowych i w rozlewiskach 
nadrzecznych. Najczęściej są to małe i średnie zbiorniki (o głębokości 0,5-1,5 m) z czystą wodą, o pH obojętnym. Unikają wód płynących, ale 
mogą występować w stawach paciorkowych utworzonych na ciekach. Jako kręgowce ciepłolubne nie występują w zbiornikach zacienionych 
o stromych brzegach bez nagrzewających się płycizn. 
Dorosłe osobniki kumaka w zbiornikach wodnych pojawiają się w kwietniu. Okres godowy tych kręgowców jest bardzo rozciągnięty w czasie i 
może trwać do końca lipca. Ostatnie jaja mogą zostać złożone nawet w połowie sierpnia. W dużej mierze zależy to od opadów atmosferycznych. 
Intensywne deszcze są dla nich sygnałem do rozpoczęcia lub wznowienia godów. Skrzek w formie luźnych pakietów przyklejany jest do pędów 
roślin wodnych kilka centymetrów pod powierzchnią wody. Kijanki kumaka nizinnego posiadają otwór oddechowy na brzusznej stronie ciała, po 
czym można je łatwo odróżnić od pozostałych kijanek krajowych płazów bezogonowych. Dodatkową cechą charakterystyczną larw kumaka jest 
duża przeźroczystość powłok ciała, przez które widać narządy wewnętrzne. Świeżo przeobrażone osobniki gromadzą się przy brzegu zbiorników, 
gdzie intensywnie żerują w płytkiej wodzie. Dorosłe osobniki opuszczają zbiorniki pod koniec lata, młode zaś dopiero jesienią. Kumaki zimują 
na lądzie, w kryjówkach ziemnych, nie dalej niż 1000 m od wody. 
Kumaki nizinne najłatwiej możemy zidentyfikować po głosach godowych wydawanych przez samce. W okresie godów są one aktywne zarówno 
w ciągu dnia, jak i w nocy. Pod koniec lata aktywność dzienna samców jest coraz słabsza. 
Ocena liczebności kumaków godujących w danym zbiorniku wymaga kilkukrotnego odwiedzenia zbiornika, ponieważ kumaki wykazują 
zwiększoną aktywność w godzinach popołudniowych i w nocy. Kontrole najlepiej jest przeprowadzać podczas ciepłej pogody, po opadach 
deszczu, gdyż wtedy kumaki godują najchętniej. 
Płazy te, wykazują małą ruchliwość, w związku z czym zanik części stanowisk może w krótkim czasie doprowadzić do izolacji poszczególnych 
populacji lokalnych, a przez to do losowego zanikania poszczególnych stanowisk. Duże znaczenie dla kumaków ma również otoczenie 
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zbiorników wodnych, w których uzupełniają bazę pokarmową oraz wędrują do miejsc zimowania. 
Chcąc stwierdzić występowanie kumaka nizinnego na danym terenie można, w zależności od sezonu, zastosować następujące metody: 

• obserwacje terenowe wczesnowiosennych migracji do zbiorników wodnych osobników dorosłych, 
• nasłuchiwanie odgłosów godowych (wiosna, wczesne lato), 
• aktywny odłów kijanek ze zbiorników wodnych przy użyciu czerpaka herpetologicznego (lato), 
• penetrowanie brzegów zbiorników wodnych w poszukiwaniu młodych kumaków (późne lato, jesień). 

Kumak nizinny na obszarze Natura 2000 Ostoja Iławska jest gatunkiem dość licznym.  
 
1166 Triturus cristatus Traszka grzebieniasta  

Traszka grzebieniasta jest gatunkiem ziemno-wodnym. Spośród traszek krajowych jest najsilniej związana ze środowiskiem wodnym, 
chociaż w ciągu swego życia potrzebuje także lądowych miejsc hibernacji, wędrówek i żerowania. Z biotopów lądowych odpowiednie dla niej są 
różnego rodzaju siedliska wilgotne, m.in.: lasy liściaste o gęstym podszycie, tereny pokryte roślinnością trawiastą i zaroślami o podłożu 
wilgotnym lub podmokłym, wilgotne łąki, torfowiska, a także cieniste parki. W okresie godowym spotkać ją można w zbiornikach wodnych 
takich jak: stawy, oczka wodne, rowy melioracyjne, starorzecza, glinianki, rozlewiska o mulistym dnie. Należy jednak zauważyć, że płazy te 
godują jedynie w niezanieczyszczonych wodach stojących, pokrytych przynajmniej częściowo roślinnością wodną. Optymalna wielkość 
zbiornika w przypadku traszki powinna wynosić 150 m² przy głębokości 0,5 m. Bardzo istotna jest także duża powierzchnia z otwartym lustrem 
wody. Na dnie zbiornika muszą znajdować się puste przestrzenie, gdzie odbywają się skomplikowane zaloty. 
Traszki rozpoczynają gody bardzo wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza przez dłuższy czas jest dodatnia. W okresie godowym, podczas 
przebywania w wodzie, płazy te wykazują aktywność całodobową. Łączna liczba jaj złożonych przez samicę w czasie jednego sezonu waha się 
od 70 do 600 sztuk. Jaja składane są pojedynczo, a każde z nich zostaje osobno zawinięte w liść rośliny wodnej, przeważnie trawy. Znalezienie 
jaj traszki ułatwia stwierdzenie występowania osobników dorosłych w danym zbiorniku bez konieczności ich odłowu. Forma larwalna 
przypomina wyglądem osobnika dorosłego (jest dużo większa od larw traszki zwyczajnej). Dodatkową cechą niepozwalającą pomylić obu 
traszek są długie palce przednich i tylnych kończyn u traszki grzebieniastej. Sukces rozrodczy traszek świadczy o dobrych warunkach 
środowiskowych panujących w zbiorniku wodnym.  
Po zakończeniu godów część traszek wychodzi na ląd, pozostałe zaś, a szczególnie samce, pozostają jeszcze przez jakiś czas w wodzie, czasami 
nawet do zimy. W sen zimowy traszki zapadają zwykle pod koniec października, zimując w niewielkich grupach na lądzie lub w wodzie. 
Osobniki z populacji związanych z poszczególnymi stawami przemieszczają się pomiędzy zbiornikami, chociaż oczywiście dyspersja osobników 
zależy od gęstości stawów oraz zasięgu odpowiedniej dla traszek roślinności pomiędzy nimi. Traszka grzebieniasta jest zdolna do pokonania 
znacznego dystansu w poszukiwaniu nowego stawu (do ok. 1,3 km od stawu, w którym się rozmnaża). Zdecydowana większość osobników 
będzie zajmować przestrzeń w bliskiej odległości od stawów i przemieszczać się pomiędzy stawami, które są w odległości ok. 250 m od siebie. 
Odpowiednie są więc dla traszek tereny o dużej gęstości położonych w niedalekiej odległości od siebie zbiorników wodnych. 
W zależności od sezonu, w którym prowadzi się badania można wykorzystać różne metody badawcze: 

• terenowe obserwacje traszek w trakcie wiosennych migracji do miejsc rozrodu, 
• odłów osobników dorosłych przy użyciu czerpaka herpetologicznego lub pułapek ze zbiorników wodnych (wiosna, wczesne lato), 
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• szukanie jaj w charakterystycznie załamanych listkach roślin wodnych (wiosna, wczesne lato), 
• odłów larw traszek ze zbiorników wodnych (lato, wczesna jesień). 

Traszka grzebieniasta na obszarze Natura 2000 Ostoja Iławska jest prawdopodobnie dość nielicznym gatunkiem płaza. Zajmuje na omawianym 
obszarze głównie śródleśne oczka wodne, raczej bezrybne. Jej  rozmieszczenie i dokładna liczebność jest nieznana. 
 
5339 Rhodeus sericeus amarus Różanka 
Charakterystyka 
Ryba karpiokształtna. Ciało silnie wygrzbiecone, bocznie ścieśnione. Otwór gębowy mały, końcowy. Łuski duże, 34-38 wzdłuż ciała, linia 
boczna zaznaczona tylko na pierwszych 5-6 łuskach. Płetwa grzbietowa z 12-13, a odbytowa z 11-13 promieniami. U samic pojawia się 
w okresie tarła długie, rurkowate pokładełko. Grzbiet zielonoszary, do czarniawego. Boki jaśniejsze, srebrzyście lśniące, z długą, mieniącą się, 
zielononiebieską wstęgą. Strona brzuszna biała, różowo połyskująca. W okresie tarła samiec przybiera szatę godową. Jego gardło, piersi 
i przednia część brzucha stają się czerwone, grzbiet i tylna część ciała mienią. Długość 5-6 cm, maksymalnie 9 cm. 
Występowanie: Na północ od Pirenejów i Alp, w stojących i wolno płynących wodach zasiedlanych przez małże (skójka, szczeżuja). Od Francji i 
południowo-wschodniej Anglii (została tam wprowadzona) po dorzecze Wołgi. Tryb życia: Stadna ryba bytująca w silnie zarośniętych 
roślinnością, przybrzeżnych partiach wody. Tarło - od kwietnia do czerwca. Samiec wyszukuje małża. Samica pokładełkiem składa ikrę do jamy 
skrzelowej małża. Równocześnie ponad małżem samiec wydala nasienie, które razem z wciąganą wodą dostaje się do jamy skrzelowej, 
zapładniając znajdujące się w niej jaja. Inkubacja trwa od 2 do 3 tygodni. Młode ryby opuszczają bezpieczne schronienie we wnętrzu małża przy 
długości 11 mm. Odżywianie: Wodne rośliny oraz różnego rodzaju drobne, zwierzęce organizmy.  
Stan zachowania w Polsce 
Gatunek prawnie chroniony - całkowity zakaz połowu. Podczas monitoringu GIOŚ w latach 2009-2010 na badanych stanowiskach stan właściwy 
(FV) ochrony gatunku stwierdzono tylko na 22 % stanowisk, natomiast na 27% stanowisk ocena jest niezadowalająca (U1). Na większości 
stanowisk (51%) ocena ogólna stanu ochrony gatunku jest zła (U2). Przyczyną niskich ocen stanu ochrony są złe oceny stanu siedlisk oraz nisko 
ocenione, mało liczne populacje, często o zaburzonej strukturze wiekowej. 
Stan zachowania w obszarze 
W trakcie prac terenowych na podstawie znajomości wymagań gatunku dokonano rozpoznania właściwego siedliska i wytypowano punkty do 
elektroodłowów. Pomimo tego jej obecność udało się potwierdzić tylko w jednym punkcie – na Jeziorze Witoszewskim. Konieczność 
uzupełnienia informacji o stanie zachowania gatunku. 
Zagrożenia 
Potencjalnie zanieczyszczenia wody. 
Ranga w obszarze 
Rzadka i cenna, ranga niska. 
 
1145 Misgurnus fossilis Piskorz  
Charakterystyka 
Słodkowodna ryba z rodziny piskorzowatych. Zamieszkuje wody słabo natlenione, zazwyczaj w zbiornikach o mulistym dnie z wodą stojącą 
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i wolno płynącą, np. w rowach melioracyjnych, kanałach, odnogach rzek, starorzeczach, stawach. Dzień spędza ukryty przy dnie. Przy 
gwałtownej zmianie ciśnienia pływa tuż przy powierzchni wody. Długość do 30 cm. Podłużne, walcowate ciało, lekko bocznie spłaszczone 
w tylnej części. Wokół otworu gębowego 10 wąsików (4 na górnej szczęce, 2 w kącikach ust i 4 krótkie na dolnej szczęce). Łuski niewielkie. 
Płetwy piersiowe u samców nieco dłuższe niż u samic. Płetwa ogonowa zaokrąglona. Potrafi oddychać powietrzem atmosferycznym przy 
pomocy jelita. Wyjęty z wody wydaje charakterystyczny gwizd, powstający podczas wypuszczania powietrza. Grzbiet i głowa są brązowe lub 
brązowowczarne, boki i brzuch żółte lub pomarańczowoczerwone. Wzdłuż boków od oczu do nasady płetwy ogonowej biegnie szeroka, 
ciemnobrązowa lub czarna smuga, obrzeżona z obu stron ciemnym paskiem. Brzuch pokryty ciemnymi plamkami. Płetwy żółtobrązowe pokryte 
ciemnymi plamkami. 
Stan zachowania w Polsce 
Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt w kategorii NT – 
gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia. Od dłuższego czasu notuje się stopniowe ustępowanie piskorza w Polsce. Wyniki 
przeprowadzonych prac monitoringowych potwierdzają tą tezę. Piskorz został odłowiony zaledwie na 12 stanowiskach w regionie 
biogeograficznym kontynentalnym, w tym na trzech obszarach Natura 2000. Najwięcej stanowisk (50%) stwierdzono w dorzeczu Wisły, co 
potwierdza dotychczasowe obserwacje nad rozmieszczeniem gatunku. W Dorzeczu Odry występowanie piskorza potwierdzono tylko na dwóch 
stanowiskach. Z danych tych jasno wynika, że areał występowania zmniejszył się drastycznie i sytuacja piskorza pogarsza się znacznie szybciej, 
niż dotychczas sądzono. Na niespełna połowie stanowisk (42%) perspektywy zachowania gatunku oceniono jako właściwe. Ocena 
niezadowalająca i zła została określona dla takiej samej liczby stanowisk (po 25%), głównie ze względu na stan populacji, które były mało 
liczebne przy braku osobników młodocianych. W przypadku jednego stanowiska perspektywy zachowania gatunku są nieznane. 
Stan zachowania w obszarze. 
W ostoi nierównomiernie rozmieszczony. W trakcie prac terenowych na podstawie znajomości wymagań gatunku dokonano rozpoznania 
właściwego siedliska i wytypowano punkty do elektroodłowów.  W trakcie odłowów stwierdzony tylko na jednym stanowisku. 
Zagrożenia 
Jako główne zagrożenia populacji wskazuje się pogorszenie jakości wody wywołane ściekami i eutrofizacją oraz pogorszenie jakości 
hydromorfologicznej rzek na skutek prac hydrotechnicznych. 
Ranga w obszarze Rozpowszechniony, ranga średnia. 
1149 Cobitis taenia Koza  
Charakterystyka 
Słodkowodna ryba z rodziny piskorzowatych. W Polsce występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem terenów górskich. Żyje 
w rzekach, stawach i jeziorach, szczególnie w miejscach o piaszczystym, kamienistym, rzadziej mulistym dnie. Żyje przy dnie, chętnie 
zagrzebuje się w podłożu tak, że widać jej tylko oczy i płetwę ogonową. 
Osiąga przeciętnie ok. 10 cm, maksymalnie 13,5 cm długości. Wydłużone ciało. Posiada obronne, ruchome kolce w okolicy oka. Łuski bardzo 
drobne. Krawędź płetwy ogonowej lekko zaokrąglona. Mały otwór gębowy w położeniu dolnym, otoczony sześcioma wąsami. Pęcherz pławny 
szczątkowy, aby podpłynąć pod powierzchnię wody koza musi wykonywać wężowate ruchy. 
Grzbiet brązowoszary, pokryty ciemnymi plamkami. Wzdłuż boków biegną dwa, rzadziej jeden, szereg 10-20 dużych, okrągłych, ciemnych 
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plam. U nasady płetwy ogonowej jedna duża ciemna plama. Brzuch biały lub żółtawy. Żywi się bezkręgowcami dennymi (larwy owadów, 
mięczaki, robaki itp.). 
Stan zachowania w Polsce 
Na terenie Polski wszystkie gatunki kozowatych (piskorzowatych) są objęte ścisłą ochroną gatunkową.  
Monitoring GIOŚ prowadzony był w latach 2009-2010. Właściwy stan ochrony gatunku (ocena FV) stwierdzono jedynie na 3 stanowiskach; Na 
16 stanowiskach stan ogólny jest niezadowalający (U1), a aż na 26 stanowiskach jest zły (U2), na jednym ze stanowisk stan ochrony gatunku 
pozostaje nieznany (XX). Wyniki badań monitoringowych 2009 -2010 nie dają jeszcze podstaw do pewnego wnioskowania o stanie ochrony w 
skali całego regionu biogeograficznego kontynentalnego. Rozmieszczenie stanowisk jest nierównomierne w obrębie zasięgu, a ich liczba jest 
niereprezentatywna dla gatunku tak rozpowszechnionego w wodach nizinnych. Wstępnie można by stan ochrony gatunku w regionie określić 
jako co najmniej niezadowalający (U1/U2). 
Stan zachowania w obszarze. 
W trakcie prac terenowych na podstawie znajomości wymagań gatunku dokonano rozpoznania właściwego siedliska i wytypowano punkty do 
elektroodłowów. Obecność udało się potwierdzić tylko na jednym stanowisku – Rzeka Liwa. Konieczność dalszego uzupełnienia informacji o 
stanie zachowania gatunku. 
Zagrożenia 
Nieustalone. Potencjalnie kłusownictwo i zanieczyszczenie wód. 
Ranga w obszarze 
Rzadka i cenna, ranga niska. 
 
1042 Leucorrhinia pectoralis Zalotka większa  
Charakterystyka 
Gatunek ważki z rodziny ważkowatych (Libellulidae). Długość ciała 36–43 mm, rozpiętość skrzydeł 58–66 mm. Pterosygma czarna. Na 
odwłoku samców występuje wyraźna żółta plama. Osobniki dorosłe żywią się owadami, a larwy drobnymi bezkręgowcami wodnymi. Zasiedla 
torfowiska i wody stojące, czasem też wolno płynące. 
Stan zachowania w Polsce 
Stan ochrony gatunku w skali regionu biogeograficznego kontynentalnego (i generalnie Polski) ocenić można wciąż jeszcze jako właściwy, 
z licznymi silnymi populacjami lokalnymi.  
Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Stan ochrony gatunku w trakcie prac monitoringowych w 2011 oceniony 
został jako właściwy w 58,1% przypadków, jako niezadowalający w 35,5%, a jako zły tylko 6,4%. Na wysokie oceny wpływ miał przede 
wszystkim stan populacji, a obniżały je głównie perspektywy i stan siedliska. Gdyby spróbować przełożyć te oceny na określoną diagnozę, 
brzmiałaby ona następująco: gatunek nie jest zagrożony, jego populacje są z reguły w dobrym stanie, a baza siedliskowa wciąż zasobna i nieźle 
zachowana. Pojawiają się już jednak (na poziomie siedliska) symptomy pogorszenia sytuacji, niekorzystnie rokujące na przyszłość. Stanowiska, 
a wśród nich zwłaszcza antropogeniczne drobne zbiorniki, "starzeją się" i w stosunkowo niedalekiej przyszłości wiele z nich zaniknie. 
Tymczasem nowe zbiorniki tego rodzaju nie powstają, gdyż zmieniły się zapotrzebowania człowieka i jego formy gospodarowania. Baza 
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siedliskowa, choć jeszcze bogata, stoi w przededniu istotnego regresu, zwłaszcza na obszarach leżących poza zasięgiem pojezierzy. 
Prawdopodobnie już za 10–15 lat stan ochrony gatunku będzie gorszy jak dzisiaj, zwłaszcza na terenach poza zasięgiem pojezierzy, gdzie baza 
siedliskowa ma w niemałym stopniu charakter antropogeniczny.  
Stan zachowania w obszarze  
W trakcie prac terenowych potwierdzono jej występowanie w obszarze, zasiedla niewielkie zbiorniki śródleśne. 
Zagrożenia  
Zarastanie zbiorników, zanieczyszczenie wód, ingerencja w brzegi zbiorników. 
Ranga w obszarze 
Rozpowszechniona, ranga średnia.  
 
1060 Lycaena dispar Czerwończyk nieparek 
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. Polska populacja wykazuje w ostatnich latach tendencję wzrostową. 
Stan zachowania w obszarze 
W trakcie prac terenowych spotykany na terenie śródleśnych łąk.  
Zagrożenia 
Zaobserwowano tendencję do zarastania, głównie trzciną. W świetle zebranych informacji przyczyną jest zmiana modelu rolnictwa w regionie 
(ograniczenie, bądź zaniechanie wypasu, zarzucenie koszenia). Konieczny monitoring stanu populacji. 
Ranga w obszarze 
Rozpowszechniony, ranga średnia. 
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1084 Osmoderma eremita Pachnica dębowa 
Charakterystyka 
Gatunek dużego chrząszcza z rodziny żukowatych. Relikt lasów pierwotnych, ściśle związany ze starymi, dziuplastymi drzewami. Owady 
dorosłe mają długości od 22 do 32 mm, sporadycznie do 40 mm, brunatne, brunatnoczarne lub czarne ze słabym oliwkowo-metalicznym 
połyskiem. Głowa z wydatnym, prostokątnym nadustkiem oraz parą guzków położonych u nasady czułków. Czułki krótkie, dziesięcioczłonowe, 
załamane, z buławką złożoną z trzech członów. Przedplecze zaokrąglone, z podłużnym zagłębieniem w części środkowej. Pokrywy szerokie o 
wyraźnie zaznaczonych guzach barkowych. Wyraźny dymorfizm płciowy ujawniający się między innymi w budowie głowy (u samca guzki u 
nasady czułków wyższe i połączone listewką), przedplecza (u samca bruzda na środku przedplecza znacznie głębsza i wyraźnie otoczona 
wypukłościami) oraz członów przednich stóp. 
Larwy pędrakowate, białawe, o ciele zgiętym na kształt litery „c”. Na spodniej stronie ostatniego segmentu ciała występują równo rozproszone 
szczecinki. W ostatnim stadium larwy mogą osiągać masę 12 g i do 100 mm długości. 
Samica składa ok. 30 jaj. Larwy żerują wewnątrz dziupli przez 3-4 lata. Owady dorosłe również większość czasu spędzają w próchnowiskach w 
których się rozwijały, rzadko odbywając loty czy pobierając pokarm. Aktywniejsze są zazwyczaj w słoneczne dni, kiedy samce chętnie 
przesiadują na pniach drzew w pobliżu wylotu dziupli wydzielają charakterystyczny zapach wabiący samice, od którego powstała nazwa 
gatunkowa tych owadów. Pachnica dębowa jest gatunkiem narażonym na wyginięcie ze względu na zanik odpowiednich środowisk, 
tj. ekosystemów w znacznym stopniu nasyconych starymi, dziuplastymi drzewami. 
Stan zachowania w Polsce 
Jest dość szeroko rozsiedlona, zwłaszcza na ziemiach byłego zaboru pruskiego co prawdopodobnie związane jest z dawniejszym, intensywnym 
tworzeniem na tym obszarze zadrzewień kulturowych (np. alei przydrożnych). Liczne stanowiska gatunku znane są z województw warmińsko-
mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, z niektórych części województw pomorskiego, 
zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz z Puszczy Białowieskiej. Dużo rzadsza jest na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w większej 
części Mazowsza. Bezwzględnym warunkiem występowania pachnicy dębowej jest obecność odpowiedniej liczby starych, dziuplastych drzew z 
obszernymi próchnowiskami, będącymi jej jedynym środowiskiem życia. Silnie preferowane są drzewa rosnące w nasłonecznieniu. W 
niektórych częściach kraju podstawowymi gatunkami żywicielskimi pachnicy są drzewa o wyższej podatności na próchnienie (tworzące dziuple 
już w wieku kilkudziesięciu lat), takie jak lipy, olsze czy wierzby głowiaste, ale zasiedlane mogą być też inne gatunki drzew liściastych.  
W Polsce, jak i we wszystkich innych państwach w których występuje podlega ochronie prawnej. Na mocy Rozporządzenia Ministra 
Środowiska, objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Jest również chroniona na kanwie Dyrektywy Siedliskowej UE 92/43/EWG jako gatunek 
priorytetowy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej występowanie pachnicy dębowej na danym terenie, podobnie jak obecność innych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej, może stanowić podstawę do wyznaczenia 
Specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 2000. Instrumentem prawnym na poziomie krajowym regulującym tworzenie tego typu 
obszarów jest Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Polska jest także zobowiązana zapewnić przetrwanie i właściwy stan ochrony krajowych 
zasobów tego gatunku. 
Stan zachowania w obszarze 
Stwierdzona w dwóch punktach obszaru, oba na terenie kompleksu leśnego. Jeden z nich to stara aleja drzew, później otoczona młodszym 
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drzewostanem w okolicach Gardzienia. Drugie stanowisko to aleja drzew na drodze do ośrodka wczasowego TVP w Sarnówku. 
Zagrożenia 
Naturalne procesy starzenia. 
Ranga w obszarze:  
Ranga niska, rzadka i cenna. 
 
 
 
 
Moduł B 
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Powierzchnia siedliska XX FV 
Charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

XX FV 

Barwa wody XX FV 
Odczyn wody XX FV 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Przezroczystość wody XX FV 
1.  

Twardowodne oligo- 
i mezotroficzne zbiorniki 
wodne z podwodnymi 
łąkami ramienic 
(Charecteria ssp.) 

3140 
Jezioro 
Witoszewskie 
- EE01 

Perspektywy ochrony XX FV 

FV 

Wszystkie 
wskaźniki 
właściwe; 
przynależność 
Jeziora Jasnego, 
pierwotnie 
sklasyfikowanego 
również jako 
siedlisko 3140 do 
typu siedliska 
dyskusyjna. 

Powierzchnia siedliska XX FV 2.  Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion 

3150 Jezioro Urowiec – 
8083, 
Jezioro Kociołek 
Wielki - B9E2, 

Specyfic
zna 
struktura 

Charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

XX FV 

FV Wszystkie 
parametry 
właściwe: 
Konduktywność: 

                                                 
2  Podane kody czteroznakowe stanowią 4 ostatnie znaki kodu GUID przyporządkowanego do danego płatu siedliska w tabeli atrybutów w warstwie wektorowej GIS. 
Skrócenie ma na celu zwiększenie czytelności tabeli. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Gatunki wskazujące na 
degenerację siedliska 

XX FV 

Barwa wody XX FV 
Konduktywność [µS/cm] XX FV 
Przezroczystość wody XX FV 

i funkcje 

Odczyn wody  XX FV 

Jezioro Jeziorak – 
7B5E 
Pozostałe płaty: 
8D76, 997F, 30E8, 
225D, 808F, 7126, 
8419, BDB8, 
CA7F, 732D, 
FF03, 8C3E, 85A4, 
B9ED, 2709, 
D38D, 47FF, 
A6CE, 5004, 8E28, 
1237, 0511, 6F5F, 
9BFB 

Perspektywy ochrony XX FV 

230 µS/m (8083), 
148 µS/m (B9E2) 
318 µS/m (7B5E); 
Odczyn: 7,1 
(8083), 6,7 
(B9E2), 
7,0 (7B5E). 

Powierzchnia siedliska XX FV 
Charakterystyczna 
kombinacja zbiorowisk 
w obrębie transektu 

XX FV 

Gatunki wskazujące na 
degenerację siedliska 

XX FV 

Barwa wody XX U1 
Konduktywność [µS/cm] XX FV 
Przezroczystość wody XX U1 

Specyfic
zna 
struktura 
i funkcje 

Odczyn wody  XX FV 

3.  
Jezioro Bądze – 
141E, Jezioro 
Głębokie – 1D42 

Perspektywy ochrony XX FV 

U1 

Obniżona ocena za 
barwę 
i przezroczystość 
wody (miejscami 
zakwity sinic). 
Konduktywność: 
218 µS/m (141E), 
258 µS/m (1D42); 
Odczyn: 7,5 
(141E), 7,2 
(1D42). 
 

Powierzchnia siedliska na stanowisku XX U1 
Gatunki charakterystyczne XX FV 
Pokrycie i struktura 
gatunkowa torfowców 

XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 
Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin zielnych 

XX FV 

4.  Torfowiska wysokie 
z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 

*7110 661A, 4508, 396D, 
C9FE, 84AC, 
B36D, F8BB 
Pozostałe płaty: 
8057, D7F2, 4D92, 
BE41 

Specyfic
zna 
struktura 
i funkcje 

Odpowiednie uwodnienie XX FV 

U1 Ocena płatów 
obniżona za 
zarastanie 
drzewami 
(głównie sosną, 
pojedynczo 
brzozą), pozostałe 
parametry 



 

52 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 

właściwe. 

