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Etap I Wstępny pracy nad Planem 

 

1.1 Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Ostoja Napiwodzko-Ramucka 

Kod obszaru PLH280052 

Opis granic obszaru Mapa z granicami obszaru. 

SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych 