Powierzchnia siedliska na stanowisku XX U1 
Gatunki charakterystyczne XX FV 
Pokrycie i struktura 
gatunkowa torfowców 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 
Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin zielnych 

XX FV 

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 

Specyfic
zna 
struktura 
i funkcje 

Ogólna struktura i funkcje XX U1 

5.  
32A1, E9B2, 
AF1A, 3E1D, 
D93E 

Perspektywy ochrony XX FV 

U1 

Ocena płatów 
obniżona za 
zarastanie 
drzewami 
(zarówno sosną 
jak i brzozą, 
miejscami pojawia 
się świerk), 
widoczne są też 
objawy 
przesuszenia 
wierzchnich 
warstw torfowiska 
(spowodowane 
głównie przez 
brzozę, a nie 
odwodnienia). 

Powierzchnia siedliska na stanowisku XX U1 
Gatunki charakterystyczne XX FV 
Pokrycie i struktura 
gatunkowa torfowców 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 
Rodzime gatunki 
ekspansywne roślin zielnych 

XX FV 

6.  41F3, 41DB 
Specyfic
zna 
struktura 
i funkcje 

Odpowiednie uwodnienie XX U2 

U2 Płat silnie 
przesuszony, 
z przewagą 
torfowców 
„zielonych” nad 
„czerwonymi”, 
z wkraczającą 
brzozą oraz sosną. 



 

53 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Struktura powierzchni 
torfowiska (obecność dolinek 
i kęp) 

XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 
Melioracje odwadniające XX U1 
Obecność krzewów i drzew XX U2 
Ogólna struktura i funkcje XX U2 

Perspektywy ochrony XX FV 

Przez środek płatu 
(na granicy 
wydzieleń 
leśnych) przebiega 
rów odwadniający. 
Mimo to, 
zachowany jest 
udział gatunków 
charakterystyczny
ch (m.in. 
żurawina, 
modrzewnica). 

Powierzchnia siedliska XX FV 
Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX FV 

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 FV 

7.  Kwaśne buczyny (Luzulo-
Fagenion) 

9110 2C24, 92FA,  
508E, CD1C, 
AD6C, 0EEC, 
226B, B87A, 
70AA, 0270, 
EE4E, C976, 6047, 
DD6E, 9142 
 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Struktura pionowa 
i przestrzenna roślinności 

XX FV 

U1 W części płatów 
pojawiał się obcy 
ekologicznie 
modrzew; 
Dość niskie 
zasoby martwego 
drewna; 
Jednostkowe 
wkraczanie 
niecierpka 
drobnokwiatoweg
o do runa 
(w pobliżu dróg 
i ścieżek); 
Mimo to 
perspektywy 
ochrony dobre. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX FV 

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 

8.  48EA, 82C1 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

XX U1 

U1 Ocena obniżona 
z powodu dużego 
udziału sosny w 
drzewostanie, 
pojedynczo 
również świerka; 
Struktura wiekowa 
i przestrzenna 
dość uproszczona; 
Dość niskie 
zasoby martwego 
drewna; 
Brak inwazyjnych 
bądź 
ekspansywnych 
gatunków runa. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

Struktura pionowa 
i przestrzenna roślinności 

XX U1 

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 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

9.  Żyzne buczyny (Dentario 
glandulosae-Fagenion, 
Galio odorati-Fagenion) 

9130 2913, 4F35, 68C4, 
07B3, 6AE9, 
328B, 
6491, E1F1, 
16FE 
Pozostałe płaty: 
F513, 9418, F4B5, 
66BB, FCE7, 
4FD8, C3C1, 
3DF7, 8C55, 7779, 
C908, 3E96, 5612, 
2442, 0573, AE06, 
DDC6, BE02, 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

U1 Płaty 
charakteryzuje 
nieco za mała ilość 
martwego drewna; 
pozostałe 
parametry 
właściwe. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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

XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

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 

Inne zniekształcenia XX FV 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

802B, C69C, 7927, 
97F2, 20EC, 
CDB0, 03CC, 
5AD0, 66A3, E784  

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX U1 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

10.  1EA9, 23D5, 
F1E3, 1C66, 48B7 Specyficz

na 
struktura 
i funkcje 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX U1 

U1 Ocena obniżona za 
zbyt duży udział 
sosny (i miejscami 
świerka) w 
drzewostanie, co 
powoduje 
zakwaszenie i w 
wyniku 
upodobnienie do 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 U1 

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 

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 

kwaśnej buczyny; 
dość mały udział 
drzew starych i 
martwego drewna. 
 

Powierzchnia siedliska XX FV 11.  D05E, 46DF, 9370, 
C0D2 Specyfic

zna 
struktura 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

U1 Ocena obniżona 
głównie z powodu 
uproszczonej 
struktury 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

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 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 

i funkcje 

Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

drzewostanu 
(młodowiekowe) 
oraz obecności 
niecierpka 
drobnokwiatoweg
o w runie. 

12.  Grąd subatlantycki 9160 1317 Powierzchnia siedliska XX FV U1 Gatunki 



 

59 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX U1 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

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 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 FV 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa 
i przestrzenna roślinności 

XX U1 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX FV 

(Stellario-Carpinetum) Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX FV 

dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – za 
wysoki udział 
buka w 
drzewostanie. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

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 FV 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

13.  803B, 6551 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

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

XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – za 
wysoki udział 
buka w 
drzewostanie; 
Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie 
i runie – 
niecierpek 
drobnokwiatowy. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX U1 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

14.  3976, 3B01, 029D 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Udział graba XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – za 
wysoki udział 
buka w 
drzewostanie; 
Struktura pionowa 
i przestrzenna 
roślinności – 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 
w drzewostanie 

XX U1 

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 U2 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Struktura pionowa i 
przestrzenna roślinności 

XX U2 

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 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

liczne gniazda; 
Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie – 
pokrzywa. 

15.  
2C9F, 2A3A Powierzchnia siedliska XX FV U1 Gatunki obce 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
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 FV 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

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 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX FV 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX FV 

ekologicznie 
w drzewostanie – 
pjd. występuje 
świerk. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

Udział graba XX U1 
Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 
wdrzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

16.  E813, E93D 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

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

XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – za 
wysoki udział 
buka w 
drzewostanie. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 FV 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX U1 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U2 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX U1 

17.  16C7 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Udział graba XX U2 

U2 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – 
dominacja buka i 
sosny w 
drzewostanie, 
pojedynczo 
występuje świerk. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 
w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

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

XX FV 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

XX FV 

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 

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.  
04FC Powierzchnia siedliska XX FV U1 Gatunki 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX U1 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

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 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 
wpodszycie i runie 

XX U1 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX FV 

dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy, 
gatunki obce 
ekologicznie 
w drzewostanie – 
za wysoki udział 
sosny; 
Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 
runie – niecierpek 
drobnokwiatowy. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

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 U1 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

19.  B023, 4DE8 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

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

XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące w 
poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – zbyt 
wysoki udział 
buka, sosny oraz 
pojedynczo 
świerka; 
Gatunki obce 
ekologicznie 
i geograficznie 
w drzewostanie – 
pjd. dąb czerwony. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

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 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX U1 

20.  CCC6, BD63 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Udział graba XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – zbyt 
wysoki udział 
buka, sosny. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 
w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX FV 

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 

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 

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.  
BC10 Powierzchnia siedliska XX FV U1 Gatunki obce 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

Udział graba XX U1 
Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 
w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

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 U1 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX FV 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX FV 

ekologicznie 
w drzewostanie – 
buk oraz świerk. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 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 FV 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

22.  AD59 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

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

XX U1 

U1 Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie 
i runie - niecierpek 
drobnokwiatowy. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 

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.  
Pozostałe płaty3 Powierzchnia siedliska XX FV U1  

                                                 
3 20F3, 5DCB, 40E9, E614, 714B, 8F4E, 2CB2, 881E, 5226, B929, C03D, 6AA9, 3F07, 6305, FD35, E166, 84AD, 368F, 5B8B, 8E6E, C970, B0ED, F355, 4769, F956, 7D97, C75E, 
1F4B, 0259, D4C5, 93EF, EB30, CA62, F6E3, 81FB, 4D4B, 32BE, 8ED3, 0F45, 22FF, 6608, BA5F, 5ADE, 47BE, A33E, 125C, 45F5, 453F, DA92, 55D6, DBD9, B39E, F578, 
CDE5, 5285, DC14, C977, D5FC, A220, 7089, B61C, 2B00, 46D2, BA2F, 3142, 604D, 1BC1, C8DA, E4C2, 6A53, 359B, F5E7, FC5E, 5517, 8203, F277, A260, C24C, ECA6, 0C62, 
1F6F, 3A53, 989B, DFA8, F44B, 7C8F, 38D4, 6FEC, 97F8, 5A9E, 84B5, 3FEF, 4587, B4D9, 5404, CFB7, 5F37, 54CB, B1E6, 0C85, DC10, D05A, E431, 21DE, CE9D, 3962, E505, 
A5A2, 0718, 45D5, C175, EF72, 74A1, 3247, 29B3, D192, 03CF, E81B, 9FC6, 901C, F291, 697C, 09DE, CA84, 2C7F, E3FD, C79E, B810, 7777, D4A2, B647, F318, 4A58, 55A2, 
ACDE, 4D4F, EC45, 2A0E, C439, A286, C297, 2ACB, 99D9, A03D, F1C2, F9E8, 4992, ACDC, 04FC, 4CF8, 0F89, A375, F570, D4EA, 9BAE, E6FE, DA57, 2365, 7AAF, AC5C, 
91EF, 9762, 3BEF, 2B20, 9178, 662A, CD48, D85F, 858E, FB2D, 508F, 200B, 52F2, 727F, 33F8, 1BB7, 376A, D596, 76CB, A324, B501, E060, FB4A, FAC5, 588C, 55CD, DE77, 
7DAB, 6C00, BA55, F8A5, A15E, 774C, 94F1, AE30, 2252, E2ED, 1513, 8891, 7A65, 48C8, BD63, CCC6, CB61, 23EC, 39D5, ADF8, EFC3, 9C83, F4B3, 8C4C, CBDC, 5D31, 
57D8, 1D50, 6B33, 4DE8, B023, F047, AF20, 7236, 8D4C, 4962, B5D5, 38CE, 97C2, 856D, 2594, 25E8, EDB6, F052, 19C0, CA6A, 36F0, B9F0, 022E, 6D07, 99E9, 3737, 1147, 
7EAE, E33C, CEF8, 96D2, 3CB0, 28F3, 3048, 0E09, 641D, AFE2, 8E6F, ADD0, BC10, 106D, B14A, FB76, A8B0, FDD6, 5C01, 0158, 1150, 96C5, 46D1, F130, 8A21, 6CFD, 
5FCC, A3A8, 5F5C, 5653, 412A, 5A43, EEC5, BCF5, 996B, 3B04, 19EF, D31E, 4011, 911B, C327, C413, 5335, 9C34, 970D, 220A, 2C55, E87D, FFA0, 5186, C25B, F4CC, 6EA9, 
C824, 1D63, CD9C, 9FD4, AE1F, 2AFD, FB19, ED3A, E079, F835, E642, A99F, EBD0, D45B 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

Udział graba XX U1 
Udział gatunków 
„wczesnosukcesyjnych” 
w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

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 FV 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX FV 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące w 
poszczególnych warstwach 
fitocenozy 

XX U1 

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 

24.  Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

9170 F2B4 

 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – zbyt 
wysoki udział 
buka; 
Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie 
i runie – 
niecierpek 
drobnokwiatowy. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 FV 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

25.  00EA, CF45, 
1177 

 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – zbyt 
wysoki udział 
buka. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 U1 

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

XX U1 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

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 

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 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Powierzchnia siedliska XX FV 
Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

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 FV 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

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 U1 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX U1 

26.  0197 

 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX FV 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – zbyt 
wysoki udział 
buka i świerka; 
Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 
runie – niecierpek 
drobnokwiatowy. 



 

79 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

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 U1 

27.  BBC8 

 

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

XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – zbyt 
wysoki udział 
buka; 
Inne 
zniekształcenia – 
zaśmiecanie, 
ścinka drzew na 
ogniska (miejsce 
postoju żaglówek). 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Wiek drzewostanu (obecność 
starodrzewu) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

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 

Inne zniekształcenia XX U2 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w drzewostanie 
gatunków liściastych (bez 
wczesnosukcesyjnych) 

XX FV 

28.  0D01 

 

Udział graba XX U2 

U1 Gatunki 
dominujące 
w poszczególnych 
warstwach 
fitocenozy – zbyt 
wysoki udział 
buka. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 FV 

Struktura pionowa 
i przestrzenna roślinności 

XX U1 

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 

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 

29.  
Pozostałe płaty: Powierzchnia siedliska XX FV U1 Ocena obniżona 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Charakterystyczna 
kombinacja florystyczna 
runa 

XX FV 

Gatunki dominuj ące 
w poszczególnych 
warstwach fitocenozy 

XX U1 

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 

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 FV 

80C5, 49C4, 
BF3E, C4C2, 
4541, 6732, 2F84, 
1A2C, FC35, 
888D, 1A86, 
332D, DC91, 
E889, 887D 

 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX FV 

najczęściej ze 
względu na 
wysoki udział 
buka 
w drzewostanie; 
uproszczoną 
strukturę 
przestrzenną 
i wiekową, niskie 
zasoby martwego 
drewna. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 
Powierzchnia siedliska XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX FV 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki inwazyjne 
w runie XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych XX FV 

Uwodnienie XX U2 

Wiek drzewostanu XX U1 

Gatunki obce w geograficznie 
w drzewostanie XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie XX FV 

30.  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 

A549, B561 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

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 

U2 Płaty silnie 
przesuszone 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu XX U1 

Występowanie mchów 
torfowców – kardynalny tylko 
w sosnowych borach 
bagiennych 

XX U1 

Występowanie 
charakterystycznych krzewinek XX U1 

Pionowa struktura roślinności XX U1 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem drewna XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych dla 
siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX U1 
Powierzchnia siedliska XX FV 

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 

31.  673D, FCBA, 
9747, D297, BB00,  
EF88, AE99 
 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie XX U1 

U1  
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 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 
Powierzchnia siedliska XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX FV 
Gatunki dominujące XX FV 
Obce gatunki inwazyjne 
w runie XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych 

XX FV 

Uwodnienie XX U1 
Wiek drzewostanu XX U1 

32.  4F2A 
Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Gatunki obce w geograficznie 
w drzewostanie XX FV 

U1 Płat przesuszony 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 FV 

Pionowa struktura roślinności 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 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX U2 
Gatunki dominujące XX U1 
Obce gatunki inwazyjne 
w runie 

XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych XX U1 

Uwodnienie XX U1 

33.  13B9, 41F4, 
0A2E, 7462 Specyficz

na 
struktura 
i funkcje 

Wiek drzewostanu XX U1 

U2 Rodzime gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych – 
trzęślica; 
Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie – 
buk. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Gatunki obce w geograficznie 
w drzewostanie XX U1 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie XX U1 

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 U2 

Występowanie 
charakterystycznych krzewinek XX U1 

Pionowa struktura roślinności XX U1 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem drewna XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych dla 
siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX FV 
Gatunki dominujące XX U1 
Obce gatunki inwazyjne 
w runie XX FV 

34.  429E, AB67, 1073, 
81CF Specyficz

na 
struktura 
i funkcje 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych XX U1 

U2 Płat przesuszony, 
odwadniany przez 
rów melioracyjny; 
Rodzime gatunki 
ekspansywne 
roślin zielnych – 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Uwodnienie XX U1 
Wiek drzewostanu XX U1 
Gatunki obce w geograficznie 
w drzewostanie XX FV 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie XX U2 

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 U1 

Pionowa struktura roślinności XX U1 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem drewna XX FV 

Inne zniekształcenia XX U1 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych dla 
siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX U1 

maliny. 

Powierzchnia siedliska XX U1 
Gatunki charakterystyczne XX U1 
Gatunki dominujące XX U1 

35.  3CA4, 6EF8, 
25CC, 9A67, 84D3 Specyficz

na 
struktura Obce gatunki inwazyjne 

w runie XX FV 

U2 Płat przesuszony, 
odwadniany przez 
rów melioracyjny; 
W runie wysoki 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych XX U1 

Uwodnienie XX U1 
Wiek drzewostanu XX FV 
Gatunki obce w geograficznie 
w drzewostanie XX U2 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie 

XX U2 

Martwe drewno leżące lub 
stojące >3m długości i 50 cm 
grubości (próg grubości 
obniżany do 30 cm gdy 
z przyczyn naturalnych drzewa 
nie dorastają do 50 cm 
grubości) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu XX FV 

Występowanie mchów 
torfowców – kardynalny tylko 
w sosnowych borach 
bagiennych 

XX FV 

Występowanie 
charakterystycznych krzewinek XX FV 

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

XX FV 

Inne zniekształcenia XX U2 

i funkcje 

Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych dla 
siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

udział trzęślicy 
i borówki 
czernicy. 

Powierzchnia siedliska FV XX 
Gatunki charakterystyczne FV XX 

36.  49CC 
Specyficz
na Gatunki dominujące FV XX 

FV Płat niewykazany 
w materiałach 
WZS, ocenę FV 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Obce gatunki inwazyjne 
w runie FV XX 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych FV XX 

Uwodnienie FV XX 
Wiek drzewostanu FV XX 
Gatunki obce w geograficznie 
w drzewostanie 

FV XX 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie FV XX 

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) 

FV XX 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu FV XX 

Występowanie mchów 
torfowców – kardynalny tylko 
w sosnowych borach 
bagiennych 

FV XX 

Występowanie 
charakterystycznych krzewinek 

FV XX 

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

Inne zniekształcenia FV XX 

struktura 
i funkcje 

Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych dla 
siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

FV XX 

Perspektywy ochrony FV XX 

przyznano na 
podstawie 
informacji 
uzyskanych od 
przedstawicieli 
Nadleśnictwa 
Iława oraz 
zapisów PUL. 

37.  
Pozostałe płaty: Powierzchnia siedliska XX FV U1  
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Gatunki charakterystyczne XX FV 
Gatunki dominujące XX U1 
Obce gatunki inwazyjne 
w runie XX FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 
roślin zielnych XX U1 

Uwodnienie XX FV 
Wiek drzewostanu XX U1 
Gatunki obce w geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce ekologicznie 
w drzewostanie XX U1 

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 
Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem drewna XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

0E84, 3E64, 7816, 
C9CF, A573, 
FE69, ACD3, 
363F, 745C, 3FC6, 
07CA, B3D5, 
8B87, 224E, 
3DB9, B683, 
4B7A, B88A, 
E80F, B7C8, 
9EA6, 45A8, 
27B0, 060E, 0B12, 
C270, 787D, 364C, 
8CF1, C551, A858, 
C38C, 713B, 
AEF5, 5D4E, 
B8F4, 22AF, 
05BD, 3976, 
BA21, 988E, 
45B8, 9771, D041, 
F2ED, 08FD, 
533F, 501A, 4FD7, 
D266, CB1B, 
5B8D, B2EA, 
915E, EF8E, 1E1E, 
5B09, 62E5, 
AF2A, F87D, 
BF18, 415A, 4163, 
4C30, 49CB, 
1FA9, 99EE, 28A0 

Specyficz
na 
struktura 
i funkcje 

Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych dla 
siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosować tylko, 
gdy są odpowiednie dane) 

XX XX 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX U1 

Gatunki dominuj ące 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 

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 

38.  Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy 
źródliskowe) 

*91E
0 

1CA6, 12C8, 
EFFE, 273E Specyfic

zna 
struktura 
i funkcje 

Inne zniekształcenia XX FV 

U1 Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie – 
świerk; 
Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie 
i runie – 
niecierpek 
drobnokwiatowy; 
Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie – 
malina, jeżyna, 
pokrzywa. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosowany 
tylko, gdy są odpowiednie 
dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX U1 

Gatunki charakterystyczne XX U1 
Gatunki dominuj ące XX U1 
Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
wpodszycie 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 FV 

Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeżeli występują) 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 
Pionowa struktura roślinności XX FV 

39.  0F9A, 2E17 
Specyfic
zna 
struktura 
i funkcje 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące – 
wysoki udział 
gatunków 
olsowych, co 
może świadczyć o 
przekształceniach 
siedliska w 
wyniku 
podtopienia; 
Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie – 
pjd. świerk. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosowany 
tylko, gdy są odpowiednie 
dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX U1 
Gatunki dominuj ące XX U1 
Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX FV 

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 FV 

40.  D910, BA1E, 
027B Specyfic

zna 
struktura 
i funkcje 

Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeżeli występują) 

XX FV 

U1 Gatunki 
dominujące – 
wysoki udział 
gatunków 
olsowych, co 
może świadczyć o 
przekształceniach 
siedliska w 
wyniku 
podtopienia; 
Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie – 
pokrzywa. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Wiek drzewostanu XX U1 
Pionowa struktura roślinności XX FV 
Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 
Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosowany 
tylko, gdy są odpowiednie 
dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX U1 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX FV 
Gatunki dominuj ące XX U1 
Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 
rodzime (apofity) w runie 

XX U1 

41.  5A58 ,7000, E91B, 
6BB2, 50B4, 12CE Specyfic

zna 
struktura 
i funkcje 

Martwe drewno (łączne 
zasoby) 

XX U1 

U1 Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie – 
pokrzywa, jeżyna. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 

Reżim wodny w tym rytm 
zalewów, jeżeli występują) 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 
Pionowa struktura roślinności XX FV 
Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

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, stosowany 
tylko, gdy są odpowiednie 
dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX FV 

Gatunki charakterystyczne XX FV 
Gatunki dominuj ące XX FV 
Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

42.  BD7A 
Specyfic
zna 
struktura 
i funkcje 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX U1 

U1 Inwazyjne gatunki 
obce w podszycie i 
runie – niecierpek 
drobnokwiatowy; 
Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie – 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

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 FV 

Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeżeli występują) 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 
Pionowa struktura roślinności XX FV 
Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

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, stosowany 
tylko, gdy są odpowiednie 
dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

pokrzywa, jeżyna. 
 

Powierzchnia siedliska XX U1 
Gatunki charakterystyczne XX U1 

43.  2224 
Specyfic
zna Gatunki dominuj ące XX U1 

U1 Gatunki 
dominujące – 
dominacja 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX FV 

Inwazyjne gatunki obce 
w podszycie i runie 

XX FV 

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 

Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeżeli występują) 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 
Pionowa struktura roślinności XX U1 
Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 

struktura 
i funkcje 

Stan kluczowych dla 
różnorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosowany 
tylko, gdy są odpowiednie 
dane) 

XX XX 

gatunków 
olsowych, co 
może świadczyć o 
przekształceniach 
siedliska w 
wyniku 
podtopienia; 
Gatunki obce 
ekologicznie w 
drzewostanie – 
pjd. świerk; 
Ekspansywne 
gatunki rodzime 
(apofity) w runie – 
jeżyna, orlica. 



 

99 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Perspektywy ochrony XX FV 
Powierzchnia siedliska XX FV 
Gatunki charakterystyczne XX FV 
Gatunki dominuj ące XX U1 
Gatunki obce geograficznie 
w drzewostanie 

XX U1 

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 FV 

Reżim wodny (w tym rytm 
zalewów, jeżeli występują) 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

44.  Pozostałe płaty4 
 

Specyfic
zna 
struktura 
i funkcje 

Pionowa struktura roślinności XX FV 

U1  

                                                 
4 A99E, A1DC, 8579, 0123, 2FE1, C588, 0247, DD96, D5DD, 2FDB, 0C61, BD7F, 1BFB, 4CEE, CC12, 5F31, 311A, 26E1, 99D8, 1C1F, B22A, A666, 37E6, 3D5D, C72C, 3A6E, 
F34A, E7D5, 235C, 649F, BEA4, DDE3, E8BF, 24F1, 2073, C2AA, 2C13, E92E, E44F, 1FBE, 61D3, 7DF6, A941, F074, 20D0, D503, 4B5C, 53E2, F8A8, D41B, 8DA3, C643, 
555E, 825B, 1C3F, 84A4, 0301, 69AC, E509, A1B7, 2FB1, A1C6, CF2C, 83D8, 2F76, 68C5, B59E, B73C, 7860, 2F8D, 518C, 78CD, 7690, 7D22, BBF9, 8262, 3B1E, 60CC, 89C7, 
58F5, 83A1, B200, B8B0, ACE1, C402, 77D1, AC5E, F4FA, D080, C3A9, CE7F, 5C9B, 9740, 4E10, E2BF, 38D6, E91B, 5A58, 7000, EB08, C856, 7C09, 65AE, 8400, 27C8, BE86, 
D69A, D255, D8B2, A648, 89BE, AB28, 0C68, E61B, 4562, 461F, 0301, 9215, 002E, E994, 8F24, FF5B, AF4C, 1314, A5A3, 7101, 6F5D, 40A2, CABD, C6E6, 1447, 8CA0, 8E9F, 
9A42, D4E1, 4B2F, 5F86, 70DA, AC60, 04AD, 4569, AB74, 316E, E9B0, BB38, 1C0E, 5E3C, 4956, 9F75, C907, D520, 7CBB, 873C, AA63, 51AB, 0862, B719, C80D, F584, 37D3, 
0131, FC35, C7B9, A7C3, 3322, 9B16, 0BD5, C27E, C927, 00DA, 45F1, CC12, 7372, A155, B2A4, DA3C, 89CC, CFA0, 6222, AD90, EB73, EE10, A5BE, 01F9, 8B84, 37C7, 
B898, 6925, BBB5, F7D9, 8E0B, 8582, 1515, 0816, 02D2, 39D2, 3841, 07AF, F846, B032, 3967, 3171 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Siedliska przyrodnicze Kod Stanowiska2 
Parametr 

stanu Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena 
stanu 

ochrony 
siedliska/
gatunku 

Uwagi 

Naturalne odnowienie 
drzewostanu 

XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 
związane z pozyskaniem 
drewna 

XX FV 

Inne zniekształcenia XX FV 
Stan kluczowych dla 
różorodności biologicznej 
gatunków lokalnie typowych 
dla siedliska (wskaźnik 
fakultatywny, stosowany 
tylko, gdy są odpowiednie 
dane) 

XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 
 
 
 
 

Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod 
Stanowiska

5 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
Uwagi 

Powierzchnie darni XX U2 
Typ rozmieszczenia XX U2 
Liczba darni XX U2 

1.   
sierpowiec błyszczący 
Drepanocladus vernicosus 

1393 6382 Parametry 
populacji 

Liczba (%) osobników 
generatywnych 

XX XX 

U2 Odnaleziono  
szczątkową 
populację gatunku; 
płat siedliska 
gatunku w 
znacznym stopniu 

                                                 
5  Podane kody czteroznakowe stanowią 4 ostatnie znaki kodu GUID przyporządkowanego do danego płatu siedliska w tabeli atrybutów w warstwie wektorowej GIS. 
Skrócenie ma na celu zwiększenie czytelności tabeli. 
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod 
Stanowiska

5 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
Uwagi 

Stan zdrowotny XX FV 
Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX U1 

Powierzchnia zajętego 
siedliska 

XX U2 

Fragmentacja siedliska XX U1 
Gatunki ekspansywne XX U1 
Gatunki obce, inwazyjne XX FV 
Ocienienie przez drzewa 
i krzewy 

XX U1 

Wysokość runi XX U1 
Zwarcie runi lub runa XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Uwodnienie terenu 
(wilgotność podłoża) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku XX U1 
Powierzchnie darni XX XX 
Typ rozmieszczenia XX XX 
Liczba darni XX XX 
Liczba (%) osobników 
generatywnych 

XX XX 

Parametry 
populacji 

Stan zdrowotny XX XX 
Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX XX 

Powierzchnia zajętego 
siedliska 

XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U2 
Gatunki ekspansywne XX U1 
Gatunki obce, inwazyjne XX FV 
Ocienienie przez drzewa 
i krzewy 

XX U2 

Wysokość runi XX U1 

2.  933F 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

XX Gatunku nie 
odnaleziono na 
stanowisku, 
siedlisko z racji na 
zacienienie nie 
sprzyja pojawowi 
gatunku; płat 
siedliska 
praktycznie 
całkowicie 
zarośnięty przez 
młode drzewa 
(olcha) 
wskazane są 
dalsze 
poszukiwania 
sierpowca 
błyszczącego 
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod 
Stanowiska

5 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
Uwagi 

Uwodnienie terenu 
(wilgotność podłoża) 

XX FV 

Szanse zachowania gatunku XX XX 

Powierzchnie darni XX U1 
Typ rozmieszczenia XX U1 
Liczba darni XX U1 
Liczba (%) osobników 
generatywnych 

XX XX 

Parametry 
populacji 

Stan zdrowotny XX FV 
Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX FV 

Powierzchnia zajętego 
siedliska 

XX U1 

Fragmentacja siedliska XX U1 
Gatunki ekspansywne XX U1 
Gatunki obce, inwazyjne XX FV 
Ocienienie przez drzewa i  
krzewy 

XX U1 

Wysokość runi XX U2 
Zwarcie runi lub runa XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Uwodnienie terenu 
(wilgotność podłoża) 

XX FV 

3.  
5F65 – 
okolice wsi 
Mortąg 

Szanse zachowania gatunku XX U1 

U1 

Odnaleziona 
niewielka 
populacja gatunku, 
siedlisko mimo 
wkraczania 
wysokich bylin 
jest sprzyjające; 
wskazane dalsze 
poszukiwania 
sierpowca 
błyszczącego 
Drepanocladus 
vernicosus (1393) 
w obrębie 
torfowiska 

Powierzchnie darni XX XX 
Typ rozmieszczenia XX XX 
Liczba darni XX XX 
Liczba (%) osobników 
generatywnych 

XX XX 

Parametry 
populacji 

Stan zdrowotny XX XX 

4.  ACF2, 
6C42 

Parametry 
siedliska 

Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX XX 

XX Podczas prac 
terenowych 
w 2013r. z 
powodu 
podniesienia 
poziomu wód nie 
było możliwości 
zinwentaryzowani
a płatu; 
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod 
Stanowiska

5 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
Uwagi 

Powierzchnia zajętego 
siedliska 

XX XX 

Fragmentacja siedliska XX XX 
Gatunki ekspansywne XX U1 
Gatunki obce, inwazyjne XX XX 
Ocienienie przez drzewa 
i krzewy 

XX U1 

Wysokość runi XX XX 
Zwarcie runi lub runa XX XX 
Uwodnienie terenu 
(wilgotność podłoża) 

XX XX 

Szanse zachowania gatunku XX XX 

Liczebność osobników XX 
Struktura populacji XX 

Parametry 
populacji 

Stan zdrowotny 
FV 

XX 
Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX XX 

Powierzchnia zajętego 
siedliska 

XX XX 

Fragmentacja siedliska XX XX 
Stopień zarośnięcia 
siedliska przez roślinność 
drzewiastą i krzewiastą 

XX U1 

Wysokie byliny/gatunki 
ekspansywne – 
konkurencyjne 

XX U1 

Wysokość runi XX XX 
Grubość wojłoku XX XX 
Miejsca do kiełkowania XX XX 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Stopień uwodnienia XX XX 

5.  5D9E, 2202 

Szanse zachowania gatunku U1 XX 

U1 

Wg danych 
zawartych 
w publikacji 
„Regionalny 
Program Ochrony 
Torfowisk 
Alkalicznych 
[…]” gatunek 
występował 
licznie (stan 
populacji U1, 
podawano kilkaset 
sztuk); informacja 
o dobrym stanie 
populacji gatunku 
została uzyskana 
podczas spotkań 
ZLW; podczas 
prac terenowych 
w 2013r. 
z powodu 

6.  

Lipiennik Loesela Liparis 
loeselii 

1903 

BDFF, 2321 Parametry Liczebność osobników U1 XX U2 Podczas prac 
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod 
Stanowiska

5 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
Uwagi 

Struktura populacji XX 
Stan zdrowotny XX 
Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX U2 

Powierzchnia zajętego 
siedliska 

XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U2 
Stopień zarośnięcia 
siedliska przez roślinność 
drzewiastą i krzewiastą 

XX U2 

Wysokie byliny/gatunki 
ekspansywne – 
konkurencyjne 

XX U1 

Wysokość runi XX U1 
Grubość wojłoku XX U1 
Miejsca do kiełkowania XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Stopień uwodnienia XX FV 

Szanse zachowania gatunku U2 XX 

Liczebność osobników XX 
Struktura populacji XX 

Parametry 
populacji 

Stan zdrowotny 
U1 

XX 
Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX FV 

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 

7.  8B40 – 
okolice wsi 
Mortąg 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

Wysokość runi XX U1 

XX Podczas prac 
terenowych 
w 2013r. nie 
odnaleziono 
gatunku, lecz 
potencjalnie może 
występować – 
siedlisko mimo 
wkraczania 
wysokich bylin 
jest sprzyjające; 
wskazane są 
dalsze 
poszukiwania 
lipiennika Loesela 
Liparis loeselii 
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod 
Stanowiska

5 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 
stanu 

ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna ocena 
stanu ochrony 

siedliska/gatunku 
Uwagi 

Grubość wojłoku XX U1 
Miejsca do kiełkowania XX U1 
Stopień uwodnienia XX FV 

Szanse zachowania gatunku XX XX 
 

Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

Populacja Obecność nietoperzy XX XX 

Siedlisko 
Powierzchnia 
potencjalnych żerowisk 

XX FV 

45.  
nocek łydkowłosy 
Myotis dasycneme 

1318 8EB9 
Perspektywy 
zachowania 

 XX XX 

XX 

Metodyka GIOŚ 
dotyczy badania 
kolonii letnich. Tylko 
jeden wskaźnik ma 
zastosowania przy 
badaniu żerowisk. Na 
podstawie badań 
detektorowych trudno 
wnioskować o liczeb-
ności populacji stąd 
ocena XX 

Populacja Obecność nietoperzy XX XX 

Siedlisko 
Powierzchnia 
potencjalnych żerowisk 

XX XX 

46.  
nocek łydkowłosy 
Myotis dasycneme 

1318 
3FD9 
854C 

Perspektywy 
zachowania 

 XX XX 

XX 

Metodyka GIOŚ 
dotyczy badania 
kolonii letnich. Tylko 
jeden wskaźnik ma 
zastosowania przy 
badaniu żerowisk. Na 
podstawie badań 
detektorowych trudno 
wnioskować o liczeb-
ności populacji stąd 
ocena XX 

47.  bóbr europejski 1337 2ED8 Populacja XX XX FV FV Brak metodyki GIOŚ  
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

Siedlisko XX XX FV Castor fiber D8CA 
7FAD 
 

Perspektywy 
zachowania 

 XX FV 

Populacja XX XX FV 
Siedlisko XX XX FV 48.  wydra Lutra lutra 1355 

0E9D 
402E 
4D7C 
9190 

Perspektywy 
zachowania 

 XX FV 
FV Brak metodyki GIOŚ 

Liczebność 
Populacja 

Rozród 
XX 
XX 

XX (obecna) 
XX 

Region geograficzny XX FV 
Powierzchnia zbiornika XX FV 
Stałość zbiornika XX FV 
Jakość wody XX FV 
Zacienienie zbiornika XX FV 
Wpływ ptaków wodnych XX FV 
Wpływ (obecność) ryb XX U1 
Liczba zbiorników 
w odległości 500m 

XX FV 

Ocena jakości środowiska 
lądowego 

XX FV 

Siedlisko 

Stopień zarośnięcia lustra 
wody 

XX U2 

49.  
traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

1166 
AEB8 
D1A8 

Perspektywy zachowania XX FV 

FV  

Liczebność 
Populacja 

Rozród 
XX 
XX 

XX (obecna) 
XX 

Udział szuwaru w 
powierzchni zbiornika 

XX FV 

Wysokość roślinności 
brzegowej 

XX FV 

Nachylenie brzegów XX FV 
Roślinność pływająca i 
zanurzona (bez szuwaru) 

XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

50.  kumak nizinny 
Bombina bombina 

1188 2FD9 
9236 
ADA1 
7607 Siedlisko 

Obecność barier dla pła-
XX FV 

FV  
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

zów na brzegu zbiornika 
Urbanizacja otoczenia XX FV 
Wpływ ryb  XX FV 
Liczba zbiorników w 
odległości < 500 m 

XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 
Perspektywy 
zachowania 

  FV 

Względna liczebność a66 XX FV 
Struktura wiekowa a20 XX FV Populacja 
Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

XX U1 

EFI+ a118 XX U1 
Siedlisko Jakość 

hydromorfologiczna a298 
XX U1 

51.  
różanka Rhodeus 
amarus  

5339 D2F9 
8DA5 
 

Perspektywy 
zachowania 

Stan jakości wód, struktu-
ra dna, obecność małży 

XX U1 

U1 (ocena 
jednakowa 
dla obu 
stanowisk) 

Wizja terenowa 
przeprowadzona w 
dniach 28-29.10.2013r. 
wykazała występowa-
nie różanki na 2 
spośród 31 kontrolo-
wanych stanowisk 
zlokalizowanych na 
obszarze Ostoi 
Iławskiej PLH280053 
(badania wykonano 
zgodnie z metodyką 
z: Makomaska-
Juchiewicz i Baran 
(2012). W ciekach 
i jeziorach obecne są 
potencjalne siedliska 
różanki. Obecne są 
słodkowodne, rodzime 
gatunki małży.  
 
Konieczne są 
szczegółowe badania 
inwentaryzacyjne. 

Względna liczebność a66 XX U2 
Struktura wiekowa a20 XX U2 

52.  piskorz Misgurnus 
fossilis  
 

1145 FF1E 
Populacja 

Udział gatunku 
XX U1 

U2  Wizja terenowa 
przeprowadzona w 
dniach 28-29.10.2013r. 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

w zespole ryb 
i minogów 
EFI+ a118 XX U1 

Siedlisko Jakość 
hydromorfologiczna a298 

XX U1 

Perspektywy 
zachowania 

Stan jakości wód, 
struktura dna  

XX U1 

wykazała występowa-
nie nielicznych osobni-
ków piskorza na 2 
spośród 31 kontrolo-
wanych stanowisk 
zlokalizowanych na 
obszarze Ostoi 
Iławskiej PLH280053 
(badania wykonano 
zgodnie z metodyką z: 
Makomaska-
Juchiewicz i Baran 
(2012). W ciekach 
i jeziorach obecne są 
potencjalne siedliska 
piskorza.  
 
Konieczne są 
szczegółowe badania 
inwentaryzacyjne. 

Względna liczebność a66 XX FV 
Struktura wiekowa a20 XX U1 

Populacja Udział gatunku 
w zespole ryb 
i minogów 

XX U1 

EFI+ a118 XX U1 
Siedlisko Jakość 

hydromorfologiczna a298 
XX U2 

53.  

koza Cobitis taenia 
 

1149 AB14 
 
 
 

Perspektywy 
zachowania 

Stan jakości wód, 
struktura dna 

XX U2 

U2 Wizja terenowa 
przeprowadzona w 
dniach 28-29.10.2013r. 
wykazała występowa-
nie kozy na 1 spośród 
31 kontrolowanych 
stanowisk zlokalizo-
wanych na obszarze 
Ostoi Iławskiej 
PLH280053 (badania 
wykonano zgodnie z 
metodyką z: Mako-
maska-Juchiewicz i 
Baran (2012). 
W ciekach i jeziorach 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

obecne są potencjalne 
siedliska kozy.  
 
Konieczne są 
szczegółowe badania 
inwentaryzacyjne. 

Populacja Zagęszczenie XX U1 
Powierzchnia 
potencjalnego siedliska 

XX FV 

Stopień zarośnięcia XX FV 
Stopień wilgotności XX FV 

Siedlisko 

Fragmentacja siedliska XX FV 

54.  
poczwarówka 
zwężona 
Vertigo angustior 

1014 A873 

Perspektywy 
zachowania 

  FV 

FV  

Populacja Zagęszczenie XX U1 
Powierzchnia 
potencjalnego siedliska 

XX U1 

Stopień zarośnięcia XX FV 
Stopień wilgotności XX FV 

Siedlisko 

Fragmentacja siedliska XX FV 

55.  
poczwarówka 
zwężona 
Vertigo angustior 

1014 1E2C 

Perspektywy 
zachowania 

  U1 

U1  

Liczba samców XX U1 
Populacja 

Zagęszczenie wylinek XX XX 
Występowanie 
określonych taksonów 
roślin 

XX FV 

Udział roślinności 
dogodnej dla gatunku 

XX FV 
Siedlisko 

Charakter otoczenia 
antropopresja 

XX FV 

56.  
zalotka większa 
Leucorrhinia 
pectoralis 

1042 

A83B 
F8F5 
040D 
B5C7 

Perspektywy 
zachowania 

  FV 

FV  

57.  czerwończyk nieparek 1060 A7B2, F11C, Populacja Liczba obserwowanych 
XX U1 

U1 Brak metodyki GIOŚ 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

osobników 
Indeks liczebności XX U1 
Izolacja XX U1 
Powierzchnia stanowiska XX FV 
Baza pokarmowa XX U1 
Wiatrochrony  FV 
Stopień zarośnięcia 
stanowiska przez 
ekspansywne byliny 

XX FV Siedlisko 

Stopień zarośnięcia 
stanowiska przez drzewa 
i krzewy 

XX FV 

Lycaena dispar B71C 

Perspektywy 
zachowania 

  FV 

zastosowano 
metodykę dla Lycaena 
helle 4038 

Liczba obserwowanych 
osobników 

XX U2 

Indeks liczebności XX U2 
Populacja 

Izolacja XX FV 
Powierzchnia stanowiska XX U2 
Baza pokarmowa XX U1 
Wiatrochrony XX FV 
Stopień zarośnięcia 
stanowiska przez 
ekspansywne byliny 

XX FV Siedlisko 

Stopień zarośnięcia 
stanowiska przez drzewa 
i krzewy 

XX U1 

58.  
czerwończyk nieparek 
Lycaena dispar 

1060 CA17 

Perspektywy 
zachowania 

  U2 

U2  

Liczba obserwowanych 
osobników 

XX U2 

Indeks liczebności XX U2 
Populacja 

Izolacja XX FV 

59.  czerwończyk nieparek 
Lycaena dispar 

1060 E7CD 

Siedlisko Powierzchnia stanowiska XX FV 

U1  
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

Baza pokarmowa XX U1 
Wiatrochrony XX FV 
Stopień zarośnięcia 
stanowiska przez 
ekspansywne byliny 

XX FV 

Stopień zarośnięcia 
stanowiska przez drzewa 
i krzewy 

XX U1 

Perspektywy 
zachowania 

  U1 

Udział procentowy drzew 
zasiedlonych wśród drzew 
dziuplastych 

XX FV 

Udział procentowy drzew 
zasiedlonych wśród drzew 
dziuplastych dostępnych 
do kontroli 

XX FV 
Populacja 

Liczba drzew zasiedlonych 
w przeliczeniu na 1 ha 

XX XX 

Udział procentowy drzew 
dziuplastych wśród 
wszystkich drzew 

XX FV 

Liczba drzew dziuplastych 
w przeliczeniu na 1 ha 

XX XX 

Udział procentowy drzew 
grubych wśród drzew 
dziuplastych (lipy o 
pierśnicy ≥90 cm i dęby 
o pierśnicy≥110 cm i inne 
drzewa liściaste o 
pierśnicy ≥100 cm) 

XX FV 

60.  
pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 

1084 F55D 

Siedlisko 

Liczba grubych drzew 
dziuplastych w przeliczeniu 
na 1 ha (kryteria uznania 
drzewa za grube jw.) 

XX XX 

FV  
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

Izolacja (odległość do 
najbliższych aktualnych lub 
potencjalnych siedlisk) 

XX U2 

Średnia z ocen zacienienia 
drzew na stanowisku 

XX U2 

Perspektywy 
zachowania 

  FV 

Udział procentowy drzew 
zasiedlonych wśród drzew 
dziuplastych 

XX U1 

Udział procentowy drzew 
zasiedlonych wśród drzew 
dziuplastych dostępnych 
do kontroli 

XX U1 
Populacja 

Liczba drzew zasiedlonych 
w przeliczeniu na 1 ha 

XX XX 

Udział procentowy drzew 
dziuplastych wśród 
wszystkich drzew 

XX FV 

Liczba drzew dziuplastych 
w przeliczeniu na 1 ha 

XX XX 

Udział procentowy drzew 
grubych wśród drzew 
dziuplastych (lipy o 
pierśnicy ≥90 cm i dęby 
o pierśnicy≥110 cm i inne 
drzewa liściaste o 
pierśnicy ≥100 cm) 

XX FV 

Liczba grubych drzew 
dziuplastych w przeliczeniu 
na 1 ha (kryteria uznania 
drzewa za grube jw.) 

XX XX 

61.  
pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 

1084 74BB 

Siedlisko 

Izolacja (odległość do 
najbliższych aktualnych lub 
potencjalnych siedlisk) 

XX U2 

U1  



 

113 

Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 
dostępnych 

danych 

Ocena 
stanu 

ochrony po 
weryfikacji 
terenowej 

Ogólna 
ocena stanu 

ochrony 
siedliska/gat

unku 

Uwagi 

Średnia z ocen zacienienia 
drzew na stanowisku 

XX U2 

Perspektywy 
zachowania 

  U1 

 
 
Nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme) poszukiwano na podstawie prac przeprowadzonych na przełomie lat 90 i 2000 przez Mateusza 
Ciechanowskiego. Do nagrań detektorowych wybrano te same punkty, w których potwierdzał on złapanie osobników tego gatunku. Na jednym z 
nich udało się potwierdzić obecność osobników. W związku z mała ilością danych o populacji zamieszkującej obszar zalecono prace mające na 
celu lokalizację letniej kolonii rozrodczej i innych potencjalnych żerowisk gatunku. 
Bobra (Castor fiber) i wydry  (Lutra lutra) poszukiwano na podstawie danych WZS otrzymanych od RDOŚ oraz danych z inwentaryzacji 
przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Susz. Potwierdzono liczne występowanie obu gatunków na terenie Ostoi. Podobnym zestawem danych 
dysponowano w trakcie prac nad Kumakiem nizinnym (Bombina bombina) i Traszką grzebieniastą (Triturus cristatus) – tj. danymi WZS i 
inwentaryzacją przeprowadzoną przez Nadleśnictwo Susz. W trakcie prac potwierdzono występowanie kumaka na terenie ostoi (ocena stanu 
zachowania FV), potwierdzono również występowanie traszki ale znaleziono tylko dwa stanowiska (ocena FV). 
Ryby i minogi Wizja terenowa mająca na celu ustalenie aktualnego stanu populacji ryb na obszarze Ostoi Iławskiej PLH280053 przeprowadzona 
została w dniach 28-29 października 2013r. Najważniejszym kryterium wyboru stanowisk były informacje przekazane przez RDOŚ Olsztyn o 
miejscach występowania przedmiotów ochrony oraz dane literaturowe na temat ichtiofauny wybranych odcinków rzek oraz jezior, służące 
ustaleniu trendu zmian składu i struktury ichtiofauny. Wybierając dodatkowe stanowiska elektropołowów kierowano się preferencjami 
siedliskowymi potencjalnych przedmiotów ochrony. Wybór stanowisk elektropołowu podyktowany był również dostępnością do koryta rzek oraz 
przybrzeżnej strefy jezior. Odłowu dokonywano brodząc pod prąd cieków (na stanowiskach o głębokości poniżej 80 cm) lub biernie spływając 
pontonem, bądź brodząc w jeziorach wzdłuż ich przybrzeżnej strefy. W sumie skontrolowano 31 stanowisk rozmieszczonych na obszarze 
PLH280053. Badania prowadzono przeżyciowo, z wykorzystaniem atestowanego urządzenia połowowego. Każdorazowo odławiano minimum 
50 m odcinek rzek, bądź przybrzeżnej strefy jezior i dodatkowo kontrolowano sąsiadujące siedliska, potencjalnie preferowane przez przedmioty 
ochrony obszaru.  
Piskorz Misgurnus fossilis  
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Gatunek stwierdzony w trakcie wizji terenowej wykonywanej na potrzeby opracowania PZO jedynie na 2 kontrolowanych stanowiskach. 
Pojedyncze osobniki piskorza zasiedlały kanały, które stanowić mogą prawdopodobnie najlepsze miejsca występowania i potencjalnie dostępne 
stanowiska do rozrodu, na przedmiotowym obszarze. Wskazane jest przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji obszaru (głównie 
sztucznych kanałów i urządzeń wodnych) pod kątem jednoznacznego określenia stanu populacji piskorza. 
Koza Cobitis taenia 
Gatunek stwierdzony w trakcie wizji terenowej wykonywanej na potrzeby opracowania PZO jedynie na stanowisku zlokalizowanym na cieku 
Liwa, struktura populacji właściwa. W ciekach głównych oraz w jeziorach, na obszarze PLH280053, dostępne są liczne potencjalne siedliska 
gatunku. Wymagane jest przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji obszaru pod kątem jednoznacznego określenia stanu populacji kozy na 
przedmiotowym obszarze. 
Różanka Rhodeus amarus  
Gatunek stwierdzony w trakcie wizji terenowej wykonywanej na potrzeby opracowania PZO na stanowiskach zlokalizowanych w przybrzeżnej 
strefie jezior: Witoszewskie i Rucewo Wielkie. Struktura wielkościowa/wiekowa populacji właściwa. Wśród odłowionych osobników 
obserwowano narybek świadczący o obecności rozmnażającej się populacji. Preferencje siedliskowe różanki predestynują ją do zasiedlania wód 
stojących bądź wolno płynących. Wymagane jest przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji obszaru pod kątem jednoznacznego określenia 
stanu populacji różanki na przedmiotowym obszarze. 
Bezkręgowce – Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), Pachnca dębowa (Osmoderma eremita) i Zalotka większa (Leucorrhinia 
pectoralis) poszukiwane były na podstawie danych WZS i raportów specjalistów pracujących na tym terenie. Dane te zawierały informacje 
o stanowiskach występowania na terenie obszaru i potraktowano je jako dane wyjściowe do prac terenowych. W danych otrzymanych od RDOŚ 
nie było informacji na temat występowania Poczwarówki zwężonej Vertigo angustior. Uzyskano informację o stwierdzeniu jej w trakcie 
inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej przez Lasy Państwowe, jednak nie udało się ustalić, jakie nadleśnictwo ma wyniki tych prac. 
Poszukiwano więc gatunku typując prawdopodobne stanowiska na podstawie danych o zbiorowiskach roślinnych i dokonano weryfikacji 
terenowej. Znaleziono dwa stanowiska o różnym stopniu zachowania. 
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4. Analiza zagrożeń 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

Jezioro Jasne 069E U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – 
niewystarczająca wiedza o przedmiocie 
ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 
jego ochronie). 

brak  1.  3140 Twardowodne 
oligo- i mezotroficzne 
zbiorniki wodne z 
podwodnymi łąkami 
ramienic (Charecteria 
ssp.) 

Jezioro 
Witoszewskie 
- EE01 

K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
wzrost żyzności wód; 

E03.01: Pozbywanie się odpadów z gos-
podarstw domowych / obiektów rekrea-
cyjnych – deponowanie odpadów na 
powierzchni gruntu oraz wprowadzanie 
do gleby i wód ścieków; 
F01.01: Intensywna hodowla ryb, inten-
syfikacja – nieprzemyślana gospodarka 
rybacka; 
F02.03: Wędkarstwo – presja wędkarska, 
zanęcanie, które w dużych ilościach 
powoduje przyśpieszenie procesów 
eutrofizacji; 
G01.02: Turystyka piesza, jazda konna i 
jazda na pojazdach niezmotoryzo¬wa-
nych – presja rekreacyjno-turystyczna: 
zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 
niszczenie siedliska, niszczenie roślin; 
H01.04 rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych za pośrednictwem 
przelewów burzowych lub odpływów 
ścieków komunalnych – zanieczyszczenie 
siedliska, wzrost eutrofizacji; 
H02.07: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód podziemnych z powodu terenów 
nieskanalizowanych – zanieczyszczenie 
siedliska, wzrost eutrofizacji; 
K01.02: Zamulenie – wypłycanie i 

 

                                                 
6  Podane kody czteroznakowe stanowią 4 ostatnie znaki kodu GUID przyporządkowanego do danego płatu siedliska w tabeli atrybutów w warstwie wektorowej GIS. 
Skrócenie ma na celu zwiększenie czytelności tabeli. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

zarastanie; 
K02.02: Nagromadzenie materii 
organicznej – wypłycanie i zarastanie. 

Jezioro Urowiec – 
8083; 
Jezioro Kociołek 
Wielki - B9E2 
Jezioro Bądze – 
141E; Jezioro 
Głębokie – 1D42; 
Pozostałe płaty: 
8D76, 997F, 30E8, 
225D, 808F, 7126, 
8419, BDB8, CA7F, 
732D, FF03, 8C3E, 
85A4, B9ED, 2709, 
D38D, 47FF, A6CE, 
5004, 8E28, 1237, 
0511, 6F5F, 9BFB 

K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
wzrost żyzności wód 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych / obiektów 
rekreacyjnych 
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 
H02.07 rozproszone zanieczyszczenie 
wód podziemnych z powodu terenów 
nieskanalizowanych 
K01.02 Zamulenie 
K02.02 nagromadzenie materii 
organicznej 

- wzrost żyzności wód; 
- deponowanie odpadów 
na powierzchni gruntu 
oraz wprowadzanie do 
gleby i wód ścieków; 
- presja rekreacyjno-
turystyczna (zaśmiecanie, 
zanieczyszczanie, 
niszczenie siedliska, 
niszczenie roślin); 
- zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 
pochodzące z różnych 
źródeł; 
- wypłycanie i zarastanie. 

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

Jezioro Jeziorak – 
(7B5E) 

E03.01: Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych / obiektów 
rekreacyjnych – deponowanie odpadów 
na powierzchni gruntu oraz 
wprowadzanie do gleby i wód ścieków; 
G01.02: Turystyka piesza, jazda konna i 
jazda na pojazdach niezmotoryzowanych 
– presja rekreacyjno-turystyczna: 
zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 
niszczenie siedliska, niszczenie roślin; 
H01.04: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych za pośrednictwem 
przelewów burzowych lub odpływów 
ścieków komunalnych – zanieczyszczenie 
siedliska, wzrost eutrofizacji; 
H02.07: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód podziemnych z powodu terenów 
nieskanalizowanych podziemnych 
pochodzące z różnych źródeł – 

F01.01: Intensywna hodowla ryb, 
intensyfikacja – nieprzemyślana 
gospodarka rybacka; 

- deponowanie odpadów 
na powierzchni gruntu 
oraz wprowadzanie do 
gleby i wód ścieków; 
- wzrost żyzności wód; 
- presja wędkarska 
(zanęcanie, które w 
dużych ilościach 
powoduje przyśpieszenie 
procesów eutrofizacji); 
- presja rekreacyjno-
turystyczna (zaśmiecanie, 
zanieczyszczanie, 
niszczenie siedliska, 
niszczenie roślin); 
- zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i pod-
ziemnych pochodzące 
z różnych źródeł (min. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

zanieczyszczenie siedliska, wzrost 
eutrofizacji 
K01.02: Zamulenie – wypłycanie i 
zarastanie; 
K02.02: Nagromadzenie materii 
organicznej – wypłycanie i zarastanie; 
K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
wzrost żyzności wód. 

nieuregulowana 
gospodarka wodno-
ściekowa, spływ nawozów 
z pól uprawnych); 
- nieprzemyślana 
gospodarka rybacka lub 
jej brak; 

661A, 4508, 396D, 
C9FE, 84AC, 
B36D, F8BB, 
32A1, E9B2, 
AF1A, 3E1D, D93E 
Pozostałe płaty: 
8057, D7F2, 4D92, 
BE41 

K02: Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
– ekspansja drzew i krzewów. 

I02: Problematyczne gatunki rodzime – 
rodzime ekspansywne gatunki roślin 
zielnych; 
K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
wzrost żyzności; 
M01.02: Susze i zmniejszenie opadów – 
przesuszenie wynikające ze zmian 
klimatycznych. 

- ekspansja drzew i 
krzewów; 
- rodzime ekspansywne 
gatunki roślin zielnych; 
- zaburzone warunki wod-
ne – przesuszenie spowo-
dowane działalnością 
człowieka; 
- wzrost żyzności; 
- przesuszenie wynikają-
ce ze zmian klimatycz-
nych; 

3.  *7110 Torfowiska 
wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 

41F3, 41DB  J02.01: Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie (ogólnie) – zaburzone warunki 
wodne – przesuszenie spowodowane 
działalnością człowieka; 
K02: Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
– ekspansja drzew i krzewów. 

I02: Problematyczne gatunki rodzime – 
rodzime ekspansywne gatunki roślin 
zielnych; 
K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
wzrost żyzności; 
M01.02: Susze i zmniejszenie opadów – 
przesuszenie wynikające ze zmian 
klimatycznych. 

- zaburzone warunki 
wodne – przesuszenie 
spowodowane 
odwadnianiem przez rów 
melioracyjny; 
- ekspansja drzew i 
krzewów; 
- rodzime ekspansywne 
gatunki roślin zielnych; 
- wzrost żyzności; 
- przesuszenie 
wynikające ze zmian 
klimatycznych. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

2C24, 92FA,  508E, 
CD1C, AD6C, 
0EEC, 226B, B87A, 
70AA, 0270, EE4E, 
C976, 6047, DD6E, 
9142 

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna. 

I01: obce gatunki inwazyjne - ryzyko 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – próby 
wprowadzania gatunków niezgodnych z 
siedliskiem. 

- usuwanie martwych i 
zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- ryzyko ekspansji 
niecierpka 
drobnokwiatowego; 
- próby wprowadzania 
gatunków niezgodnych z 
siedliskiem. 

4.  9110 Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fagenion) 

48EA, 82C1 B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – dawne 
nasadzenia sosny (duży udział w I 
piętrze), miejscami świerka; 
K02.04: Zakwaszenie – zakwaszenie 
najczęściej związane ze zbyt dużym 
udziałem sosny w drzewostanie. 
 

I01: obce gatunki inwazyjne - ryzyko 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego. 

- usuwanie martwych 
i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- dawne nasadzenia sosny 
(duży udział w I piętrze), 
miejscami świerka; 
- zakwaszenie najczęściej 
związane ze zbyt dużym 
udziałem sosny w 
drzewostanie; 
- ryzyko ekspansji 
niecierpka 
drobnokwiatowego. 

5.  9130 Żyzne buczyny 
(Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-
Fagenion) 

2913, 4F35, 68C4, 
07B3, 6AE9, 328B, 
6491, E1F1, 
16FE, D05E, 46DF, 
9370, C0D2 
Pozostałe płaty: 
F513, 9418, F4B5, 
66BB, FCE7, 
4FD8, C3C1, 3DF7, 
8C55, 7779, C908, 
3E96, 5612, 2442, 
0573, AE06, DDC6, 
BE02, 802B, C69C, 
7927, 97F2, 20EC, 

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna; 

I01: obce gatunki inwazyjne – ryzyko 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – próby 
wprowadzania gatunków niezgodnych z 
siedliskiem. 

- usuwanie martwych i 
zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- ryzyko ekspansji 
niecierpka 
drobnokwiatowego. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

CDB0, 03CC, 
5AD0, 66A3, E784  
1EA9, 23D5, F1E3, 
1C66, 48B7 

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – dawne 
nasadzenia sosny (duży udział w I 
piętrze), miejscami świerka; 
K02.04: Zakwaszenie – zakwaszenie 
najczęściej związane ze zbyt dużym 
udziałem sosny w drzewostanie. 

I01: obce gatunki inwazyjne – ryzyko 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – próby 
wprowadzania gatunków niezgodnych z 
siedliskiem. 

- usuwanie martwych 
i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- dawne nasadzenia sosny 
(duży udział w I piętrze) 
oraz miejscami świerka; 
- zakwaszenie najczęściej 
związane ze zbyt dużym 
udziałem sosny w drze-
wostanie i upodobnienie 
do kwaśnej buczyny; 
- ryzyko ekspansji 
niecierpka 
drobnokwiatowego. 

6.  9160 Grąd subatlantycki 
(Stellario-Carpinetum) 

1317, 803B, 6551, 
3976, 3B01, 029D,  
2C9F, 2A3A, E813, 
E93D,  16C7, 
04FC,  B023, 
4DE8, CCC6, 
BD63, BC10 
AD59 
Pozostałe płaty7 
 

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna; 
I01: obce gatunki inwazyjne – ryzyko 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego; 
I02: Problematyczne gatunki rodzime – 
ryzyko ekspansji gatunków rodzimych w 
runie; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – zbyt wysoki 
udział, w zależności od płatu, buka, 
sosny, świerka lub wszystkich tych 
gatunków w drzewostanie, w niektórych 
płatach obecność dębu czerwonego – 
gatunku obcego geograficznie i 
ekologicznie. 

 - zbyt wysoki udział, 
w zależności od płatu, 
buka, sosny, świerka lub 
wszystkich tych 
gatunków w 
drzewostanie, w 
niektórych płatach 
obecność dębu 
czerwonego – gatunku 
obcego geograficznie 
i ekologicznie; 
- usuwanie martwych 
i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- ryzyko ekspansji 
gatunków rodzimych  
drobnokwiatowego. 

                                                 
7 20F3, 5DCB, 40E9, E614, 714B, 8F4E, 2CB2, 881E, 5226, B929, C03D, 6AA9, 3F07, 6305, FD35, E166, 84AD, 368F, 5B8B, 8E6E, C970, B0ED, F355, 4769, F956, 
7D97, C75E, 1F4B, 0259, D4C5, 93EF, EB30, CA62, F6E3, 81FB, 4D4B, 32BE, 8ED3, 0F45, 22FF, 6608, BA5F, 5ADE, 47BE, A33E, 125C, 45F5, 453F, DA92, 55D6, 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

F2B4, 00EA, CF45, 
1177, 0197, 0D01 
Pozostałe płaty: 
80C5, 49C4, BF3E, 
C4C2, 4541, 6732, 
2F84, 1A2C, FC35, 
888D, 1A86, 332D, 
DC91, E889, 887D  

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew usuwanie martwych 
i zamierających drzew – zmniejszanie się 
zasobów martwego drewna; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – zbyt wysoki 
udział, w zależności od płatu, buka, w 
niektórych płatach świerka. 

E03: Odpady, ścieki – presja 
rekreacyjno-turystyczna, zaśmiecanie, 
zanieczyszczanie, niszczenie siedliska, 
niszczenie roślin; 
I01: obce gatunki inwazyjne – ryzyko 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego; 

- zbyt wysoki udział, 
w zależności od płatu, 
buka, w niektórych 
płatach świerka; 
- usuwanie martwych 
i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- ryzyko ekspansji niecier-
pka drobnokwiatowego; 
- ryzyko ekspansji 
gatunków rodzimych 

7.  9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

BBC8 B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew usuwanie martwych 
i zamierających drzew – zmniejszanie się 
zasobów martwego drewna; 
J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – zbyt wysoki 
udział, w zależności od płatu, buka, w 
niektórych płatach świerka. 

E03: Odpady, ścieki – presja 
rekreacyjno-turystyczna, zaśmiecanie, 
zanieczyszczanie, niszczenie siedliska, 
niszczenie roślin; 
I01: obce gatunki inwazyjne – ryzyko 
ekspansji niecierpka drobnokwiatowego; 
I02: Problematyczne gatunki rodzime – 
ryzyko ekspansji gatunków rodzimych 
apofitów w runie; 
G01: Sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku rekreacji, uprawiane w 
plenerze – zanieczyszczenie, 
zaśmiecenie siedliska przez turystów. 

- zbyt wysoki udział buka 
w drzewostanie, 
- usuwanie martwych 
i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- presja rekreacyjno-turys-
tyczna (zaśmiecanie, za-
nieczyszczanie, niszczenie 
siedliska, niszczenie 
roślin); 
- ryzyko ekspansji niecier-
pka drobnokwiatowego. 
- ryzyko ekspansji 
gatunków rodzimych 

                                                                                                                                                                                                                                           
DBD9, B39E, F578, CDE5, 5285, DC14, C977, D5FC, A220, 7089, B61C, 2B00, 46D2, BA2F, 3142, 604D, 1BC1, C8DA, E4C2, 6A53, 359B, F5E7, FC5E, 5517, 8203, 
F277, A260, C24C, ECA6, 0C62, 1F6F, 3A53, 989B, DFA8, F44B, 7C8F, 38D4, 6FEC, 97F8, 5A9E, 84B5, 3FEF, 4587, B4D9, 5404, CFB7, 5F37, 54CB, B1E6, 0C85, 
DC10, D05A, E431, 21DE, CE9D, 3962, E505, A5A2, 0718, 45D5, C175, EF72, 74A1, 3247, 29B3, D192, 03CF, E81B, 9FC6, 901C, F291, 697C, 09DE, CA84, 2C7F, 
E3FD, C79E, B810, 7777, D4A2, B647, F318, 4A58, 55A2, ACDE, 4D4F, EC45, 2A0E, C439, A286, C297, 2ACB, 99D9, A03D, F1C2, F9E8, 4992, ACDC, 04FC, 4CF8, 
0F89, A375, F570, D4EA, 9BAE, E6FE, DA57, 2365, 7AAF, AC5C, 91EF, 9762, 3BEF, 2B20, 9178, 662A, CD48, D85F, 858E, FB2D, 508F, 200B, 52F2, 727F, 33F8, 
1BB7, 376A, D596, 76CB, A324, B501, E060, FB4A, FAC5, 588C, 55CD, DE77, 7DAB, 6C00, BA55, F8A5, A15E, 774C, 94F1, AE30, 2252, E2ED, 1513, 8891, 7A65, 
48C8, BD63, CCC6, CB61, 23EC, 39D5, ADF8, EFC3, 9C83, F4B3, 8C4C, CBDC, 5D31, 57D8, 1D50, 6B33, 4DE8, B023, F047, AF20, 7236, 8D4C, 4962, B5D5, 38CE, 
97C2, 856D, 2594, 25E8, EDB6, F052, 19C0, CA6A, 36F0, B9F0, 022E, 6D07, 99E9, 3737, 1147, 7EAE, E33C, CEF8, 96D2, 3CB0, 28F3, 3048, 0E09, 641D, AFE2, 8E6F, 
ADD0, BC10, 106D, B14A, FB76, A8B0, FDD6, 5C01, 0158, 1150, 96C5, 46D1, F130, 8A21, 6CFD, 5FCC, A3A8, 5F5C, 5653, 412A, 5A43, EEC5, BCF5, 996B, 3B04, 
19EF, D31E, 4011, 911B, C327, C413, 5335, 9C34, 970D, 220A, 2C55, E87D, FFA0, 5186, C25B, F4CC, 6EA9, C824, 1D63, CD9C, 9FD4, AE1F, 2AFD, FB19, ED3A, 
E079, F835, E642, A99F, EBD0, D45B 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

apofitów w runie. 
A549, B561, 4F2A, 
429E, AB67, 1073, 
81CF, 3CA4, 6EF8, 
25CC, 9A67, 84D3 

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna; 
J02.01: Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie – zaburzone stosunki 
wodne, przesuszenie spowodowane 
odwadnianiem przez rów melioracyjny. 

I02: Problematyczne gatunki rodzime – 
ryzyko ekspansji gatunków 
apofitycznych roślin zielnych 
(szczególnie trzęślicy, trzcinnika, jeżyn, 
czernicy, orlicy); 
K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
wzrost żyzności; 
M01.02: Susze i zmniejszenie opadów – 
przesuszenie siedliska wynikające ze 
zmian klimatycznych. 

- usuwanie martwych 
i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- zaburzone stosunki 
wodne – przesuszenie 
spowodowane w części 
płatów odwadnianiem 
przez rowy melioracyjne; 
- ryzyko ekspansji gatun-
ków apofitycznych roślin 
zielnych (szczególnie 
trzęślicy, trzcinnika, jeżyn, 
czernicy, orlicy); 
- wzrost żyzności; 
- przesuszenie wynikają-
ce ze zmian 
klimatycznych. 

8.  *91D0 Bory i lasy 
bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, 
Sphagno girgensohnii-
Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy 
borealne) 

673D, FCBA, 9747, 
D297, BB00,  
EF88, AE99, 13B9, 
41F4, 
0A2E, 7462, 49CC  
Pozostałe płaty: 
0E84, 3E64, 7816, 
C9CF, A573, FE69, 
ACD3, 363F, 745C, 
3FC6, 07CA, 
B3D5, 8B87, 224E, 
3DB9, B683, 
4B7A, B88A, E80F, 
B7C8, 9EA6, 45A8, 
27B0, 060E, 0B12, 
C270, 787D, 364C, 
8CF1, C551, A858, 
C38C, 713B, AEF5, 
5D4E, B8F4, 22AF, 

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna; 

I02: Problematyczne gatunki rodzime – 
ryzyko ekspansji gatunków 
apofitycznych roślin zielnych 
(szczególnie trzęślicy, trzcinnika, jeżyn, 
czernicy, orlicy); 
K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
wzrost żyzności; 
M01.02: Susze i zmniejszenie opadów – 
przesuszenie siedliska wynikające ze 
zmian klimatycznych. 

- usuwanie martwych i 
zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- ryzyko ekspansji gatun-
ków apofitycznych roślin 
zielnych (szczególnie 
trzęślicy, trzcinnika, 
jeżyn, czernicy, orlicy); 
- zaburzone stosunki 
wodne – przesuszenie 
spowodowane 
działalnością człowieka; 
- wzrost żyzności; 
- przesuszenie 
wynikające ze zmian 
klimatycznych. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

05BD, 3976, BA21, 
988E, 45B8, 9771, 
D041, F2ED, 08FD, 
533F, 501A, 4FD7, 
D266, CB1B, 
5B8D, B2EA, 
915E, EF8E, 1E1E, 
5B09, 62E5, AF2A, 
F87D, BF18, 415A, 
4163, 4C30, 49CB, 
1FA9, 99EE, 28A0 

9.  *91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe)8 

1CA6, 12C8, EFFE, 
273E,  0F9A, 2E17, 
D910, BA1E, 027B, 
5A58 ,7000, E91B, 
6BB2, 50B4, 12CE, 
BD7A, 2224 
Pozostałe płaty9 
 

B02.04: Usuwanie martwych i 
umierających drzew – usuwanie 
martwych i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów martwego 
drewna; 
B07: Inne rodzaje praktyk leśnych, 
niewymienione powyżej – obecność w 
drzewostanie gatunków obcych 
ekologicznie i geograficznie, głównie 
świerka; 
K04.05: Szkody wyrządzane przez 
roślinożerców (w tym przez zwierzynę 
łowną) – nadmierny rozwój populacji 
bobra, zagrażający istnieniu łęgów, 
zgryzanie drzew i punktowe zatapianie 
siedliska. 

I01: Nierodzime gatunki zaborcze – 
ryzyko ekspansji niecierpka 
drobnokwiatowego; 
I02: Problematyczne gatunki rodzime – 
ryzyko ekspansji gatunków 
apofitycznych roślin zielnych (min. 
pokrzywy, podagrycznika, jeżyn, malin); 
J02: Spowodowane przez człowieka 
zmiany stosunków wodnych – 
modyfikowanie warunków wodnych; 
K: Biotyczne i abiotyczne procesy 
naturalne (z wyłączeniem katastrof 
naturalnych) – zjawisko zamierania 
jesionu. 

- obecność w 
drzewostanie gatunków 
obcych ekologicznie 
i geograficznie – głównie 
świerka; 
- usuwanie martwych 
i zamierających drzew, 
zmniejszanie się zasobów 
martwego drewna; 
- nadmierny rozwój popu-
lacji bobra, zagrażający 
istnieniu łęgów (zgryzanie 
drzew i punktowe 
zatapianie siedliska); 
- ryzyko ekspansji niecier-
pka drobnokwiatowego; 
- ryzyko ekspansji 

                                                 
8  W przypadku konfliktu między ochroną siedliska *91E0 a ochroną bobra europejskiego, jako bardziej priorytetowe należny przyjąć siedlisko *91E0. 
9 A99E, A1DC, 8579, 0123, 2FE1, C588, 0247, DD96, D5DD, 2FDB, 0C61, BD7F, 1BFB, 4CEE, CC12, 5F31, 311A, 26E1, 99D8, 1C1F, B22A, A666, 37E6, 3D5D, C72C, 
3A6E, F34A, E7D5, 235C, 649F, BEA4, DDE3, E8BF, 24F1, 2073, C2AA, 2C13, E92E, E44F, 1FBE, 61D3, 7DF6, A941, F074, 20D0, D503, 4B5C, 53E2, F8A8, D41B, 
8DA3, C643, 555E, 825B, 1C3F, 84A4, 0301, 69AC, E509, A1B7, 2FB1, A1C6, CF2C, 83D8, 2F76, 68C5, B59E, B73C, 7860, 2F8D, 518C, 78CD, 7690, 7D22, BBF9, 
8262, 3B1E, 60CC, 89C7, 58F5, 83A1, B200, B8B0, ACE1, C402, 77D1, AC5E, F4FA, D080, C3A9, CE7F, 5C9B, 9740, 4E10, E2BF, 38D6, E91B, 5A58, 7000, EB08, 
C856, 7C09, 65AE, 8400, 27C8, BE86, D69A, D255, D8B2, A648, 89BE, AB28, 0C68, E61B, 4562, 461F, 0301, 9215, 002E, E994, 8F24, FF5B, AF4C, 1314, A5A3, 7101, 
6F5D, 40A2, CABD, C6E6, 1447, 8CA0, 8E9F, 9A42, D4E1, 4B2F, 5F86, 70DA, AC60, 04AD, 4569, AB74, 316E, E9B0, BB38, 1C0E, 5E3C, 4956, 9F75, C907, D520, 
7CBB, 873C, AA63, 51AB, 0862, B719, C80D, F584, 37D3, 0131, FC35, C7B9, A7C3, 3322, 9B16, 0BD5, C27E, C927, 00DA, 45F1, CC12, 7372, A155, B2A4, DA3C, 
89CC, CFA0, 6222, AD90, EB73, EE10, A5BE, 01F9, 8B84, 37C7, B898, 6925, BBB5, F7D9, 8E0B, 8582, 1515, 0816, 02D2, 39D2, 3841, 07AF, F846, B032, 3967, 3171 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska6 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

gatunków apofitycznych 
roślin zielnych (min. 
pokrzywy, podagrycz-
nika, jeżyn, malin); 
- modyfikowanie 
warunków wodnych; 
- zjawisko zamierania 
jesionu. 

10.  Leśne siedliska 
przyrodnicze: 9110, 
9130, 9160, 9170, 91E0 

Wszystkie płaty K04.05: Szkody wyrządzane przez 
roślinożerców (w tym przez zwierzynę 
łowną) – szkody powstałe w uprawach 
leśnych, powodowane przede wszystkim 
przez zgryzanie pędów szczytowych 
młodych drzewek przez łosia, często 
uniemożliwiające prowadzenie 
racjonalnej gospodarki leśnej, w tym 
kształtowania właściwego składu 
gatunkowego siedlisk przyrodniczych. 

 - szkody powstałe w 
uprawach leśnych, powo-
dowane przede wszyst-
kim przez zgryzanie pę-
dów szczytowych mło-
dych drzewek przez łosia; 
często uniemożliwiające 
prowadzenie racjonalnej 
gospodarki leśnej, w tym 
kształtowania właściwe-
go składu gatunkowego 
upraw dla leśnych 
siedlisk naturowych. 

 
 

Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska10 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

1.  1393 Sierpowiec 
błyszczący 
Drepanocladus 
vernicosus 

6382, 933F, ACF2, 
6C42 

A03.03: Zaniechanie / brak koszenia – 
brak ekstensywnego użytkowania; 
K02: Ewolucja biocenotyczna, sukcesja – 
sukcesja siedlisk gatunku w kierunku 
zbiorowisk leśnych i zaroślowych – 
zarastanie przez drzewa i krzewy; 
K04.01: Konkurencja – konkurencja ze 
strony pospolitych gatunków mszaków 

- - brak ekstensywnego 
użytkowania; 
- sukcesja siedlisk gatunku w 
kierunku zbiorowisk leśnych i 
zaroślowych - zarastanie przez 
drzewa i krzewy; 
- konkurencja ze strony 
pospolitych gatunków mszaków 

                                                 
10  Podane kody czteroznakowe stanowią 4 ostatnie znaki kodu GUID przyporządkowanego do danego płatu siedliska w tabeli atrybutów w warstwie wektorowej GIS. 
Skrócenie ma na celu zwiększenie czytelności tabeli. 



 

124 

Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Zagrożenia 

L.p. Przedmiot ochrony Nr stanowiska10 
Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

siedlisk podmokłych (gatunek słabszy 
konkurencyjne); 
J02.04.01: Zalewanie – działalność bo-
brów (podtapianie siedliska gatunku). 

siedlisk podmokłych (gatunek 
słabszy konkurencyjne) 
- działalność bobrów 
(podtapianie siedliska gatunku). 

5F65 – okolice wsi 
Mortąg 

A03.03: Zaniechanie / brak koszenia – 
brak ekstensywnego użytkowania; 
K02: Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
– sukcesja siedlisk gatunku w kierunku 
zbiorowisk leśnych i zaroślowych – 
zarastanie przez drzewa i krzewy; 
K04.01: Konkurencja – konkurencja ze 
strony pospolitych gatunków mszaków 
siedlisk podmokłych (gatunek słabszy 
konkurencyjne); 

 - sukcesja siedlisk gatunku w 
kierunku zbiorowisk leśnych i 
zaroślowych - zarastanie przez 
drzewa i krzewy; 
- konkurencja ze strony 
pospolitych gatunków mszaków 
siedlisk podmokłych (gatunek 
słabszy konkurencyjne); 
- brak ekstensywnego 
użytkowania. 

2.  1903 Lipiennik Loesela 
Liparis loeselii 

5D9E, 2202, BDFF, 
2321 
8B40 – okolice wsi 
Mortąg 

A03.03: Zaniechanie / brak koszenia – 
brak ekstensywnego użytkowania; 
J02.04.01: Zalewanie – działalność 
bobrów (podtapianie siedliska gatunku); 
K02: Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
– sukcesja siedlisk gatunku w kierun¬ku 
zbiorowisk leśnych i zaroślowych – 
zarastanie przez drzewa i krzewy; 
K04.01: Konkurencja – konkurencja ze 
strony pospolitych gatunków mszaków 
siedlisk podmokłych (gatunek słabszy 
konkurencyjnie). 

- - brak ekstensywnego 
użytkowania; 
- sukcesja siedlisk gatunku w 
kierunku zbiorowisk leśnych i 
zaroślowych - zarastanie przez 
drzewa i krzewy; 
- konkurencja ze strony 
pospolitych gatunków mszaków 
siedlisk podmokłych (gatunek 
słabszy konkurencyjne) 
- działalność bobrów 
(podtapianie siedliska gatunku). 

 
Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Zagrożenia 
L.p. Przedmiot ochrony 

Nr 
stanowiska Istniejące Potencjalne 

Opis zagrożenia 

1. nocek łydkowłosy Myotis 
dasycneme 

8EB9 U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – 
brak szczegółowej wiedzy na temat 
występowania gatunku na terenie 
obszaru. 

K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – 
prowadząca do zarastania tafli wo-
dy, w konsekwencji zmniejszająca 
powierzchnię żerowisk. 

eutrofizacja wód jezior 

2. bóbr europejski 
Castor fiber 

2ED8, D8CA, 
7FAD 

X: Brak zagrożeń i nacisków – z uwagi 
na właściwy stan zachowania populacji 
gatunku. 

F05.04: Kłusownictwo – nielegalne 
zabijanie zwierząt, płoszenie i 
rozbieranie tam. 

kłusownictwo 

3. wydra Lutra lutra 0E9D, 402E, X: Brak zagrożeń i nacisków – z uwagi F05.04: Kłusownictwo – nielegalne kłusownictwo 
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4D7C, 9190 na właściwy stan zachowania populacji 
gatunku. 

zabijanie zwierząt, płoszenie. 

4. traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

AEB8, D1A8 X: Brak zagrożeń i nacisków – z uwagi 
na właściwy stan zachowania populacji 
gatunku.  

F02.03: Wędkarstwo – zarybienie w 
celach wędkarskich; 
H01.09: Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych źródeł 
rozproszonych, niewymienionych 
powyżej – zanieczyszczenie 
zbiorników wodnych (nadmierna 
eutrofizacja); 
J02.05: Modyfikowanie funkcjono-
wania wód – ogólnie – zanikanie 
(osuszanie), bądź łączenie się zbior-
ników mniejszych w jeden większy; 
obniżanie się poziomu wód 
gruntowych i powierzchniowych; 
K02.01: Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) – 
potencjalnie zbytnie zarośnięcie. 

- zanieczyszczenie (nadmierna 
eutrofizacja); 
- zarybienie w celach 
wędkarskich; 
- zanikanie (osuszanie), bądź 
„zlewanie” się zbiorników 
mniejszych w jeden większy; 
- Obniżanie się poziomu wód 
gruntowych  
i powierzchniowych 
- potencjalnie zbytnie zarośnięcie, 
skrajnie niskie zarośnięcie. 

5. kumak nizinny 
Bombina bombina 

2FD9, 9236, 
ADA1, 7607 

X: Brak zagrożeń i nacisków – z uwagi 
na właściwy stan zachowania populacji 
gatunku. 

F02.03: Wędkarstwo – zarybienie w 
celach wędkarskich; 
H01.09: Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych z innych źródeł 
rozproszonych, niewymienionych 
powyżej – zanieczyszczenie 
(nadmierna eutrofizacja); 
J02.05: Modyfikowanie funkcjono-
wania wód – ogólnie – zanikanie 
(osuszanie), bądź łączenie się zbior-
ników mniejszych w jeden większy; 
obniżanie się poziomu wód 
gruntowych i powierzchniowych; 
K02.01: Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) – 
potencjalnie zbytnie zarośnięcie. 

- zanieczyszczenie (nadmierna 
eutrofizacja); 
- zarybienie w celach 
wędkarskich; 
- zanikanie (osuszanie), bądź 
„zlewanie” się zbiorników 
mniejszych w jeden większy; 
Obniżanie się poziomu wód 
gruntowych i powierzchniowych 
- potencjalnie zbytnie zarośnięcie, 
skrajnie niskie zarośnięcie. 

6. różanka 
Rhodeus sericeus amarus 

D2F9 
8DA5 

E03.01: Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych – zaśmiecanie, 
siedliska gatunku; 
H01.03: Inne zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych ze źródeł 
punktowych – zanieczyszczenie, 

F03.02.03: Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo – nielegalne 
pozyskanie osobników gatunku; 
I01: obce gatunki inwazyjne – 
nierodzime gatunki ryb, nierodzime 
gatunki słodkowodnych małży; 

Najważniejszym aktualnym 
zagrożeniem jest zanieczyszczenie 
wód.  
 
Potencjalnym zagrożeniem jest 
pojawienie się obcych gatunków 
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wzrost eutrofizacji; 
H01.05: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z rolnictwem i 
leśnictwem – zanieczyszczenie, wzrost 
eutrofizacji; 
H01.08: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw domowych – 
zanieczyszczenie, wzrost eutrofizacji. 

J02.03: Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych – powodująca 
zmianę siedlisk gatunku; 
J02.05.05: Niewielkie projekty hy-
droenergetyczne, jazy – powodu-
jąca zmianę siedlisk gatunku.  
J02.01: Zasypywanie terenu, melio-
racje i osuszanie – ogólnie – powo-
dująca zmianę siedlisk gatunku;  
J02.02: Usuwanie osadów (mułu…) 
– powodujące zmętnienie wody; 
K04.01: Konkurencja – 
potencjalnym zagrożeniem jest 
pojawienie się obcych gatunków 
małży, które spowodować może 
wyginięcie gatunków rodzimych, a 
w konsekwencji różanki.  

małży, które spowodować może 
wyginięcie różanki.   

7. piskorz 
Misgurnus fossilis 

FF1E E03.01: Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych – zaśmiecanie, 
siedliska gatunku; 
F03.02.03: Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo – nielegalne pozyskanie 
osobników gatunku; 
H01.03: Inne zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych ze źródeł 
punktowych – zanieczyszczenie, 
wzrost eutrofizacji; 
H01.05: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z rolnictwem i 
leśnictwem – zanieczyszczenie, wzrost 
eutrofizacji; 
H01.08: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw domowych – 
zanieczyszczenie siedliska gatunku; 
J02.02: Usuwanie osadów – fizyczne 
usuwanie gatunku, który aktywnie 
zagrzebuje się w dnie, i jego siedliska.  

I01: obce gatunki inwazyjne – 
nierodzime gatunki ryb; 
J02.05.05: Niewielkie projekty 
hydroenergetyczne, jazy – zmiana 
siedliska gatunku; 
J02.03: Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych – niekorzystne 
zmiany siedliska gatunku; 
J02.01: Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie – 
niszczenie siedliska gatunku i 
zabijanie osobników podczas 
prowadzenia prac. 

Najważniejszym aktualnym 
zagrożeniem jest zanieczyszczenie 
wód. Gatunkowi zagraża ponadto 
niewłaściwie prowadzona 
gospodarka wodna, w tym 
głównie usuwanie osadów 
(fizyczne usuwanie przedmiotu 
ochrony i jego siedliska – piskorz 
aktywnie zagrzebuje się w dnie) 
i prace utrzymaniowe kanałów 
(główne siedlisko przedmiotu 
ochrony w obszarze).   
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8. koza 
Cobitis taenia 

AB14, F11C, 
B71C, CA17, 
E7CD 
 

E03.01: Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych – zaśmiecanie, 
siedliska gatunku; 
H01.03: Inne zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych ze źródeł punktowych – 
zanieczyszczenie, wzrost eutrofizacji; 
H01.05: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z rolnictwem i 
leśnictwem – zanieczyszczenie, wzrost 
eutrofizacji; 
H01.08: Rozproszone zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych z powodu 
ścieków z gospodarstw domowych – 
zanieczyszczenie siedliska gatunku; 

I01: obce gatunki inwazyjne – 
nierodzime gatunki ryb; 
F03.02.03: Chwytanie, trucie, 
kłusownictwo – nielegalne 
pozyskanie osobników gatunku;; 
J02.03: Regulowanie (prostowanie) 
koryt rzecznych i zmiana przebiegu 
koryt rzecznych – niekorzystne 
zmiany siedliska gatunku; 
J02.05.05 – niewielkie projekty 
hydroenergetyczne, jazy – zmiana 
siedliska gatunku;. 

 

9. poczwarówka zwężona 
Vertigo angustior 

A873, 1E2C A02.03: Usuwanie trawy pod grunty 
orne – utrata siedliska gatunku, 
J02.05: Modyfikowanie funkcjonowa-
nia wód – ogólnie – utrata siedliska 
gatunku. 

brak Obniżanie się poziomu wód 
gruntowych 
potencjalnie zbytnie zarośnięcie, 
skrajnie niskie zarośnięcie. 

10. zalotka większa 
Leucorrhinia pectoralis 

A83B, F8F5, 
040D, B5C7 

J02.01.03: Wypełnianie rowów, tam, 
stawów, sadzawek, bagien lub torfianek 
– utrata siedliska gatunku; 
K02.01: Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) – utrata siedliska gatunku. 

brak Naturalne wypełnianie zbiorników 
materią organiczną, zarastanie. 

11. czerwończyk nieparek 
Lycaena dispar 

A7B2 A02.03: Usuwanie trawy pod grunty or-
ne – przekształcenie siedliska gatunku; 
A03.03: Zarzucenie koszenia – 
powodujące zanik siedliska gatunku; 
A04.03: Brak wypasu – powodujące 
zanik siedliska gatunku; 
K02.01: Zmiana składu gatunkowego – 
przekształcenie siedliska gatunku. 

brak Zaniechanie gospodarki łąkarskiej 
prowadzące do zaniku stanowiska 

12. pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 

F55D, 74BB J03.01: Zmniejszenie lub utrata 
określonych cech siedliska – naturalne 
ubytki w drzewostanie. 

G05.06: Chirurgia drzewna, ścina-
nie na potrzeby bezpieczeństwa, 
usuwanie drzew przydrożnych – 
niszczenie lub niekorzystne 
przekształcenie siedliska gatunku. 

Usuwanie drzew wynikające z 
potrzeb bezpieczeństwa 
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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/celu 

1. 
3140 Twardowodne oligo- i 
mezotroficzne zbiorniki wodne 
z podwodnymi łąkami ramienic 
(Charecteria ssp.) 

FV 
• Zachowanie właściwego (FV) stanu ochrony siedliska; 
• Poszerzenie stanu wiedzy w zakresie detekcji źródeł 

zanieczyszczenia wody 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 

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

FV 
• Zachowanie właściwego (FV) stanu ochrony siedliska; 
• Poszerzenie stanu wiedzy w zakresie detekcji źródeł 

zanieczyszczenia wody 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 

3. 
*7110 Torfowiska wysokie z 
roślinnością torfotwórczą 
(żywe) 

U1 • Przywrócenie otwartego charakteru siedliska (pokrycie drzew 
i krzewów docelowo mniejsze niż 10%). 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia realizacji 
PZO 

4. 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-
Fagenion) 

U1 
• Stopniowa poprawa parametru struktury i funkcji siedliska  
• Stopniowa poprawa wskaźników określających ilość 

martwego  drewna w siedlisku. 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 

5. 
9130 Żyzne buczyny (Dentario 
glandulosae-Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) 

U1 

• Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska na 
stanowiskach w granicach obszaru; 

• Stopniowa poprawa wskaźników określających ilość 
martwego  drewna w siedlisku. 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 

6. 
9160 Grąd subatlantycki 
(Stellario-Carpinetum) 

U1 

• Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska na 
stanowiskach w granicach obszaru; 

• Stopniowa poprawa wskaźników określających ilość 
martwego  drewna w siedlisku. 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 

7.  
9170 Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

U1 

• Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska na 
stanowiskach w granicach obszaru; 

• Stopniowa poprawa wskaźników określających ilość 
martwego  drewna w siedlisku. 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 

8.  

*91D0 Bory i lasy bagienne 
(Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino mugo-Sphag-
netum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum) i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne 

U1 

• Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska na 
stanowiskach w granicach obszaru; 

• Stopniowa poprawa wskaźnika określającego ilość martwego  
drewna w siedlisku. 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu 
ochrony/celu 

9.  

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolo-
we, olszowe i jesionowe (Sali-
cetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-
incanae) i olsy źródliskowe 

U1 

• Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska na 
stanowiskach w granicach obszaru; 

• Stopniowa poprawa parametrów określających ilość 
martwego  drewna w siedlisku. 

Cały okres trwania PZO. Cel długofalowy 
wykraczający poza okres PZO, nie jest możliwe 
jego osiągnięcie w perspektywie 10 lat. 

 
Gatunki ro ślin 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 

• Utrzymanie otwartego charakteru siedliska gatunku 
(pokrycie drzew i krzewów mniejsze niż 20%); 

• Zachowanie właściwego (FV) parametru stanu uwodnienia 
siedliska gatunku. 

W pierwszej połowie obowiązywania PZO 

2.  1903 Lipiennik Loesela Liparis 
loeselii 

FV 

• Utrzymanie otwartego charakteru siedliska gatunku 
(pokrycie drzew i krzewów mniejsze niż 20%); 

• Zachowanie właściwego (FV) parametru stanu uwodnienia 
siedliska gatunku. 

W pierwszej połowie 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.  
nocek łydkowłosy Myotis 
dasycneme 

XX Poszerzenie wiedzy o występowaniu gatunku. Pierwsze cztery lata obowiązywania PZO 

2.  
bóbr europejski 
Castor fiber 

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku Cały czas obowiązywania PZO 

3.  wydra Lutra lutra FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku Cały czas obowiązywania PZO 

4.  
traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus 

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku) Cały czas obowiązywania PZO 

5.  
kumak nizinny 
Bombina bombina 

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku Cały czas obowiązywania PZO 

6.  
różanka 
Rhodeus sericeus amarus 

U1 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego 
ochrony 

1. Do 2 lat od momentu obowiązywania 
dokumentu.  
2. 10 lat. 

7.  
piskorz 
Misgurnus fossilis 

U2 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego 
ochrony. 
Poprawa stanu ochrony gatunku do stanu właściwego (FV) 

1. Do 2 lat od momentu obowiązywania 
dokumentu.  
2. 10 lat. 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony 

8.  
koza 
Cobitis taenia 

U1 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego 
ochrony. 
Poprawa stanu ochrony gatunku do stanu właściwego (FV) 

1. Do 2 lat od momentu obowiązywania 
dokumentu.  
2. 10 lat. 

9.  
poczwarówka zwężona 
Vertigo angustior 

FV/U1 
Zachowanie właściwego (FV) parametru stanu uwodnienia siedliska gatunku. 
Poszerzenie stanu wiedzy o występowaniu gatunku 

Cały czas obowiązywania PZO,  
Pierwsza połowa obowiązywania PZO 

10.  
zalotka większa 
Leucorrhinia pectoralis 

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku. Cały czas obowiązywania PZO 

11.  
czerwończyk nieparek 
Lycaena dispar 

U1/U2 Przywrócenie właściwego stanu ochrony (FV) siedlisk gatunku Cały czas obowiązywania PZO 

12.  
pachnica dębowa 
Osmoderma eremita 

FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku. Cały czas obowiązywania PZO 
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Moduł C 
 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska 

Monitoring stanu ochrony siedliska 
wg metodyki GIOŚ (do czasu jej 
opracowania – ocena ekspercka, 
posiłkowo metodyka dla siedliska 
3150), w tym monitoring stanu 
fizyko-chemicznego wód. 

 

Co 3 lata, pier-
wszy monitoring 
w ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

 
RDOŚ w 
Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D2 
Poszerzenie stanu 
wiedzy 

Analiza wskaźników fizyko-
chemicznych oraz planktonu. 
Wykonanie pełnej inwentaryzacji 
zbiorowisk roślin wodnych. 

Jezioro Jasne - 069E 
Działka ewidencyjna: 
280703_2.0031.AR_5.168/2 

W ciągu 
pierwszych 3 lat 
obowiązywania 
planu 

2/płat 
RDOŚ 
w Olsztynie 

1.  

3140 Twardowodne 
oligo- i mezotroficzne 
zbiorniki wodne z 
podwodnymi łąkami 
ramienic (Charecteria 
ssp.) 

D3 

Monitoring 
hydrologiczny,  
detekcja źródeł 
zanieczyszczenia wód 

Detekcja źródeł zanieczyszczenia 
wody oraz opracowanie metod ich 
poprawy (działanie wspólne dla 
zasobów siedliska 3140 i 3150 w 
obszarze). Wyznaczenie stanowisk 
do monitoringu 

Cały obszar Natura 2000 

W ciągu 
pierwszych 3 lat 
obowiązywania 
planu 

1/płat 
RDOŚ 
w Olsztynie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

2.  3150 Starorzecza i 
naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska 

Monitoring stanu ochrony siedliska 
wg metodyki GIOŚ, w tym 
monitoring stanu fizyko-
chemicznego wód. 

Miejsca wyznaczone w 
działaniu nr …. 

Co 3 lata, pier-
wszy monitoring 
w ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

 
RDOŚ 
w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nympheion, Potamion 

D2 

Monitoring 
hydrologiczny,  
detekcja źródeł 
zanieczyszczenia wód 

Detekcja źródeł zanieczyszczenia 
wody oraz opracowanie metod ich 
poprawy (działanie wspólne dla 
zasobów siedliska 3140 i 3150 w 
obszarze) 
Wyznaczenie stanowisk do 
monitoringu. 

Cały obszar Natura 2000, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem jez. 
Jeziorak, Bądze i 
Głegokiego 

W ciągu 
pierwszych 3 lat 
obowiązywania 
planu 

1/płat 
RDOŚ 
w Olsztynie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 
Usunięcie nalotu 
drzew i krzewów 

Wycinka nalotu drzew i krzewów 
(szczególnie brzóz); przy pokryciu 
powyżej 40% wycinać cyklicznie w 
miarę potrzeby na podstawie 
monitoringu. Najlepiej wykonywać 
zimą. Ściętą biomasę (w tym 
gałęziówkę) należy usunąć poza 
granice siedliska. 
Realizować działanie w terminie od 
listopada do marca. 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu 

4/płat 

RDOŚ 
w Olsztynie; 
Nadleśnictwo 
Susz 

A2 
Ograniczenie odpływu 
wody 

Ograniczenie odpływu wody 
poprzez zaniechanie konserwacji i 
oczyszczania istniejących rowów, 
wykorzystanie naturalnych metod 
spowolnienia odpływu,  np. progi z 
powalonych drzew. 

41F3, 41DB  
Adresy leśne: 
07-28-2-07-125   -i   -00 
07-28-2-07-126   -f   -00 
07-28-2-08-110   -b   -00 

Cały okres 
obowiązywania 
planu 

Brak danych 

RDOŚ 
w Olsztynie; 
Nadleśnictwo 
Susz  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3.  *7110 Torfowiska 
wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 

B1 Utrzymanie Utrzymanie właściwego sposobu Wszystkie płaty siedliska – Od momentu W ramach Nadleśnictwo 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

właściwego sposobu 
użytkowania w zlewni 
torfowiska 

użytkowania lasu w zlewni 
torfowiska. 
Stosowanie rębni złożonych (jeśli 
jest taka możliwość) w pasie o 
szerokości jednej wysokości 
otaczającego drzewostanu (około 30 
m) od granicy siedliska. Zrywka z 
minimalizacją naruszenia pokrywy 
glebowej (wykonywana zimą lub 
nasiębierna). 

zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

obowiązywania 
PZO 

prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Susz 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska 
Ocena stanu wg metodyki GIOŚ. 
Szczególnie dotyczy kontroli 
ekspansji drzew i krzewów. 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Co 3 lata, pier-
wszy monitoring 
w ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu 

0,5/płat 
RDOŚ w 
Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr 
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
 

4.  9110 Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fagenion) 

B2 Prowadzenie 
gospodarki leśnej z 
uwzględnieniem 
potrzeb ochrony 
siedliska 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 
zastosowaniem rębni złożonych, o ile 
jest to możliwe – niezalecane stoso-
wanie zrębów zupełnych (wyjątkiem 
jest przebudowa drzewostanu oraz 
klęski żywiołowe). 
Kontynuowanie w ramach gospodarki 
leśnej działań mających na celu pozo-
stawianie martwego drewna – pozo-
stawianie w drzewostanie martwych 
drzew stojących do naturalnego 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

W okresie 
obowiązywania 
PZO 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

rozkładu, z uwzględnieniem 
ergonomii – za wyjątkiem 
koniecznych zabiegów wynikających 
z zakresu ochrony lasu i zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego. 
Cały okres obowiązywania planu. 

B3 

Kształtowanie 
prawidłowej struktury 
i składu gatunkowego 
drzewostanu 

Protegowanie buka występującego w 
postaci spontanicznie pojawiającego 
się nalotu lub podrostu oraz II piętra 
drzewostanu. Nie wprowadzanie 
gatunków obcych geograficznie 
(jodła, daglezja, dąb czerwony i in.). 
Dopuszczalna domieszka mezotro-
ficznych gatunków liściastych (dąb 
szypułkowy i bezszypułkowy, brzo-
za) bądź ewentualnie iglastych (sos-
na, modrzew) w ilości nie większej 
niż 20%. Stosowanie składów 
gatunkowych z udziałem sosny 
maksymalnie 20%. 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska 

Ocena stanu ochrony siedliska 
zgodnie z metodyką GIOŚ (do czasu 
wydania metodyki dla siedlisk 9110, 
9130 i 9170 na podstawie metodyki 
dla siedliska 9160), w tym: 
1) ocena zasobów martwego drewna 
leżącego lub stojącego >3 m długości 
i >50 cm grubości 
2) ocena łącznych zasobów martwego 
drewna 
3) ocena pozyskania drewna i innych 
przekształceń siedliska związanych z 
użytkowaniem 

Stanowiska w płatach 
reprezentujących 20-50% 
całkowitego areału siedliska 
w obszarze Natura 2000 – 
współrzędne do ustalenia 
przy pierwszej kontroli 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

 
RDOŚ 
w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

       

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B2 

Prowadzenie 
gospodarki leśnej 
z uwzględnieniem 
potrzeb ochrony 
siedliska 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 
zastosowaniem rębni złożonych, o 
ile jest to możliwe – niezalecane 
stosowanie zrębów zupełnych (wy-
jątkiem jest przebudowa drzewo-
stanu oraz klęski żywiołowe). 
Kontynuowanie w ramach gospo-
darki leśnej działań mających na 
celu pozostawianie martwego 
drewna – pozostawianie w drzewo-
stanie martwych drzew stojących do 
naturalnego rozkładu, z uwzględnie-
niem ergonomii – za wyjątkiem ko-
niecznych zabiegów wynikających z 
zakresu ochrony lasu i zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego. 
Cały okres obowiązywania planu. 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz 

5.  9130 Żyzne buczyny 
(Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) 

B3 Kształtowanie 
prawidłowej struktury 
i składu gatunkowego 
drzewostanu 

Protegowanie buka występującego 
w postaci spontanicznie pojawiają-
cego się nalotu lub podrostu oraz II 
piętra drzewostanu. Nie wprowa-
dzanie gatunków obcych geograficz-
nie (jodła, daglezja, dąb czerwony i 
in.). Dopuszczalny udział gatunków 
obcych ekologicznie (sosna, świerk, 
modrzew) w składzie upraw – do 
10%. Dopuszczalna domieszka 
eutroficznych gatunków liściastych 
w ilości nieprzekraczającej 20% 
(dęby szypułkowy i bezszypułkowy, 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

grab, lipa, klony). 
Cały okres obowiązywania planu. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska 

Ocena stanu ochrony siedliska 
zgodnie z metodyką GIOŚ (do czasu 
wydania metodyki dla siedlisk 9110, 
9130 i 9170 na podstawie metodyki 
dla siedliska 9160), w tym: 
1) ocena zasobów martwego drewna 
leżącego lub stojącego >3 m 
długości i >50 cm grubości 
2) ocena łącznych zasobów 
martwego drewna 
3) ocena pozyskania drewna i 
innych przekształceń siedliska 
związanych z użytkowaniem 

Stanowiska w płatach 
reprezentujących 20-50% 
całkowitego areału siedliska 
w obszarze Natura 2000 – 
współrzędne do ustalenia 
przy pierwszej kontroli 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

 
RDOŚ 
w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

6.  9160 Grąd subatlantycki 
(Stellario-Carpinetum) 

B2 Prowadzenie 
gospodarki leśnej z 
uwzględnieniem 
potrzeb ochrony 
siedliska 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 
zastosowaniem rębni złożonych, o 
ile jest to możliwe – niezalecane 
stosowanie zrębów zupełnych (wy-
jątkiem jest przebudowa drzewo-
stanu oraz klęski żywiołowe). 
Kontynuowanie w ramach 
gospodarki leśnej działań mających 
na celu pozostawianie martwego 
drewna – pozostawianie w 
drzewostanie martwych drzew 
stojących do naturalnego rozkładu, z 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Miłomłyn, 
Nadleśnictwo 
Susz 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

wyjątkiem koniecznych zabiegów 
wynikających z zakresu ochrony 
lasu i zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego. 
Cały okres obowiązywania planu. 

B3 

Kształtowanie 
prawidłowej struktury 
i składu gatunkowego 
drzewostanu 

Protegowanie gatunków właściwych 
siedlisku występujących w postaci 
spontanicznie pojawiającego się 
nalotu lub podrostu oraz II piętra 
drzewostanu (grab, dęby 
szypułkowy i bezszypułkowy, lipa, 
klony). Nie wprowadzanie 
gatunków obcych geograficznie 
(jodła, daglezja, dąb czerwony i in.) 
i ekologicznie (modrzew, sosna bądź 
świerk) dopuszczalne pojedynczo, w 
udziale nie większym niż 20%. W 
sztucznych odnowieniach na 
powierzchniach mocno 
uszkodzonych przez łosia, 
dopuszcza się w składzie 
gatunkowym naturalne odnowienie 
brzozy. 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Miłomłyn, 
Nadleśnictwo 
Susz 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska Ocena stanu ochrony siedliska 
zgodnie z metodyką GIOŚ, w tym: 
1) ocena zasobów martwego drewna 
leżącego lub stojącego >3 m 
długości i >50 cm grubości 
2) ocena łącznych zasobów 
martwego drewna 
3) ocena pozyskania drewna i 
innych przekształceń siedliska 
związanych z użytkowaniem 
Co 3 lata, pierwszy monitoring w 

Stanowiska w płatach 
reprezentujących 20-50% 
całkowitego areału siedliska 
w obszarze Natura 2000 – 
współrzędne do ustalenia 
przy pierwszej kontroli 

  RDOŚ w 
Olsztynie 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

ciągu pierwszych 5 lat 
obowiązywania planu. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B2 

Prowadzenie 
gospodarki leśnej z 
uwzględnieniem 
potrzeb ochrony 
siedliska 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 
zastosowaniem rębni złożonych, o 
ile jest to możliwe – niezalecane 
stosowanie zrębów zupełnych (wy-
jątkiem jest przebudowa drzewo-
stanu oraz klęski żywiołowe). 
Kontynuowanie w ramach 
gospodarki leśnej działań mających 
na celu pozostawianie martwego 
drewna – pozostawianie w 
drzewostanie martwych drzew 
stojących do naturalnego rozkładu, z 
uwzględnieniem ergonomii – za 
wyjątkiem koniecznych zabiegów 
wynikających z zakresu ochrony 
lasu i zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego. 
Cały okres obowiązywania planu. 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej – 
bezkosztowo.  

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz 

7.  9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 
subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum) 

B3 Kształtowanie 
prawidłowej struktury 
i składu gatunkowego 
drzewostanu 

Protegowanie gatunków właściwych 
siedlisku występujących w postaci 
spontanicznie pojawiającego się 
nalotu lub podrostu oraz II piętra 
drzewostanu (grab, dęby 
szypułkowy i bezszypułkowy, lipa, 
klony). Nie wprowadzanie 
gatunków obcych geograficznie 
(jodła, daglezja, dąb czerwony i in.) 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

i ekologicznie (modrzew, sosna bądź 
świerk) dopuszczalne pojedynczo, w 
udziale nie większym niż 20%. W 
sztucznych odnowieniach na po-
wierzchniach mocno uszkodzonych 
przez łosia, dopuszcza się w 
składzie gatunkowym naturalne 
odnowienie brzozy 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A2 
Ograniczenie odpływu 
wody 

Zaniechanie konserwacji 
i oczyszczania istniejących rowów, 
wykorzystanie naturalnych metod 
spowolnienia odpływu - np. progi 
z powalonych drzew  

A549, B561, 4F2A,  13B9, 
41F4, 0A2E, 7462, 429E, 
AB67, 1073, 81CF, 3CA4, 
6EF8, 25CC, 9A67, 84D3 
Adresy leśne11 
 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

Brak danych 

Nadleśnictwo 
Iława 
i Nadleśnictwo 
Susz 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

8.  *91D0 Bory i lasy 
bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, 
Sphagno girgensohnii-
Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy 
borealne) 

B2 Prowadzenie 
gospodarki leśnej z 
uwzględnieniem 
potrzeb ochrony 
siedliska 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 
zastosowaniem rębni złożonych, o 
ile jest to możliwe – niezalecane 
stosowanie zrębów zupełnych (wy-
jątkiem jest przebudowa drzewo-
stanu oraz klęski żywiołowe). 
Kontynuowanie w ramach 
gospodarki leśnej działań mających 
na celu pozostawianie martwego 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz 

                                                 
11 07-07-1-02-48 -o -00, 07-07-1-02-49 -j -00, 07-07-1-02-49 -l -00, 07-07-1-02-62 -f -00, 07-07-1-02-62 -g -00,07-07-1-02-63 -g -00, 07-07-1-02-63 -h -00, 07-07-1-02-63 -i -00, 07-
07-1-02-63 -j -00, 07-07-1-02-63 -k -00,07-28-1-03-168 -c -00, 07-28-1-03-169 -d -00, 07-28-1-03-184 -b -00, 07-28-1-03-185 -b -00, 07-28-1-03-188 -f -00, 07-28-1-04-196 -b -00, 
07-28-1-04-196 -c -00, 07-28-1-04-209 -a -00, 07-28-3-12-1 -h -00, 07-28-3-12-2 -b -00, 07-28-3-12-25 -b -00, 07-28-3-12-25 -c -00, 07-28-3-12-25 -f -00, 07-28-3-12-26 -b -00, 07-
28-3-12-26 -c -00, 07-28-3-12-26 -d -00, 07-28-3-12-26 -g -00, 07-28-3-12-26 -h -00, 07-28-3-12-27 -d -00, 07-28-3-12-27 -i -00, 07-28-3-12-5 -a -00 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

drewna – pozostawianie w drzewo-
stanie martwych drzew stojących do 
naturalnego rozkładu, z uwzględ-
nieniem ergonomii – za wyjątkiem 
koniecznych zabiegów wynikają-
cych z zakresu ochrony lasu i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego. 
Cały okres obowiązywania planu. 

B3 

Kształtowanie 
prawidłowej struktury 
i składu gatunkowego 
drzewostanu 

Kształtowanie prawidłowej 
struktury i składu gatunkowego 
drzewostanu.  
Nie wprowadzanie/usuwanie 
gatunków obcych geograficznie 
(dąb czerwony i in.) i ekologicznie 
(buk, dąb, modrzew; świerk w 
płatach sośnin i brzezin bagiennych 
dopuszczalny w udziale nie 
większym niż 20%). 
W obrębie płatów borów bagien-
nych utrzymywać udział brzozy nie 
większy niż 10% - uzyskana masa 
drzewna może być wykorzystana do 
uszczelnienia rowów 
melioracyjnych przy działaniu B2. 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki 
leśnej - 
bezkosztowo  

Nadleśnictwo 
Iława, 
Nadleśnictwo 
Susz  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska Ocena stanu ochrony siedliska 
zgodnie z metodyką GIOŚ, w tym: 
1) ocena zasobów martwego drewna 
leżącego lub stojącego >3 m długości 
i >50 cm grubości 

A549, B561, 4F2A,  13B9, 
41F4, 0A2E, 7462, 429E, 
AB67, 1073, 81CF, 3CA4, 
6EF8, 25CC, 9A67, 84D3  
Adresy leśne12 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu 
pierwszych 5 lat 

0,5/płat RDOŚ w 
Olsztynie 

                                                 
12 07-07-1-02-48 -o -00, 07-07-1-02-49 -j -00, 07-07-1-02-49 -l -00, 07-07-1-02-62 -f -00, 07-07-1-02-62 -g -00,07-07-1-02-63 -g -00, 07-07-1-02-63 -h -00, 07-07-1-02-63 -i 
-00, 07-07-1-02-63 -j -00, 07-07-1-02-63 -k -00,07-28-1-03-168 -c -00, 07-28-1-03-169 -d -00, 07-28-1-03-184 -b -00, 07-28-1-03-185 -b -00, 07-28-1-03-188 -f -00,  
07-28-1-04-196 -b -00, 07-28-1-04-196 -c -00, 07-28-1-04-209 -a -00, 07-28-3-12-1 -h -00, 07-28-3-12-2 -b -00, 07-28-3-12-25 -b -00, 07-28-3-12-25 -c -00, 07-28-3-12-25 -
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

2) ocena pozyskania drewna i innych 
przekształceń siedliska związanych z 
użytkowaniem 
3)Ocena stopnia uwodnienia 
Co 3 lata, pierwszy monitoring w 
ciągu pierwszych 5 lat 
obowiązywania planu. 

obowiązywania 
planu. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A3 
Ograniczenie presji 
wywieranej przez 
roślinożerców 

W przypadku konfliktu między och-
roną siedliska przyrodniczego a 
ochroną bobra, pierwszeństwo och-
rony należy przyznać siedlisku 
poprzez obniżanie poziomu piętrzenia 
wody (rozbiórka tam, syfony przele-
wowe) ew. odłów lub odstrzał 
osobników bobra 
(działanie wspólne dla przedmiotów 
ochrony: *91E0, 1393, 1903). 

Cały obszar 
Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

Brak danych 

RDOŚ 
w Olsztynie 
w porozumieniu 
z Nadleśnictwem 
Susz, Iława 
i Miłomłyn 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

9.   *91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

B2 Prowadzenie 
gospodarki leśnej z 
uwzględnieniem 
potrzeb ochrony 
siedliska 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 
zastosowaniem rębni złożonych, o 
ile jest to możliwe – niezalecane 
stosowanie zrębów zupełnych 
(wyjątkiem jest przebudowa 
drzewostanu oraz klęski 
żywiołowe). 
Kontynuowanie w ramach 
gospodarki leśnej działań mających 
na celu pozostawianie martwego 

Wszystkie płaty siedliska – 
zgodnie z wykazem 
zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława,  
Nadleśnictwo 
Miłomłyn, 
Nadleśnictwo 
Susz 

                                                                                                                                                                                                                                           
f -00, 07-28-3-12-26 -b -00, 07-28-3-12-26 -c -00, 07-28-3-12-26 -d -00, 07-28-3-12-26 -g -00, 07-28-3-12-26 -h -00, 07-28-3-12-27 -d -00, 07-28-3-12-27 -i -00, 07-28-3-12-
5 -a -00 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

drewna – pozostawianie w drzewo-
stanie martwych drzew stojących do 
naturalnego rozkładu, z uwzględ-
nieniem ergonomii – za wyjątkiem 
koniecznych zabiegów wynika-
jących z zakresu ochrony lasu i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego. 
Cały okres obowiązywania planu. 

B3 

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 II piętra 
drzewostanu (wiązy, olcha, dąb 
szypułkowy). 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, jed-
nakże wskazane jest zachowywanie 
pojedynczych zdrowych jesionów, 
odizolowanych przestrzennie od 
chorych populacji. 

Wszystkie płaty siedliska – 
wykaz adresów leśnych 
umieszczono pod tabelą 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

W ramach 
prowadzonej 
gospodarki - 
bezkosztowo 

Nadleśnictwo 
Iława,  
Nadleśnictwo 
Miłomłyn, 
Nadleśnictwo 
Susz 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Ocena stanu siedliska Ocena stanu ochrony siedliska 
zgodnie z metodyką GIOŚ, w tym: 
1) ocena zasobów martwego drewna 
leżącego lub stojącego >3 m 

Stanowiska w płatach 
reprezentujących 20-50% 
całkowitego are¬ału 
siedliska w obszarze Natura 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu 

0,5/płat RDOŚ w 
Olsztynie 
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

długości i >50 cm grubości 
2) ocena łącznych zasobów 
martwego drewna 
3) ocena pozyskania drewna i 
innych przekształceń siedliska 
związanych z użytkowaniem 

2000 – współrzędne do 
ustalenia przy pierwszej 
kontroli  

pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       
 
 
*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 
Adresy leśne:  
Nadleśnictwo Susz: 
07-28-1-02-108 -b -01, 07-28-1-02-109 -b -00, 07-28-1-02-74 -i -00, 07-28-1-02-78 -c -00, 07-28-1-02-78 -d -00, 07-28-1-02-84 -c -00, 07-28-1-03-114 -b -01, 07-28-1-03-
114 -c -00, 07-28-1-03-114 -g -01, 07-28-1-03-115 -a -00, 07-28-1-03-115 -d -00, 07-28-1-03-166 -f -04, 07-28-1-03-167 -a -00, 07-28-2-07-125 -i -00, 07-28-2-07-126 -f -
00, 07-28-2-08-110 -b -00, 07-28-2-08-110 -d -00, 07-28-2-08-112 -g -00, 07-28-2-08-112 -k -00, 07-28-2-08-113 -c -00, 07-28-2-08-113 -h -00, 07-28-2-08-114 -c -00, 07-
28-2-08-210 -f -00, 07-28-2-08-214 -i -00, 07-28-2-08-227A -d -00, 07-28-2-08-245 -g -00, 07-28-2-08-95 -b -00 
Działki ewidencyjne: 280707_5.0023.89 
 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
Adresy leśne:  
Nadleśnictwo Iława: 
07-07-1-02-56 -d -00, 07-07-1-02-57 -g -00, 07-07-1-02-69 -k -00, 07-07-1-02-69 -m -00, 07-07-1-02-69 -o -00, 07-07-1-02-70 -j -00, 07-07-1-02-77 -f -00, 07-07-1-04-103 -
g -00 
Nadleśnictwo Susz: 
07-28-1-01-22 -a -00, 07-28-1-02-101 -b -00, 07-28-1-02-72 -a -00, 07-28-1-02-74 -g -00, 07-28-1-02-74 -h -00, 07-28-1-02-74 -i -00, 07-28-1-02-78 -b -00, 07-28-1-02-78 -
c -00, 07-28-1-02-95 -g -00, 07-28-2-07-104 -g -00, 07-28-2-07-106 -i -00, 07-28-2-07-106 -l -00, 07-28-2-07-121 -b -00, 07-28-2-07-134 -c -00, 07-28-2-07-137 -j -00, 07-
28-2-07-141 -c -00, 07-28-2-07-99 -a -00 
 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
Adresy leśne:  
Nadleśnictwo Iława: 
07-07-1-02-75 -l -00, 07-07-1-02-76 -n -00, 07-07-1-02-77 -l -00, 07-07-1-02-80 -d -00 
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Nadleśnictwo Susz: 
07-28-1-05-334 -a -00, 07-28-1-05-334 -b -00, 07-28-2-07-100 -c -00, 07-28-2-07-100 -d -00, 07-28-2-07-101 -h -00, 07-28-2-07-106 -f -00, 07-28-2-07-106 -h -00, 07-28-2-
07-108 -a -00, 07-28-2-07-108 -b -00, 07-28-2-07-108 -c -00, 07-28-2-07-108 -d -00, 07-28-2-07-108 -f -00, 07-28-2-07-117 -b -00, 07-28-2-07-119 -c -00, 07-28-2-07-119 -d 
-00, 07-28-2-07-119 -j -00, 07-28-2-07-119 -l -00, 07-28-2-07-120 -b -00, 07-28-2-07-120 -g -00, 07-28-2-07-120 -h -00, 07-28-2-07-121 -a -00, 07-28-2-07-122 -g -00, 07-
28-2-07-123 -a -00, 07-28-2-07-123 -b -01, 07-28-2-07-123 -b -99, 07-28-2-07-123 -f -00, 07-28-2-07-123 -g -00, 07-28-2-07-124 -a -00, 07-28-2-07-124 -b -01, 07-28-2-07-
124 -b -99, 07-28-2-07-124 -d -00, 07-28-2-07-125 -a -00, 07-28-2-07-125 -c -00, 07-28-2-07-126 -a -00, 07-28-2-07-126 -b -00, 07-28-2-07-127 -a -00, 07-28-2-07-127 -c -
00, 07-28-2-07-128 -a -00, 07-28-2-07-128 -c -00, 07-28-2-07-129 -a -00, 07-28-2-07-129 -c -00, 07-28-2-07-130 -c -00, 07-28-2-07-136 -i -00, 07-28-2-07-137 -m -00, 07-
28-2-07-138 -f -00, 07-28-2-07-140 -d -00, 07-28-2-07-141 -h -00, 07-28-2-07-99 -c -00, 07-28-2-07-99 -d -00, 07-28-2-08-245A -a -00, 07-28-2-10-233 -l -00, 07-28-2-10-
234 -j -00, 07-28-2-10-247 -c -00, 07-28-2-10-247 -g -00, 07-28-2-10-247 -h -00, 07-28-2-10-248 -a -00, 07-28-2-10-248 -l -00, 07-28-2-10-249 -h -00, 07-28-2-10-249 -i -
00, 07-28-2-10-250 -n -00, 07-28-2-10-250 -r -01, 07-28-2-10-250 -r -99, 07-28-2-10-252 -c -00, 07-28-2-10-254 -n -00, 07-28-2-10-255 -f -00, 07-28-2-10-258 -a -00, 07-
28-2-10-259 -a -00, 07-28-2-10-259 -c -00, 07-28-2-10-260 -a -00, 07-28-2-10-260 -b -00, 07-28-2-10-260 -f -00, 07-28-2-10-261 -a -00, 07-28-2-10-261 -b -00, 07-28-2-10-
263 -h -00, 07-28-2-10-264 -j -00 
 
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 
Adresy leśne:  
Nadleśnictwo Miłomłyn: 
07-12-1-14-276 d -00, 07-12-1-14-276 –g -00 
Nadleśnictwo Iława: 
07-07-1-01-16 -d -00, 07-07-1-01-16 -j -00, 07-07-1-01-17 -h -00, 07-07-1-01-25 -d -00, 07-07-1-01-26 -i -00, 07-07-1-01-26 -j -00, 07-07-1-01-29 -g -00, 07-07-1-01-30 -r -
00, 07-07-1-01-30 -s -00, 07-07-1-02-44 -a -00, 07-07-1-02-51 -k -00, 07-07-1-02-54 -a -00, 07-07-1-02-54 -i -00, 07-07-1-02-55 -d -00, 07-07-1-02-55 -f -00, 07-07-1-02-55 
-h -00, 07-07-1-02-58 -o -00, 07-07-1-02-59 -g -00, 07-07-1-02-59 -k -00, 07-07-1-02-61 -g -00, 07-07-1-02-61 -h -00, 07-07-1-02-62 -b -00, 07-07-1-02-62 -i -00, 07-07-1-
02-64 -j -00, 07-07-1-02-65 -g -00, 07-07-1-02-65 -j -00, 07-07-1-02-66 -f -00, 07-07-1-02-66 -g -00, 07-07-1-02-67 -f -00, 07-07-1-02-67 -g -00, 07-07-1-02-69 -a -00, 07-
07-1-02-69 -b -00, 07-07-1-02-69 -c -00, 07-07-1-02-69 -i -00, 07-07-1-02-70 -g -00, 07-07-1-02-70 -h -00, 07-07-1-02-70 -i -00, 07-07-1-02-71 -c -00, 07-07-1-02-71 -g -00, 
07-07-1-02-71 -i -00, 07-07-1-02-71 -j -00, 07-07-1-02-72 -a -00, 07-07-1-02-72 -c -00, 07-07-1-02-72 -g -00, 07-07-1-02-72 -r -00, 07-07-1-02-73 -d -00, 07-07-1-02-73 -f -
00, 07-07-1-02-73 -l -00, 07-07-1-02-74 -c -01, 07-07-1-02-74 -c -99, 07-07-1-02-75 -a -01, 07-07-1-02-75 -a -99, 07-07-1-02-75 -h -00, 07-07-1-02-75 -j -00, 07-07-1-02-76 
-d -00, 07-07-1-02-76 -j -00, 07-07-1-02-76 -k -00, 07-07-1-02-77 -c -01, 07-07-1-02-77 -c -02, 07-07-1-02-77 -c -98, 07-07-1-02-77 -g -00, 07-07-1-02-77 -h -00, 07-07-1-
02-78 -a -00, 07-07-1-02-78 -b -00, 07-07-1-02-78 -d -00, 07-07-1-02-78 -f -00, 07-07-1-02-78 -g -00, 07-07-1-02-79 -d -00, 07-07-1-02-79 -g -00, 07-07-1-02-79 -h -00, 07-
07-1-02-80 -a -00, 07-07-1-02-80 -f -01, 07-07-1-02-80 -f -99, 07-07-1-02-80 -g -00, 07-07-1-02-81 -d -00, 07-07-1-02-81 -g -00, 07-07-1-02-81 -h -00, 07-07-1-02-82 -b -
00, 07-07-1-02-82 -d -00, 07-07-1-02-84 -gx -00, 07-07-1-02-87 -ax -00, 07-07-1-02-87 -y -00, 07-07-1-04-100 -n -00, 07-07-1-04-102 -c -00, 07-07-1-04-103 -a -00, 07-07-
1-04-103 -c -00, 07-07-1-04-103 -f -00, 07-07-1-04-85 -a -00, 07-07-1-04-85 -b -00, 07-07-1-04-85 -d -00, 07-07-1-04-85 -f -00, 07-07-1-04-85 -h -00, 07-07-1-04-85 -i -00, 
07-07-1-04-85 -k -00, 07-07-1-04-86 -b -00, 07-07-1-04-86 -d -00, 07-07-1-04-86 -g -00, 07-07-1-04-89 -a -00, 07-07-1-04-89 -d -00, 07-07-1-04-89 -g -00, 07-07-1-04-89 -j 
-00, 07-07-1-04-90 -a -00, 07-07-1-04-90 -b -00, 07-07-1-04-90 -c -00, 07-07-1-04-90 -d -00, 07-07-1-04-90 -j -00, 07-07-1-04-90 -p -00, 07-07-1-04-92 -j -00, 07-07-1-04-
92 -m -00, 07-07-1-04-95 -b -00, 07-07-1-04-95 -c -00, 07-07-1-04-96 -f -00, 07-07-1-04-96 -i -00, 07-07-1-04-96 -j -00, 07-07-1-04-96 -l -00, 07-07-1-04-96 -m -00, 07-07-
1-04-96 -o -00, 07-07-1-04-97 -a -00, 07-07-1-04-97 -j -00, 07-07-1-04-97 -k -00 
Nadleśnictwo Susz: 
07-28-1-01-10 -b -00, 07-28-1-01-10 -d -00, 07-28-1-01-11 -d -00, 07-28-1-01-11 -f -00, 07-28-1-01-11 -g -00, 07-28-1-01-12 -b -00, 07-28-1-01-12 -c -00, 07-28-1-01-13 -a 
-00, 07-28-1-01-14 -a -00, 07-28-1-01-14 -b -00, 07-28-1-01-15 -a -00, 07-28-1-01-15 -f -00, 07-28-1-01-16 -c -00, 07-28-1-01-16 -d -00, 07-28-1-01-17 -a -00, 07-28-1-01-
17 -b -00, 07-28-1-01-17 -c -00, 07-28-1-01-17 -h -00, 07-28-1-01-18 -a -00, 07-28-1-01-18 -c -00, 07-28-1-01-20 -a -00, 07-28-1-01-20 -b -00, 07-28-1-01-20 -c -00, 07-28-
1-01-20 -d -00, 07-28-1-01-20 -f -00, 07-28-1-01-20 -g -00, 07-28-1-01-20 -i -00, 07-28-1-01-21 -b -00, 07-28-1-01-21 -c -00, 07-28-1-01-21 -f -00, 07-28-1-01-21 -g -00, 
07-28-1-01-21 -i -00, 07-28-1-01-21 -j -00, 07-28-1-01-23 -a -00, 07-28-1-01-23 -h -00, 07-28-1-01-28 -c -00, 07-28-1-01-29 -b -00, 07-28-1-01-29 -c -00, 07-28-1-01-29 -f -
00, 07-28-1-01-29 -g -00, 07-28-1-01-30 -a -00, 07-28-1-01-30 -b -00, 07-28-1-01-30 -c -00, 07-28-1-01-31 -d -00, 07-28-1-01-31 -g -00, 07-28-1-01-31 -h -00, 07-28-1-01-
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31 -i -00, 07-28-1-01-32 -c -00, 07-28-1-01-33 -a -00, 07-28-1-01-33 -c -00, 07-28-1-01-34 -a -00, 07-28-1-01-34 -b -00, 07-28-1-01-34 -d -00, 07-28-1-01-34 -f -00, 07-28-
1-01-34 -g -00, 07-28-1-01-35 -d -00, 07-28-1-01-4 -h -00, 07-28-1-01-41 -b -00, 07-28-1-01-42 -a -00, 07-28-1-01-42 -b -00, 07-28-1-01-42 -f -00, 07-28-1-01-44 -b -00, 07-
28-1-01-44 -c -00, 07-28-1-01-5 -b -00, 07-28-1-01-5 -f -00, 07-28-1-01-5 -g -00, 07-28-1-01-5 -h -01, 07-28-1-01-5 -h -99, 07-28-1-01-5 -j -01, 07-28-1-01-5 -j -99, 07-28-1-
01-5 -k -00, 07-28-1-01-50 -b -00, 07-28-1-01-50 -c -00, 07-28-1-01-56 -d -00, 07-28-1-01-6 -a -01, 07-28-1-01-6 -a -02, 07-28-1-01-6 -a -99, 07-28-1-01-6 -c -01, 07-28-1-
01-6 -c -99, 07-28-1-01-6 -h -00, 07-28-1-01-7 -a -01, 07-28-1-01-7 -a -99, 07-28-1-01-7 -d -01, 07-28-1-01-7 -d -02, 07-28-1-01-7 -d -99, 07-28-1-01-7 -p -00, 07-28-1-01-8 
-a -00, 07-28-1-01-8 -d -00, 07-28-1-01-8 -g -00, 07-28-1-01-9 -b -00, 07-28-1-02-103 -c -00, 07-28-1-02-104 -b -00, 07-28-1-02-104 -c -00, 07-28-1-02-105 -a -00, 07-28-1-
02-105 -d -00, 07-28-1-02-105 -f -00, 07-28-1-02-106 -c -00, 07-28-1-02-107 -b -00, 07-28-1-02-107 -f -00, 07-28-1-02-112 -j -00, 07-28-1-02-61 -d -00, 07-28-1-02-62 -c -
00, 07-28-1-02-62 -d -00, 07-28-1-02-69 -a -00, 07-28-1-02-69 -b -00, 07-28-1-02-70 -h -00, 07-28-1-02-70 -r -00, 07-28-1-02-70 -s -00, 07-28-1-02-75 -f -00, 07-28-1-02-76 
-k -01, 07-28-1-02-76 -k -02, 07-28-1-02-76 -k -99, 07-28-1-02-76 -l -00, 07-28-1-02-82 -g -00, 07-28-1-02-83 -h -01, 07-28-1-02-83 -h -99, 07-28-1-02-83 -i -00, 07-28-1-
02-87 -f -00, 07-28-1-02-88 -a -00, 07-28-1-02-90 -c -00, 07-28-1-02-94 -a -00, 07-28-1-02-96 -f -00, 07-28-1-02-98 -g -00, 07-28-1-02-99 -a -00, 07-28-1-02-99 -d -00, 07-
28-1-03-113 -f -00, 07-28-1-03-115 -b -00, 07-28-1-03-116 -a -00, 07-28-1-03-119 -a -00, 07-28-1-03-119 -f -00, 07-28-1-03-167 -d -00, 07-28-1-03-172 -a -00, 07-28-1-03-
172 -i -00, 07-28-1-03-185 -a -00, 07-28-1-03-194 -c -00, 07-28-1-04-174 -b -00, 07-28-1-04-174 -c -00, 07-28-1-04-175 -a -00, 07-28-1-04-175 -c -00, 07-28-1-04-198 -a -
00, 07-28-1-04-228 -j -00, 07-28-1-04-242 -a -00, 07-28-1-04-250 -a -00, 07-28-1-04-265A -c -00, 07-28-1-04-273 -a -00, 07-28-1-05-276 -d -00, 07-28-1-05-283 -i -00, 07-
28-1-05-284 -f -00, 07-28-1-05-291 -a -00, 07-28-1-05-291 -d -00, 07-28-1-05-291 -f -00, 07-28-1-05-291 -h -00, 07-28-1-05-292 -c -00, 07-28-1-05-292 -g -00, 07-28-1-05-
292 -h -00, 07-28-1-05-292 -i -00, 07-28-1-05-293 -c -00, 07-28-1-05-293 -f -00, 07-28-1-05-300 -a -00, 07-28-1-05-300 -b -00, 07-28-1-05-300 -c -00, 07-28-1-05-300 -d -
00, 07-28-1-05-300 -f -00, 07-28-1-05-300 -h -00, 07-28-1-05-300 -i -00, 07-28-1-05-301 -a -00, 07-28-1-05-301 -b -00, 07-28-1-05-301 -c -00, 07-28-1-05-301 -d -00, 07-
28-1-05-301 -f -00, 07-28-1-05-301 -g -00, 07-28-1-05-302 -a -00, 07-28-1-05-302 -g -00, 07-28-1-05-309 -a -00, 07-28-1-05-309 -b -00, 07-28-1-05-309 -c -00, 07-28-1-05-
316 -a -00, 07-28-1-05-316 -d -00, 07-28-1-05-317 -b -00, 07-28-1-05-319 -i -00, 07-28-1-05-324 -c -00, 07-28-1-05-325 -a -00, 07-28-1-05-334 -c -00, 07-28-2-07-100 -a -
00, 07-28-2-07-100 -b -00, 07-28-2-07-101 -f -00, 07-28-2-07-102 -d -00, 07-28-2-07-102 -g -00, 07-28-2-07-102 -j -00, 07-28-2-07-103 -c -00, 07-28-2-07-104 -b -00, 07-
28-2-07-104 -c -00, 07-28-2-07-105 -f -00, 07-28-2-07-118 -c -00, 07-28-2-07-122 -c -00, 07-28-2-07-122 -d -00, 07-28-2-07-125 -d -01, 07-28-2-07-125 -d -99, 07-28-2-07-
125 -g -00, 07-28-2-07-125 -j -01, 07-28-2-07-125 -j -99, 07-28-2-07-128 -d -00, 07-28-2-07-129 -g -00, 07-28-2-07-129 -h -00, 07-28-2-07-130 -g -00, 07-28-2-07-133A -d -
00, 07-28-2-07-136 -d -00, 07-28-2-07-136 -g -00, 07-28-2-08-109 -a -00, 07-28-2-08-109 -g -00, 07-28-2-08-110 -f -00, 07-28-2-08-110 -h -00, 07-28-2-08-110 -i -00, 07-
28-2-08-110 -n -00, 07-28-2-08-111 -a -00, 07-28-2-08-111 -b -00, 07-28-2-08-111 -c -00, 07-28-2-08-112 -b -00, 07-28-2-08-112 -c -00, 07-28-2-08-112 -f -00, 07-28-2-08-
112 -h -00, 07-28-2-08-112 -i -00, 07-28-2-08-112 -j -00, 07-28-2-08-113 -f -00, 07-28-2-08-113 -g -00, 07-28-2-08-113 -j -00, 07-28-2-08-113 -k -00, 07-28-2-08-114 -a -00, 
07-28-2-08-178 -g -01, 07-28-2-08-178 -g -99, 07-28-2-08-178 -h -00, 07-28-2-08-192 -d -00, 07-28-2-08-208 -f -00, 07-28-2-08-208 -g -00, 07-28-2-08-208A -b -00, 07-28-
2-08-208A -d -00, 07-28-2-08-209 -a -00, 07-28-2-08-211 -b -00, 07-28-2-08-211 -c -00, 07-28-2-08-212 -j -00, 07-28-2-08-214 -b -00, 07-28-2-08-215 -d -00, 07-28-2-08-
215 -j -00, 07-28-2-08-215 -l -00, 07-28-2-08-227 -f -00, 07-28-2-08-227A -h -00, 07-28-2-08-229 -d -00, 07-28-2-08-229 -f -00, 07-28-2-08-229 -g -00, 07-28-2-08-229 -i -
00, 07-28-2-08-230 -b -00, 07-28-2-08-230 -c -00, 07-28-2-08-230 -d -00, 07-28-2-08-231 -a -00, 07-28-2-08-231 -d -00, 07-28-2-08-245 -a -00, 07-28-2-08-245 -b -00, 07-
28-2-08-245 -c -01, 07-28-2-08-245 -c -99, 07-28-2-08-245 -h -00, 07-28-2-08-245A -d -00, 07-28-2-08-245A -f -00, 07-28-2-08-245A -j -00, 07-28-2-08-76 -b -00, 07-28-2-
08-78 -f -00, 07-28-2-08-78 -h -01, 07-28-2-08-78 -h -99, 07-28-2-08-92 -a -00, 07-28-2-08-93 -f -00, 07-28-2-08-94 -a -00, 07-28-2-08-95 -a -00, 07-28-2-08-96 -b -00, 07-
28-2-08-96 -c -00, 07-28-2-08-96 -f -00, 07-28-2-10-216 -c -00, 07-28-2-10-216 -h -00, 07-28-2-10-216 -j -00, 07-28-2-10-216 -l -00, 07-28-2-10-217 -h -00, 07-28-2-10-217 
-i -00, 07-28-2-10-233 -d -00, 07-28-2-10-233 -g -00, 07-28-2-10-234 -a -00, 07-28-2-10-234 -c -00, 07-28-2-10-234 -h -00, 07-28-2-10-234 -k -00, 07-28-2-10-235 -a -00, 
07-28-2-10-235 -c -00, 07-28-2-10-235 -d -00, 07-28-2-10-237 -j -00, 07-28-2-10-238 -c -01, 07-28-2-10-238 -c -99, 07-28-2-10-238 -g -00, 07-28-2-10-239 -b -00, 07-28-2-
10-246 -d -00, 07-28-2-10-246 -j -00, 07-28-2-10-247 -d -00, 07-28-2-10-247 -f -00, 07-28-2-10-248 -g -00, 07-28-2-10-249 -d -00, 07-28-2-10-249 -g -01, 07-28-2-10-249 -
g -99, 07-28-2-10-249 -j -00, 07-28-2-10-250 -d -00, 07-28-2-10-250 -h -00, 07-28-2-10-250 -i -00, 07-28-2-10-250 -k -00, 07-28-2-10-250 -p -00, 07-28-2-10-251 -h -00, 07-
28-2-10-252 -f -00, 07-28-2-10-254 -f -00, 07-28-2-10-254 -l -00, 07-28-2-10-254 -m -00, 07-28-2-10-255 -d -00, 07-28-2-10-255 -g -00, 07-28-2-10-256 -c -00, 07-28-2-10-
256 -d -00, 07-28-2-10-256 -h -00, 07-28-2-10-256 -i -00, 07-28-2-10-258 -d -00, 07-28-2-10-261 -d -00, 07-28-2-10-261 -h -00, 07-28-2-10-262 -c -00, 07-28-2-11-268 -b -
00, 07-28-2-11-269 -c -00, 07-28-2-11-270 -c -00, 07-28-2-11-270 -d -00, 07-28-2-11-271 -c -00, 07-28-2-11-271 -d -00, 07-28-2-11-271 -f -00, 07-28-2-11-272 -b -00, 07-
28-2-11-272 -d -00, 07-28-2-11-273 -a -00, 07-28-2-11-273 -b -00, 07-28-2-11-273 -c -00, 07-28-2-11-274 -a -00, 07-28-2-11-276 -c -00, 07-28-2-11-277 -b -00, 07-28-2-11-
277 -d -00, 07-28-2-11-280 -d -00, 07-28-2-11-283 -b -01, 07-28-2-11-283 -b -99, 07-28-2-11-287 -a -00, 07-28-2-11-287 -b -00, 07-28-2-11-288 -b -00, 07-28-2-11-288 -d -
00, 07-28-2-11-290 -f -00, 07-28-2-11-291 -f -00, 07-28-2-11-291 -g -00, 07-28-2-11-292 -g -00, 07-28-2-11-292 -k -00, 07-28-2-11-292 -m -00, 07-28-2-11-292 -n -00, 07-
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28-2-11-293 -c -00, 07-28-2-11-293 -f -00, 07-28-2-11-294 -b -00, 07-28-2-11-294 -d -00, 07-28-2-11-294 -h -00, 07-28-2-11-294 -j -00, 07-28-2-11-295 -a -00, 07-28-2-11-
295 -b -00, 07-28-2-11-296 -c -00, 07-28-2-11-296 -d -00, 07-28-2-11-297 -j -00, 07-28-2-11-298 -f -01, 07-28-2-11-298 -f -99, 07-28-2-11-302 -a -00, 07-28-2-11-302 -b -00, 
07-28-2-11-302 -d -00, 07-28-2-11-302 -f -00, 07-28-2-11-304 -a -00, 07-28-2-11-304 -b -00, 07-28-2-11-306 -a -00, 07-28-2-11-306 -d -00, 07-28-2-11-307 -a -00, 07-28-2-
11-307 -d -00, 07-28-2-11-307 -f -00, 07-28-2-11-307 -h -00, 07-28-2-11-307 -i -00, 07-28-2-11-308 -a -00, 07-28-2-11-308 -b -00, 07-28-2-11-309 -a -00, 07-28-2-11-309 -b 
-00, 07-28-2-11-310 -a -00, 07-28-2-11-310 -b -00, 07-28-2-11-310 -c -00, 07-28-2-11-310 -f -00, 07-28-2-11-310 -h -00, 07-28-2-11-310 -i -00, 07-28-2-11-310 -l -00, 07-28-
2-11-310 -p -00, 07-28-2-11-311 -a -00, 07-28-2-11-311 -b -00, 07-28-2-11-311 -c -00, 07-28-2-11-312 -a -00, 07-28-2-11-313 -c -00, 07-28-2-11-316 -c -01, 07-28-2-11-316 
-c -99, 07-28-2-11-318 -b -00, 07-28-2-11-319 -a -00, 07-28-2-11-319 -b -00, 07-28-2-11-319 -c -00, 07-28-2-11-320 -a -00, 07-28-2-11-320 -d -01, 07-28-2-11-320 -d -99, 
07-28-2-11-321 -i -00, 07-28-2-11-322 -d -00, 07-28-2-11-322 -h -00, 07-28-2-11-322 -i -00, 07-28-2-11-323 -b -00, 07-28-2-11-325 -d -00, 07-28-2-11-326 -f -00, 07-28-2-
11-327 -f -00, 07-28-2-11-328 -h -00, 07-28-2-11-329 -c -00, 07-28-2-11-330 -a -00, 07-28-2-11-331 -a -00, 07-28-2-11-331 -c -00, 07-28-2-11-331 -f -00, 07-28-2-11-332 -a 
-00, 07-28-2-11-332 -d -00, 07-28-2-11-334 -c -00, 07-28-3-12-1 -b -00, 07-28-3-12-1 -c -00, 07-28-3-12-1 -f -00, 07-28-3-12-10 -b -00, 07-28-3-12-10 -f -00, 07-28-3-12-11 
-c -00, 07-28-3-12-12 -a -00, 07-28-3-12-13 -a -00, 07-28-3-12-14 -a -00, 07-28-3-12-14 -b -00, 07-28-3-12-15 -a -00, 07-28-3-12-15 -c -00, 07-28-3-12-15 -d -00, 07-28-3-
12-16 -i -00, 07-28-3-12-16 -j -00, 07-28-3-12-18 -g -00, 07-28-3-12-21 -a -00, 07-28-3-12-21 -c -00, 07-28-3-12-21 -g -00, 07-28-3-12-22 -a -00, 07-28-3-12-23 -a -00, 07-
28-3-12-3 -a -00, 07-28-3-12-3 -b -00, 07-28-3-12-4 -a -00, 07-28-3-12-4 -b -00, 07-28-3-12-5 -b -00, 07-28-3-12-5 -c -00, 07-28-3-12-6 -b -00, 07-28-3-12-6 -c -00, 07-28-3-
12-7 -k -00, 07-28-3-12-9 -b -00 
 
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
Adresy leśne:  
Nadleśnictwo Iława: 
07-28-2-07-121 -c -00, 07-28-2-07-122 -f -00, 07-28-2-07-129 -f -00, 07-28-2-07-142 -o -00, 07-28-2-07-142 -p -00, 07-28-2-07-98 -h -00, 07-28-2-11-293 -a -00 
Nadleśnictwo Susz: 
07-07-1-02-59 -f -00, 07-07-1-02-64 -k -00, 07-07-1-02-64 -l -00, 07-07-1-02-65 -i -00, 07-07-1-02-65 -k -00, 07-07-1-02-65 -m -00, 07-07-1-02-70 -k -00, 07-07-1-02-71 -d 
-00, 07-07-1-02-72 -o -00, 07-07-1-02-73 -n -00, 07-07-1-02-74 -k -00, 07-07-1-02-75 -m -00, 07-07-1-02-77 -i -00, 07-07-1-02-77 -j -00, 07-07-1-02-77 -k -00, 07-07-1-02-
79 -a -00, 07-07-1-02-79 -c -00, 07-07-1-02-79 -i -00, 07-07-1-02-81 -b -00, 07-07-1-04-85 -c -00 
 
*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) 
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 
Adresy leśne:  
Nadleśnictwo Iława: 
07-07-1-01-16 -o -00, 07-07-1-01-17 -o -00, 07-07-1-01-18 -c -00, 07-07-1-01-18 -d -00, 07-07-1-01-24 -f -00, 07-07-1-01-25 -a -00, 07-07-1-01-7 -i -00, 07-07-1-01-8 -a -
00, 07-07-1-01-8 -h -01, 07-07-1-01-8 -h -99, 07-07-1-01-8 -i -00, 07-07-1-01-8 -m -00, 07-07-1-02-42 -f -00, 07-07-1-02-44 -g -00, 07-07-1-02-48 -l -00, 07-07-1-02-48 -o -
00, 07-07-1-02-49 -j -00, 07-07-1-02-49 -l -00, 07-07-1-02-62 -f -00, 07-07-1-02-62 -g -00, 07-07-1-02-63 -g -00, 07-07-1-02-63 -h -00, 07-07-1-02-63 -i -00, 07-07-1-02-63 
-j -00, 07-07-1-02-63 -k -00, 07-07-1-02-80 -h -00, 07-07-1-04-103 -h -00, 07-07-1-04-104 -f -00, 07-07-1-04-96 -b -00, 07-07-1-04-98 -h -00 
Nadleśnictwo Susz: 
07-28-1-01-23 -c -00, 07-28-1-02-112 -h -00, 07-28-1-02-112 -i -00, 07-28-1-02-61 -k -00, 07-28-1-02-68 -c -00, 07-28-1-02-74 -h -00, 07-28-1-02-74 -i -00, 07-28-1-02-82 -
f -00, 07-28-1-02-83 -g -00, 07-28-1-02-84 -c -00, 07-28-1-03-114 -c -00, 07-28-1-03-168 -c -00, 07-28-1-03-169 -d -00, 07-28-1-03-182 -f -00, 07-28-1-03-182 -j -00, 07-28-
1-03-183 -c -00, 07-28-1-03-183 -f -00, 07-28-1-03-183 -h -00, 07-28-1-03-183 -i -00, 07-28-1-03-184 -b -00, 07-28-1-03-184 -c -00, 07-28-1-03-185 -b -00, 07-28-1-03-186 
-b -00, 07-28-1-03-188 -c -00, 07-28-1-03-188 -f -00, 07-28-1-03-190 -c -00, 07-28-1-03-190A -a -00, 07-28-1-03-190A -b -00, 07-28-1-03-190A -d -00, 07-28-1-03-190A -f 
-00, 07-28-1-03-190A -g -00, 07-28-1-03-191 -a -00, 07-28-1-03-206 -d -00, 07-28-1-04-176 -g -00, 07-28-1-04-176 -l -00, 07-28-1-04-196 -b -00, 07-28-1-04-196 -c -00, 07-
28-1-04-207 -a -00, 07-28-1-04-208 -i -00, 07-28-1-04-208 -j -00, 07-28-1-04-209 -a -00, 07-28-1-04-219 -i -00, 07-28-1-04-224 -a -00, 07-28-1-04-224 -g -00, 07-28-1-04-
227 -d -00, 07-28-1-04-228 -h -00, 07-28-1-04-230 -g -00, 07-28-1-04-231 -d -00, 07-28-1-04-240 -d -00, 07-28-1-04-241 -b -00, 07-28-1-04-241 -c -00, 07-28-1-04-241 -g -
00, 07-28-1-04-241 -i -00, 07-28-1-04-243 -f -00, 07-28-1-04-249 -d -00, 07-28-1-04-280 -b -00, 07-28-1-05-302 -d -00, 07-28-1-05-302 -f -00, 07-28-1-05-303 -g -00, 07-
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28-1-05-308 -c -00, 07-28-1-05-318 -b -00, 07-28-1-05-318 -d -00, 07-28-1-05-318 -f -00, 07-28-1-05-318 -g -00, 07-28-1-05-319 -g -00, 07-28-1-05-319 -j -00, 07-28-1-05-
323 -h -00, 07-28-1-05-323 -i -00, 07-28-1-05-326 -c -01, 07-28-1-05-326 -c -99, 07-28-1-05-326 -g -00, 07-28-1-05-327 -a -00, 07-28-1-05-331 -c -00, 07-28-1-05-332 -a -
00, 07-28-1-05-335 -i -00, 07-28-1-05-338 -b -00, 07-28-2-07-101 -i -00, 07-28-2-10-218 -d -00, 07-28-2-10-235 -m -00, 07-28-2-10-236 -o -00, 07-28-2-11-286 -c -00, 07-
28-2-11-293 -d -00, 07-28-2-11-294 -i -00, 07-28-2-11-328 -f -00, 07-28-3-12-1 -h -00, 07-28-3-12-17 -c -00, 07-28-3-12-2 -b -00, 07-28-3-12-25 -b -00, 07-28-3-12-25 -c -
00, 07-28-3-12-25 -f -00, 07-28-3-12-26 -b -00, 07-28-3-12-26 -c -00, 07-28-3-12-26 -d -00, 07-28-3-12-26 -g -00, 07-28-3-12-26 -h -00, 07-28-3-12-27 -d -00, 07-28-3-12-
27 -i -00, 07-28-3-12-5 -a -00, 07-28-3-12-5 -d -00 
 
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 
Adresy leśne:  
Nadleśnictwo Miłomłyn: 
07-12-1-14-240A –a -00, 07-12-1-14-265 –h -00, 07-12-1-14-276 –f -00, 07-12-1-14-276 –h -00, 07-12-1-14-277 –a -00 
Nadleśnictwo Iława: 
07-07-1-01-12 -f -00, 07-07-1-01-13 -d -01, 07-07-1-01-13 -d -99, 07-07-1-01-16 -k -00, 07-07-1-01-18 -b -01, 07-07-1-01-18 -b -99, 07-07-1-01-19 -a -00, 07-07-1-01-19 -b 
-00, 07-07-1-01-19 -h -00, 07-07-1-01-19 -n -00, 07-07-1-01-19 -o -00, 07-07-1-01-25A -b -00, 07-07-1-01-25A -c -00, 07-07-1-01-30 -l -00, 07-07-1-01-32 -a -00, 07-07-1-
01-32 -i -00, 07-07-1-01-33 -n -00, 07-07-1-01-7 -k -00, 07-07-1-01-8 -r -00, 07-07-1-01-8 -s -01, 07-07-1-01-8 -s -99, 07-07-1-02-34 -c -00, 07-07-1-02-40 -g -00, 07-07-1-
02-54 -d -00, 07-07-1-02-56 -i -00, 07-07-1-02-57 -n -00, 07-07-1-02-58 -n -00, 07-07-1-02-59 -j -00, 07-07-1-02-67 -b -00, 07-07-1-02-67 -h -00, 07-07-1-02-67 -i -00, 07-
07-1-02-67 -j -00, 07-07-1-02-67 -l -00, 07-07-1-02-67 -r -00, 07-07-1-02-68 -px -00, 07-07-1-02-69 -d -00, 07-07-1-02-69 -f -00, 07-07-1-02-69 -j -00, 07-07-1-02-70 -b -00, 
07-07-1-02-70 -c -00, 07-07-1-02-70 -f -00, 07-07-1-02-71 -a -00, 07-07-1-02-71 -f -00, 07-07-1-02-72 -j -00, 07-07-1-02-73 -k -00, 07-07-1-02-75 -k -00, 07-07-1-02-81 -c -
00, 07-07-1-02-82 -a -00, 07-07-1-02-88 -g -00, 07-07-1-02-88 -h -00, 07-07-1-02-93 -h -00, 07-07-1-02-93 -l -00, 07-07-1-04-101 -c -00, 07-07-1-04-101 -i -00, 07-07-1-04-
86 -f -00, 07-07-1-04-92 -d -00, 07-07-1-04-92 -h -01, 07-07-1-04-92 -h -99, 07-07-1-04-92 -l -01, 07-07-1-04-92 -l -99, 07-07-1-04-92 -n -00, 07-07-1-04-92 -o -01, 07-07-
1-04-92 -o -99, 07-07-1-04-95 -k -00 
Nadleśnictwo Susz: 
07-28-1-01-16 -f -00, 07-28-1-01-16 -g -00, 07-28-1-01-17 -d -00, 07-28-1-01-17 -i -00, 07-28-1-01-17 -k -00, 07-28-1-01-19 -k -00, 07-28-1-01-20 -h -00, 07-28-1-01-20 -j -
00, 07-28-1-01-28 -f -00, 07-28-1-01-28 -i -00, 07-28-1-01-29 -d -00, 07-28-1-01-31 -m -00, 07-28-1-01-43 -c -00, 07-28-1-01-44 -f -00, 07-28-1-01-5 -d -00, 07-28-1-01-6 -
b -00, 07-28-1-01-6 -d -00, 07-28-1-01-7 -c -00, 07-28-1-01-8 -b -00, 07-28-1-01-8 -f -00, 07-28-1-01-9 -i -00, 07-28-1-02-103 -b -00, 07-28-1-02-103 -d -00, 07-28-1-02-103 
-f -00, 07-28-1-02-104 -g -00, 07-28-1-02-104 -j -00, 07-28-1-02-112 -f -00, 07-28-1-02-62 -a -00, 07-28-1-02-62 -b -00, 07-28-1-02-76 -h -01, 07-28-1-02-76 -h -99, 07-28-
1-02-76 -j -00, 07-28-1-02-81 -f -00, 07-28-1-02-82 -a -00, 07-28-1-02-87 -b -00, 07-28-1-02-93 -a -00, 07-28-1-02-93 -b -00, 07-28-1-02-93 -d -00, 07-28-1-02-93 -f -00, 07-
28-1-02-93 -g -00, 07-28-1-02-98 -d -00, 07-28-1-03-113 -g -00, 07-28-1-03-119 -g -00, 07-28-1-03-165 -f -00, 07-28-1-03-165 -g -00, 07-28-1-03-165 -i -00, 07-28-1-03-
165 -p -00, 07-28-1-03-165 -s -00, 07-28-1-03-167 -g -00, 07-28-1-03-182 -g -00, 07-28-1-03-183 -a -00, 07-28-1-03-190A -i -00, 07-28-1-03-191 -f -00, 07-28-1-03-192 -b -
00, 07-28-1-03-194 -d -00, 07-28-1-03-204 -d -00, 07-28-1-03-206 -a -00, 07-28-1-03-253 -d -00, 07-28-1-03-253 -l -00, 07-28-1-03-254 -b -00, 07-28-1-03-254 -d -00, 07-
28-1-04-176 -k -00, 07-28-1-04-177 -a -00, 07-28-1-04-177 -b -00, 07-28-1-04-177 -f -00, 07-28-1-04-177 -h -00, 07-28-1-04-177 -i -00, 07-28-1-04-177 -k -00, 07-28-1-04-
177 -m -00, 07-28-1-04-178 -f -00, 07-28-1-04-198 -d -00, 07-28-1-04-199 -a -00, 07-28-1-04-202 -d -00, 07-28-1-04-202 -f -00, 07-28-1-04-203 -c -00, 07-28-1-04-204A -b 
-00, 07-28-1-04-207 -d -00, 07-28-1-04-211 -c -00, 07-28-1-04-214 -c -00, 07-28-1-04-218 -f -00, 07-28-1-04-218 -g -00, 07-28-1-04-218 -h -00, 07-28-1-04-219 -a -00, 07-
28-1-04-230 -d -00, 07-28-1-04-230 -h -00, 07-28-1-04-231 -j -00, 07-28-1-04-231 -k -00, 07-28-1-04-237 -f -00, 07-28-1-04-240 -c -00, 07-28-1-04-242 -b -00, 07-28-1-04-
242 -d -00, 07-28-1-04-242 -f -00, 07-28-1-04-242 -h -00, 07-28-1-04-242 -k -00, 07-28-1-04-243 -b -00, 07-28-1-04-243 -c -00, 07-28-1-04-245 -b -00, 07-28-1-04-245 -c -
00, 07-28-1-04-245 -f -00, 07-28-1-04-245 -h -00, 07-28-1-04-247 -a -00, 07-28-1-04-250 -d -00, 07-28-1-04-259 -f -00, 07-28-1-04-265A -b -00, 07-28-1-05-274 -c -00, 07-
28-1-05-274 -f -00, 07-28-1-05-278 -i -00, 07-28-1-05-282 -a -00, 07-28-1-05-282 -c -00, 07-28-1-05-283 -a -00, 07-28-1-05-283 -g -00, 07-28-1-05-285 -d -00, 07-28-1-05-
287 -d -00, 07-28-1-05-288 -c -00, 07-28-1-05-291 -b -00, 07-28-1-05-291 -j -00, 07-28-1-05-293 -d -00, 07-28-1-05-296 -f -00, 07-28-1-05-297 -a -00, 07-28-1-05-302 -f -
00, 07-28-1-05-310 -b -00, 07-28-1-05-310 -f -00, 07-28-1-05-311 -c -00, 07-28-1-05-311 -g -00, 07-28-1-05-312 -d -00, 07-28-1-05-312 -f -00, 07-28-1-05-312 -g -00, 07-
28-1-05-312 -h -00, 07-28-1-05-316 -b -00, 07-28-1-05-317 -d -00, 07-28-1-05-319 -b -00, 07-28-1-05-319 -c -00, 07-28-1-05-320 -d -00, 07-28-1-05-320 -f -00, 07-28-1-05-
321 -b -00, 07-28-1-05-324 -b -00, 07-28-1-05-324 -f -00, 07-28-1-05-333 -b -00, 07-28-1-05-337 -a -01, 07-28-1-05-337 -a -99, 07-28-1-05-337 -c -00, 07-28-2-07-99 -b -
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00, 07-28-2-08-178 -d -01, 07-28-2-08-178 -d -99, 07-28-2-08-178 -f -00, 07-28-2-08-178 -k -00, 07-28-2-08-192 -a -00, 07-28-2-08-192 -f -00, 07-28-2-08-193 -a -00, 07-
28-2-08-208 -b -00, 07-28-2-08-209 -c -00, 07-28-2-08-210 -a -00, 07-28-2-08-210 -c -00, 07-28-2-08-211 -a -00, 07-28-2-08-214 -j -00, 07-28-2-08-215 -c -00, 07-28-2-08-
215 -k -00, 07-28-2-08-230 -h -00, 07-28-2-08-230 -i -00, 07-28-2-08-231 -g -00, 07-28-2-08-245 -d -00, 07-28-2-08-245A -g -00, 07-28-2-08-78 -j -00, 07-28-2-10-232 -h -
00, 07-28-2-10-233 -f -00, 07-28-2-10-233 -j -00, 07-28-2-10-233 -k -00, 07-28-2-10-236 -r -00, 07-28-2-10-237 -l -00, 07-28-2-10-246 -b -00, 07-28-2-10-246 -c -00, 07-28-
2-10-246 -h -00, 07-28-2-10-247 -b -00, 07-28-2-10-248 -d -00, 07-28-2-10-248 -m -00, 07-28-2-10-248 -n -00, 07-28-2-10-250 -j -00, 07-28-2-10-250 -l -00, 07-28-2-10-258 
-c -00, 07-28-2-10-258 -f -00, 07-28-2-10-258 -g -00, 07-28-2-10-258 -i -00, 07-28-2-10-259 -f -00, 07-28-2-10-259 -h -00, 07-28-2-10-263 -b -00, 07-28-2-10-263 -d -00, 
07-28-2-10-263 -f -00, 07-28-2-10-263 -g -00, 07-28-2-10-264 -b -00, 07-28-2-10-264 -d -00, 07-28-2-10-264 -h -00, 07-28-2-10-264 -k -00, 07-28-2-10-264 -l -00, 07-28-2-
11-269 -a -01, 07-28-2-11-269 -a -99, 07-28-2-11-270 -b -00, 07-28-2-11-272 -c -00, 07-28-2-11-272 -f -00, 07-28-2-11-273 -f -00, 07-28-2-11-275 -g -00, 07-28-2-11-277 -a 
-00, 07-28-2-11-278 -a -00, 07-28-2-11-286 -d -00, 07-28-2-11-286 -f -00, 07-28-2-11-286 -j -00, 07-28-2-11-292 -b -00, 07-28-2-11-292 -h -00, 07-28-2-11-294 -c -00, 07-
28-2-11-298 -a -00, 07-28-2-11-299 -c -00, 07-28-2-11-300 -g -00, 07-28-2-11-300 -h -01, 07-28-2-11-300 -h -99, 07-28-2-11-310 -d -00, 07-28-2-11-310 -o -00, 07-28-2-11-
310 -s -00, 07-28-2-11-321 -a -00, 07-28-2-11-321 -f -00, 07-28-2-11-322 -a -00, 07-28-3-12-1 -d -00, 07-28-3-12-1 -g -00, 07-28-3-12-12 -f -00, 07-28-3-12-13 -b -00, 07-
28-3-12-13 -c -00, 07-28-3-12-16 -c -00, 07-28-3-12-2 -a -00, 07-28-3-12-2 -c -00, 07-28-3-12-25 -j -00, 07-28-3-12-25 -k -00, 07-28-3-12-27 -b -00, 07-28-3-12-27 -g -00, 
07-28-3-12-6 -a -00, 07-28-3-12-7 -a -00, 07-28-3-12-7 -f -00, 07-28-3-12-7 -j -00, 07-28-3-12-8 -b -00, 07-28-3-12-9 -a -00 
 
 

Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A3 
Ograniczenie presji 
wywieranej przez 
roślinożerców 

W przypadku konfliktu 
między ochroną siedliska 
przyrodniczego a ochroną 
bobra, pierwszeństwo 
ochrony należy przyznać 
siedlisku poprzez obniżanie 
poziomu piętrzenia wody 
(rozbiórka tam, syfony 
przelewowe) ew. odłów lub 
odstrzał osobników bobra 
(działanie wspólne dla 
przedmiotów ochrony: 
*91E0, 1393, 1903). 

Cały obszar Natura 2000 
Cały okres 
obowiązywania 
planu 

Brak danych 

RDOŚ 
w Olsztynie 
w porozumieniu 
z Nadleśnictwem 
Susz, Iława 
i Miłomłyn 

1. 1393 sierpowiec 
błyszczący 
Drepanocladus 
vernicosus 

A1 Usunięcie nalotu drzew i 
krzewów 

Wycinka nalotu drzew i 
krzewów w obrębie 
stanowiska. Najlepiej 
wykonywać zimą. Ściętą 
biomasę (w tym gałęziówkę) 
należy usunąć poza granice 

6382, 933F, 5F65, ACF2, 
6C42 
Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 

W ciągu 
pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania 
planu. 

4/płat Wykonujący 
prawa właści-
cielskie na pod-
stawie zobowią-
zania podjętego 
w związku z 
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

siedliska gatunku. korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
obniżenia docho-
dowości albo na 
podstawie po-
rozumienia za-
wartego z RDOŚ 
Olsztyn 

A5 Wykaszanie gatunków 
szuwarowych 

Wykaszanie ekspansywnych 
gatunków szuwarowych w 
obrębie stanowiska gatunku 
(w promieniu około 10 m od 
namiaru współrzędnych za 
pomocą GPS), pod 
nadzorem botanika – 
możliwe modyfikacje 
kształtu wykaszanej 
powierzchni zależnie od 
opinii eksperckiej. 

6382, 933F, 5F65, ACF2, 
6C42 
Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

2/płat Wykonujący 
prawa właści-
cielskie na pod-
stawie zobowią-
zania podjętego 
w związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
obniżenia docho-
dowości albo na 
podstawie po-
rozumienia za-
wartego z RDOŚ 
Olsztyn 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C2 Ocena stanu populacji 
gatunku i jego siedliska 

Monitoring stanu ochrony 
gatunku wg metodyki GIOŚ, 
w tym ocena ekspansji 
podrostu krzewów i drzew 
oraz ekspansywnych bylin 
szuwarowych. 

Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

0,5/stanowisko RDOŚ 
w Olsztynie 
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D3 Weryfikacja występowania 

Szczegółowa inwentaryzacja 
występowania gatunku na 
stanowiskach, na których go 
nie stwierdzono bądź 
zbadanie stanowiska nie 
było technicznie wykonalne. 

ACF2, 6C42, 933F  
Działka ewidencyjna: 
280703_2.0031.3104 
 

W pierwszych 3 
latach 
obowiązywania 
PZO 

0,5/stanowisko 
RDOŚ 
w Olsztynie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A3 
Ograniczenie presji 
wywieranej przez 
roślinożerców 

W przypadku konfliktu 
między ochroną siedliska 
przyrodniczego a ochroną 
bobra, pierwszeństwo 
ochrony należy przyznać 
siedlisku poprzez obniżanie 
poziomu piętrzenia wody 
(rozbiórka tam, syfony 
przelewowe) ew. odłów lub 
odstrzał osobników bobra 
(działanie wspólne dla 
przedmiotów ochrony: 
*91E0, 1393, 1903). 

Cały obszar Natura 2000 
Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

Brak danych 

RDOŚ 
w Olsztynie 
w porozumieniu 
z Nadleśnictwem 
Susz 

2. 1903 lipiennik 
Loesela Liparis 
loeselii 

A1 Usunięcie nalotu drzew 
i krzewów 

Wycinka nalotu drzew i 
krzewów w obrębie 
stanowiska. Najlepiej 
wykonywać zimą. Ściętą 
biomasę (w tym gałęziówkę) 
należy usunąć poza granice 
siedliska. 

5D9E, 2202, BDFF, 2321, 
8B40 
Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 
 

W ciągu 
pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania 
planu. 

4/płat Wykonujący 
prawa właści-
cielskie na pod-
stawie zobowią-
zania podjętego 
w związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
obniżenia docho-
dowości albo na 
podstawie po-
rozumienia za-
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Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

wartego z RDOŚ 
Olsztyn 

A5 Wykaszanie gatunków 
szuwarowych 

Wykaszanie ekspansywnych 
gatunków szuwarowych w 
obrębie stanowiska gatunku 
(w promieniu około 10 m od 
namiaru współrzędnych za 
pomocą GPS), pod 
nadzorem botanika – 
możliwe modyfikacje 
kształtu wykaszanej 
powierzchni zależnie od 
opinii eksperckiej. 

5D9E, 2202, BDFF, 2321, 
8B40 
Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 

Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

2/płat Wykonujący 
prawa właści-
cielskie na pod-
stawie zobowią-
zania podjętego 
w związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
obniżenia docho-
dowości albo na 
podstawie po-
rozumienia za-
wartego z RDOŚ 
Olsztyn 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C2 Ocena stanu populacji 
gatunku i jego siedliska 

Monitoring stanu ochrony 
gatunku wg metodyki GIOŚ, 
w tym ocena ekspansji 
podrostu krzewów i drzew 
oraz ekspansywnych bylin 
szuwarowych. 

Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

0,5/stanowisko RDOŚ w 
Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

Działania ochronne 
Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 brak 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 brak 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D4 
Poszerzenie wiedzy 
o występowaniu 
gatunku 

Ustalenie miejsc występowania i 
liczebności populacji gatunku. 
Dwa sezony badań terenowych 
(z wykorzystaniem nagrań 
detektorowych i odłowów w 
sieci). 
Prace inwentaryzacyjne prow-
adzić zgodnie z metodyką 
monitoringu gatunku (GIOŚ) w 
okresie rozrodczym: czerwiec -
lipiec. 

Cały obszar Natura 2000, 
preferowane miejsca nasłuchów i 
odłowów wskazane w publikacji 
„Nietoperze (Chiroptera) Parku 
Krajobrazowego Pojezierza 
Iławskiego i jego otuliny” 
(Ciechanowski i in. 2000) 

W ciągu pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania 
planu. 

15 RDOŚ Olsztyn 

1318 nocek 
łydkowłosy 
Myotis 
dasycneme 

D5 
Poszukiwanie 
kolonii rozrodczej 

Poszukiwanie lokalizacji kolonii 
rozrodczej wykorzystującej 
obszar Natura 2000 
Prace inwentaryzacyjne 
prowadzić zgodnie z metodyką 
monitoringu gatunku (GIOŚ) w 
okresie rozrodczym: czerwiec  -
lipiec. 

W promieniu 20 kilometrów od 
miejsca stwierdzenia (guid 
8EB9) 

W ciągu pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania 
planu. 

5 RDOŚ Olsztyn 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Brak konieczności prowadzenia ochrony czynnej 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1337 bóbr 
europejski 
Castor fiber 

 Nie zaplanowano 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Brak konieczności prowadzenia ochrony czynnej 

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 

1355 wydra 
Lutra lutra 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Brak konieczności prowadzenia ochrony czynnej 

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 

1166 traszka 
grzebieniast
a Triturus 
cristatus 

 Nie zaplanowano 
Nr Działania związane z ochroną czynną 
 Brak konieczności prowadzenia ochrony czynnej 
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 

1188 kumak 
nizinny 
Bombina 
bombina 

 Nie zaplanowano 
Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

5339 
różanka 
Rhodeus 
sericeus 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

amarus 

D6 
Określenie stanu 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Inwentaryzacja gatunku 
wykonana przez ekspertów z 
dziedziny ichtiologii, zgodnie z 
metodyką monitoringu gatunku 
(GIOŚ). Termin wykonania – 
wrzesień-październik, co daje 
możliwość identyfikacji stadiów 
rozwojowych w celu poznania 
struktury wiekowej populacji. 
Określenie stanu ochrony gatun-
ku. W przypadku potwierdzenia 
niewłaściwego stanu ochrony 
(U1) zaplanowanie działań 
ochronnych. Wyznaczenie 
stanowisk do monitoringu. 

50 stanowisk rozlokowanych na 
całym obszarze Natura 2000, w 
tym powtórzenie 30 stanowisk 
kontrolowanych podczas 
opracowania planu w 2013 r. 

W ciągu pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania 
planu. 

Koszt wykonania 
badań podane dla 
piskorza 

RDOŚ w Olsztynie. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1145 piskorz 
Missgurnus 
fossilis 

B4 

Modyfikacja 
działań związanych 
z utrzymaniem 
obiektów wodnych 
i cieków. 

Wskazane jest prowadzenie prac 
odcinkami (nie dłuższe niż 1 km 
ze względu na małą mobilność 
przedmiotu ochrony), bądź 
wykonując je jedynie na jednym 
z brzegów, a dopiero w roku 
kolejnym na drugim brzegu. 
Prace wykonywać w terminie 
od 1 sierpnia do 30 listopada 
(poza okresem tarłowym, 
wychowu narybku piskorza i 
zimowania). 

Cały obszar Natura 2000. 
Cały okres 
obowiązywania 
planu. 

Do ustalenia przez 
Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w 
Olsztynie 

Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 
w Olsztynie  
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C5 

Ocena 
efektywności 
działań 
ochronnych 

Monitoring stanu ochrony 
gatunku wg metodyki GIOŚ, w 
tym ocena efektywności działań 
ochronnych i ich wpływu na 
populację gatunku oraz wskaźniki 
stanu siedliska. 

Cieki w obszarze Natura 2000 – 
w miejscach realizacji działań 
ochronnych. 

Co 3 lata, pierwszy 
monitoring w ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

6 RDOŚ w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D6 

Określenie stanu 
populacji 
i siedlisk 
gatunku. 

Inwentaryzacja gatunku 
wykonana przez ekspertów w 
dziedzinie ichtiologii zgodnie z 
metodyką monitoringu GIOŚ. 
Termin wykonania – wrzesień-
październik, co daje możliwość 
identyfikacji stadiów 
rozwojowych w celu poznania 
struktury wiekowej populacji. 
Określenie stanu ochrony 
gatunku. Wyznaczenie stanowisk 
do monitoringu. 

50 stanowisk rozlokowanych na 
całym obszarze Natura 2000, w 
tym powtórzenie 30 stanowisk 
kontrolowa-nych podczas 
opracowania planu w 2013 r. 

Jednorazowo w 
ciągu pierwszych 
dwóch lat 
obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych. 

Koszt wykonania 
badań to 1,5 tys. za 
kontrolowane 
stanowisko (badania 
inwentaryzacyjne 
wspólne dla 
wszystkich gatunków 
ryb 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Olsztynie w miarę 
uzyskania środków. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

1149 koza 
Cobitis 
taenia 

B4 Modyfikacja 
działań związanych 
z utrzymaniem 
obiektów wodnych 
i cieków. 

Wskazane jest prowadzenie prac 
odcinkami (nie dłuższe niż 1 km 
ze względu na małą mobilność 
przedmiotu ochrony), bądź 
wykonując je jedynie na jednym 
z brzegów, a dopiero w roku 
kolejnym na drugim brzegu. 
Prace wykonywać w terminie 
od 1 sierpnia do 30 listopada 
(poza okresem tarłowym, 
wychowu narybku kozy i 

Cały obszar Natura 2000. Przez okres 
obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych. 

Do ustalenia przez 
Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w 
Olsztynie 

Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 
w Olsztynie  
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 
zimowania). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C5 

Ocena 
efektywności 
działań 
ochronnych 

Monitoring stanu ochrony 
gatunku i jego siedliska wg 
metodyki GIOŚ, w tym ocena 
efektywności działań 
ochronnych i ich wpływu na 
populację gatunku oraz 
wskaźniki stanu siedliska. 

Natura 2000 – w miejscach 
realizacji działań ochronnych. 

Co 3 lata, pierwszy 
monitoring w ciągu 
pierwszych 5 lat 
obowiązywania 
planu. 

6 RDOŚ w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D6 
Określenie stanu 
populacji i siedlisk 
gatunku. 

Inwentaryzacja gatunku 
wykonana przez ekspertów w 
dziedzinie ichtiologii zgodnie z 
metodyką monitoringu GIOŚ. 
Termin wykonania – wrzesień-
październik, co daje możliwość 
identyfikacji stadiów 
rozwojowych w celu poznania 
struktury wiekowej populacji. 
Określenie stanu ochrony 
gatunku. Wyznaczenie 
stanowisk do monitoringu. 

50 stanowisk rozlokowanych na 
całym obszarze Natura 2000, w 
tym powtórzenie 30 stanowisk 
kontrolowa-nych podczas 
opracowania planu w 2013 r. 

W ciągu pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania 
planu. 

Koszt wykonania 
badań podane dla 
piskorza 

RDOŚ w Olsztynie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B5 
Utrzymanie 
obecnej gospodarki 

Utrzymanie obecnego, 
wilgotnego charakteru siedliska, 
bez możliwości kopania stawów. 

działka 2 pn-wsch od 
Olbrachtowa 
działka 3204/1, 3220/1 na zach 
od Siemian 

Cały okres 
obowiązywania 
planu 

Bezkosztowo 

Wykonujący prawa 
właści-cielskie na 
pod-stawie porozu-
mienia zawar-tego z 
RDOŚ Olsztyn 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

1014 
poczwarówk
a zwężona 
Vertigo 
angustior 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

D7 

Uzupełnienie 
wiedzy o 
występowaniu 
stanowisk gatunku 
na terenie ostoi 

Poszukiwanie nowych stanowisk 
na terenie ostoi 
Prace inwentaryzacyjne prowa-
dzić zgodnie z metodyką moni-
toringu gatunku (GIOŚ) późnym 
latem lub wczesną jesienią. 

Cały obszar ostoi 

W ciągu pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania 
planu. 

 RDOŚ w Olsztynie 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Brak konieczności prowadzenia ochrony czynnej 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B6 
Zabezpieczenie 
stref buforowych 

Utrzymanie stref ekotonowych 
wokół zbiorników zgodnie z 
Zasadami Hodowli Lasu. 

działki ewid.: 
280703_2.0002.12/2 
(jez. Małe Piotrkowskie na E od 
Piotrkowa) 
280703_2.0033.189/2 (jez. 
Głębokie na NE od Januszewa) 
280703_2.0031.155/2 (jez. Luba 
na 155/2 W od Siemian) 
280707_5.0010.547 
(jez. Zdryńskie na SW od 
Jerzwałdu) 

Cały okres 
obowiązywania 
planu 

Bezkosztowo 
Wykonujący prawa 
właścicielskie. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Nie zaplanowano 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1042 zalotka 
większa 
Leucorrhinia 
pectoralis 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z ochroną czynną 1060 
czerwończy
k nieparek 
Lycaena 
dispar 

A6 Obligatoryjne 
wykaszanie łąk 

działania obligatoryjne: 
- utrzymanie charakteru siedlis-
ka gatunku, w szczególności 
poprzez odstąpienie od 
zabudowy i budowy urządzeń, 
niwelowania terenu, zalesienia, 
osuszania lub stałego zalewania, 
- utrzymanie siedlisk gatunku 

działka 3274 na pd od Siemian 
działka 3234 na Pd od Siemian 
działka 3116 na zach od 
Siemian 
działka 264/2 pn-wsch od 
Olbrachtowa 
działka 6/1, 137 Wyspa Łąkowa 

W okresie 
obowiązywania PZO 

bezkosztowo Wykonujący prawa 
właścicielskie na 
podstawie 
porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 
poprzez użytkowanie kośne, 
kośno-pastwiskowe lub 
pastwiskowe trwałych użytków 
zielonych. 

A7 
Fakultatywne 
wykaszanie łąk 

Działania fakultatywnie : 
- koszenie co roku po 30 
sierpnia;  
- pozostawianie 5-10% działki 
rolnej nieskoszonej w ciągu 
roku, przy czym powinien to być 
inny fragment co roku;  
- wysokość koszenia powyżej 15 
cm;  
- koszenie w sposób nieniszczą-
cy struktury roślinności i gleby; 
- koszenie okrężnie od wewnątrz 
do zewnątrz działki; 
- usunięcie lub złożenie w stogi 
ściętej biomasy w terminie nie 
dłuższym niż 2 tygodnie po 
pokosie;  
- wypasanie w sezonie pastwis-
kowym trwającym od dnia 1 
maja do dnia 15 października, 
przy obsadzie zwierząt wynoszą-
cej nie więcej niż 0,5 DJP/ha w 
okresie do dnia 20 lipca, a od 
dnia 20 lipca wynoszącej 0,5−1 
DJP/ha, i obciążeniu pastwiska 
wynoszącym nie więcej niż 
5t/ha (10 DJP/ha), 
- niewykaszanie niedojadów 
poza okresem od dnia 1 sierpnia 
do dnia 30 września. 

działka 3274 na S od Siemian 
działka 3234 na S od Siemian 
działka 3116 na W od Siemian 
działka 264/2 NE od 
Olbrachtowa 
działka 6/1, 137 Wyspa Łąkowa 

Corocznie w całym 
okresie 
obowiązywania PZO 

1/ha 

Wykonujący prawa 
właścicielskie na pod-
stawie zobowiązania 
podjętego w związku 
z korzystaniem z 
programów wsparcia 
z tytułu obniżenia do-
chodowości albo na 
podstawie po-
rozumienia zawartego 
z RDOŚ Olsztyn 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 

159 

Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 
Działania ochronne 

Przedmiot 
ochrony Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 
realizacji 

Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 
 Nie zaplanowano 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C5 
Ocena 
efektywności 
działań ochronnych 

Monitoring stanu ochrony 
gatunku i jego siedliska wg 
metodyki GIOŚ, w tym ocena 
efektywności działań 
ochronnych (koszenia łąk) i ich 
wpływu na populację gatunku 
oraz wskaźniki stanu siedliska. 

działka 3274 na pd od Siemian 
działka 3234 na Pd od Siemian 
działka 3116 na zach od Siemian 
działka 264/2 pn-wsch od 
Olbrachtowa 
działka 6/1, 137 Wyspa Łąkowa 
corocznie 15% wszystkich 
płatów 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu pierwszych 
5 lat 
obowiązywania 
planu. 

 RDOŚ w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie zaplanowano 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B7 
Tworzenie bazy 
siedliskowej 

Pozostawianie obumierających i 
powalonych drzew alei na 
miejscu aż do naturalnego 
rozkładu, pozostawianie 
pojedynczych najstarszych 
drzew w pobliżu w celu 
wytworzenia dziupli 
(preferowane lipy, graby, dęby). 

działka 143/1 i 123 na N od wsi 
Gardzień 
działka 3075 na E od Gardzienia 

W okresie 
obowiązywania 
planu 

Bezkosztowo 

Wykonujący prawa 
właścicielskie na 
podstawie 
porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Nie zaplanowano 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1084 
pachnica 
dębowa 
Osmoderma 
eremita 

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

Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony 
Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1.  

3140 Twardowodne 
oligo- i mezotroficz-
ne zbiorniki wodne 
z podwodnymi 
łąkami ramienic 
(Charecteria ssp.) 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny 
z tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura 
i funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie 
z metodyką PMŚ 

Metodyka do uzupełnienia po 
zatwierdzeniu metodyki 
monitoringu siedliska przez 
GIOŚ; zastępczo ocena eks-
percka oraz zmodyfikowane 
wskaźników jak dla siedliska 
3110 Jeziora lobeliowe 

Co 5 lat 

Miejsca wyznaczone 
w ramach zadania 
dot. uzupełnienia 
stanu wiedzy 

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  

2.  

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

Cel działań 
ochronnych 
zgodny 
z tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura 
i funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie 
z metodyką PMŚ 

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

Co 5 lat 

Miejsca wyznaczone 
w ramach zadania 
dot. uzupełnienia 
stanu wiedzy 

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  

3.  

*7110 Torfowiska 
wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie 
z metodyką PMŚ 

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

Co 3 lata 
Wszystkie płaty 
siedliska 

RDOŚ 
w Olsztynie 

0,5/płat  

4.  
9110 Kwaśne 
buczyny (Luzulo-
Fagenion) 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

Metodyka do uzupełnienia po 
zatwierdzeniu metodyki 
monitoringu siedliska przez 
GIOŚ; zastępczo ocena eks-
percka oraz zmodyfikowane 
wskaźników jak dla siedliska 
9160 Grąd subatlantycki 

Co 3 lata 

Stanowiska w pła-
tach reprezentują-
cych 20-50% 
całkowitego areału 
siedliska w obszarze 
Natura 2000 

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  

5.  

9130 Żyzne buczyny 
(Dentario 
glandulosae-
Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

Metodyka do uzupełnienia po 
zatwierdzeniu metodyki 
monitoringu siedliska przez 
GIOŚ; zastępczo ocena eks-
percka oraz zmodyfikowane 
wskaźników jak dla siedliska 
9160 Grąd subatlantycki 

Co 3 lata 

Stanowiska w pła-
tach reprezentują-
cych 20-50% 
całkowitego areału 
siedliska w obszarze 
Natura 2000 

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony 
Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

6.  

9160 Grąd 
subatlantycki 
(Stellario-
Carpinetum) 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

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

Co 3 lata 

Stanowiska w pła-
tach reprezentują-
cych 20-50% 
całkowitego areału 
siedliska w obszarze 
Natura 2000 

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  

7.  

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

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

Metodyka do uzupełnienia po 
zatwierdzeniu metodyki 
monitoringu siedliska przez 
GIOŚ; zastępczo ocena eks-
percka oraz zmodyfikowane 
wskaźników jak dla siedliska 
9160 Grąd subatlantycki 

Co 3 lata 

Stanowiska w pła-
tach reprezentują-
cych 20-50% 
całkowitego areału 
siedliska w obszarze 
Natura 2000 

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  

8.  

*91D0 Bory i lasy 
bagienne (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, 
Sphagno 
girgensohnii-
Piceetum i 
brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy 
borealne) 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

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

Co 3 lata 

Adresy leśne: 
07-07-1-02-48-o-00 
07-07-1-02-49-j-00 
07-07-1-02-49-l-00 
07-07-1-02-62-f-00  
07-07-1-02-62-g-00 
07-07-1-02-63-g-00  
07-07-1-02-63-h-00 
07-07-1-02-63-i-00 
07-07-1-02-63-j-00 
07-07-1-02-63-k-00 
07-28-1-03-168-c-00  
07-28-1-03-169-d-00  
07-28-1-03-184-b-00  
07-28-1-03-185-b-00  
07-28-1-03-188-f-00  
07-28-1-04-196-b-00  
07-28-1-04-196-c-00  
07-28-1-04-209-a-00 
07-28-3-12-1-h-00 
07-28-3-12-2-b-00 
07-28-3-12-25-b-00 
07-28-3-12-25-c-00 
07-28-3-12-25-f-00  
07-28-3-12-26-b-00  
07-28-3-12-26-c-00  

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  
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Siedliska przyrodnicze wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony 
Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość Miejsce 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 
07-28-3-12-26-d-00  
07-28-3-12-26-g-00 
07-28-3-12-26-h-00  
07-28-3-12-27-d-00  
07-28-3-12-27-i-00 
07-28-3-12-5-a-00 

9.  

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

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Powierzchnia 
siedliska; 
Struktura i 
funkcje; 
Perspektywy 
ochrony 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

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

Co 3 lata 

Stanowiska w pła-
tach reprezentują-
cych 20-50% 
całkowitego areału 
siedliska w obszarze 
Natura 2000 

RDOŚ 
w Olsztynie 

1/płat  

 
 

Gatunki ro ślin wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. Przedmiot ochrony 
Cel działań 
ochronnych Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/ 
częstotliwość Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1.  

1393 Sierpowiec 
błyszczący 
Drepanocladus 
vernicosus 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja; 
Ssiedlisko; 
Szanse 
zachowania 
gatunku 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

Ocena zgodnie z metodyką 
PMŚ (GIOŚ) 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu pierw-
szych 5 lat 
obowiązywania 
planu 

Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1, 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 

RDOŚ w 
Olsztynie 

4 

2.  
1903 Lipiennik 
Loesela Liparis 
loeselii 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja; 
Ssiedlisko; 
Szanse 
zachowania 
gatunku 

Zgodnie z 
metodyką PMŚ 

Ocena zgodnie z metodyką 
PMŚ (GIOŚ) 

Co 3 lata, 
pierwszy 
monitoring w 
ciągu pierw-
szych 5 lat 
obowiązywania 
planu 

Działki ewidencyjne: 
221603_2.0017.136/1, 
280703_2.0031.3103 
280703_2.0031.3104 

RDOŚ w 
Olsztynie 

4 
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Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. 
Przedmiot 
ochrony 

Cel działań 
ochronnych 

Parametr Wskaźnik 
Zakres prac 

monitoringowych 
Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacowany 
koszt 

(w tys. zł) 

1.  
1166 Traszka 
grzebieniasta  
Triturus cristatus 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Ocena zgodnie z 
metodyką PMŚ 
(GIOŚ) 

1 raz w trakcie 
obowiązywania 
PZO, w 8-9 roku 

Cały obszar ostoi RDOŚ Olsztyn  

2.  
1188 Kumak 
nizinny Bombina 
bombina 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Ocena zgodnie z 
metodyką PMŚ 
(GIOŚ) 

1 raz w trakcie 
obowiązywania 
PZO, w 8-9 roku 

Cały obszar ostoi RDOŚ Olsztyn  

3.  
1337 Bóbr 
Castor fiber 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Ocena zgodnie z 
metodyką PMŚ 
(GIOŚ) 

1 raz w trakcie 
obowiązywania 
PZO, w 8-9 roku 

Cały obszar ostoi RDOŚ Olsztyn 4 za całość prac  

4.  
1355 Wydra  
Lutra lutra 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Ocena zgodnie z 
metodyką PMŚ 
(GIOŚ) – do czasu jej 
opracowania ocena 
ekspercka 

1 raz w trakcie 
obowiązywania 
PZO, w 8-9 roku 

Cały obszar ostoi RDOŚ Olsztyn 4 za całość prac  

5.  

1042 Zalotka 
większa 
Leucorrhinia 
pectoralis 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja 
Liczebność 
populacji 

Ocena zgodnie z 
metodyką PMŚ 
(GIOŚ) 

1 raz w trakcie 
obowiązywania 
PZO, w 8-9 roku 

Cały obszar ostoi RDOŚ Olsztyn 3 za całość prac 

6.  

1060 
Czerwończyk 
nieparek Lycaena 
dispar 

Cel działań 
ochronnych 
zgodny z 
tabelą nr 5 

Populacja 
 

Liczebność 
populacji 

Ocena zgodnie z 
metodyką PMŚ 
(GIOŚ) 

3 razy w trakcie 
obowiązywania 
PZO, pierwszy 
monitoring w 
ciągu pierwszych 
5 lat obowiązy-
wania planu 

Działki ewidencyjne: 
3274 na S od Siemian 
3234 na S od Siemian 
3116 na W od 
Siemian 
264/2 na NE od 
Olbrachtowa 
6/1, 137 Wyspa 
Łąkowa 

RDOŚ Olsztyn 4 za całość prac  
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

L.p. Dokumentacja planistyczna 
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

- - Brak wskazań do istniejącej dokumentacji 
 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie ma przesłanek, ponieważ działania opisane w niniejszym PZO wystarczą do właściwej ochrony przedmiotów ochrony. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

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

1. 
1145 Misgurnus fossilis Ocena 
ogólna  B 

1145 Misgurnus fossilis  
Ocena ogólna C 

Niskie zagęszczenia przedmiotu ochrony, nieliczne stanowiska występowania, stosunkowo 
wysokie ryzyko utraty siedlisk. 

2. 
1149 Koza Cobitis taenia 
Izolacja B 

1149 Koza Cobitis taenia 
Izolacja C 

Siedliska gatunku znajdują się w obrębie rozległego zasięgu występowania 

3. 
1134 Rhodeus sericeus amarus 
Izolacja A 

5339 Rhodeus amarus 
Izolacja C 

Siedliska gatunku znajdują się w obrębie rozległego zasięgu występowania (od Rosji po 
zachodnią Europę), kod i nazwa gatunkowa wg nowych wytycznych GDOŚ 

4. 

1308 Mopek Barbastella 
barbastellus – brak w wykazie 
występujących przedmiotów 
ochrony 

1308 Mopek Barbastella 
barbastellus - ocena ogólna D 

Stwierdzony w trakcie poszukiwania (nagrania detektorowe) M. dasycneme. Ocena ogólna D 
w związku z brakiem dokładnych informacji o występowaniu i liczebności. Wskazane dalsze 
rozpoznanie. 

5. 3140 powierzchnia – 88,32 ha 3140 powierzchnia – 48,13 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

6. 3150 powierzchnia – 4708,48 ha 3150 powierzchnia – 4730,65 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 
7. *7110 powierzchnia – 67, 29 *7110 powierzchnia -54,42 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 
8. 9110 powierzchnia – 140,9 9110 powierzchnia - 140,29 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 
9. 9130 powierzchnia – 435,31 9130 powierzchnia - 443,18 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 
10. 9160 powierzchnia – 2382,63 9160 powierzchnia - 2388,80 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 
11. 9170 powierzchnia – 103,04 9170 powierzchnia - 102,45 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 
12. *91D0 powierzchnia – 319,65 *91D0 powierzchnia - 322,04 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis, dodano jeden płat siedliska. 
13. *91E0 powierzchnia – 553,07 *91E0 powierzchnia - 548,22 ha Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 



 

165 

 
 

L.p. 
Proponowany przebieg granicy na tle 

istniejących granic obszaru 
Uzasadnienie do zmiany 

1. 
Plik PDF mapy i wektorowa warstwa 
informacyjna GIS 

Dowiązanie granicy do działek ewidencyjnych. 

2. 
Korekta granic w okolicy wsi Skitławki 
(propozycja Wykonawcy PZO) 

Protest p. Tomasza Otulaka – załączniki : 
1. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DON-WZ.630.13.2012.PR.11 z dnia 20.03.2012 
2. Pismo RDOŚ Olsztyn WOPN-OOP.600.13.2011.WP z dn.17.06.2011 
3. Załącznik ze zdjęciami i mapami do ww. pisma RDOŚ 
4. Mapa opisana jako prawidłowy przebieg granic. 
5. Wniosek p. Tomasza Otulaka z dnia 22.11.2013. 

 
 
 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 
Moduł A 

1. 
Korekta granic obszaru. Motywowana wcześniejszym uzyskaniem 
od GDOŚ opinii zezwalającej na zmianę granicy obszar, załączniki 
patrz pkt. 10 

p. Tomasz Otulak 

Rozpatrzenie w kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie. Według materiałów WZS przekazanych 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, 
przed rozpoczęciem prac terenowych prowadzonych w ramach 
przygotowania projektu PZO, w granicach wnioskowanego do 
wyłączenia terenu brak jest stanowisk siedlisk przyrodniczych 
i gatunków roślin chronionych w ramach dyrektywy siedliskowej 
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) – 
teren ten nie został objęty pracami terenowymi prowadzonymi 
w ramach przygotowania projektu PZO. Wnioskowany do 
wyłączenia teren znajduje się w sąsiedztwie jeziora Jeziorak, 
które reprezentuje siedlisko przyrodnicze 3150 starorzecza 
i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion. W celu określenia wpływu inwestycji, 
polegającej na budowie stanicy żeglarskiej na działce 142/7, 
obręb Śliwa, miejscowość Skitławki i prowadzenia działalności 
gospodarczej w obrębie zatoki Rudnia jeziora Jeziorak, na 
środowisko, w tym siedlisko przyrodnicze 3150, powinna zostać 
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przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z wnioskiem p. Tomasza Otulaka wskazane jest 
przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej okolic rzeki-rowu 
Dąbrowa w gminie Zalewo pod kątem występowania siedlisk 
przyrodniczych: 7210 torfowiska nakredowe, 7110 torfowiska 
wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 91D0 bory i lasy 
bagienne, 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 
jako terenu, który może potencjalnie zostać przyłączony do 
obszaru 

2. 

Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej okolic 
rzeki-rowu Dąbrowa w gm. Zalewo pod kątem występowania tam 
przyrodniczo cennych siedlisk : 

- torfowisko nakredowe (7210) 
- niżowe torfowisko wysokie (7110-t) z zachowanym 

płatem świerczyny bagiennej (91D0-5) 
- łęg jesionowo – olszowy (91E-3) 

W przypadku stwierdzenia tych siedlisk wnioskodawca prosi o 
włączenie zajmowanego terenu w obszar Ostoi Iławskiel PLH 
280053 

p. Tomasz Otulak 

Pismo z wnioskiem trafiło do wykonawcy 22.11.2013. 
Uniemożliwiało to wykonawcy uwzględnienie wskazanego 
obszaru w pracach terenowych (okres fenologiczny), termin 
oddania projektu Planu Zamawiającemu uniemożliwia zaś 
przeprowadzenie takich prac w sezonie 2014.  
Rozpatrzenie wniosku leży w kompetencji RDOŚ Olsztyn. 

Moduł B 

    

Moduł C 
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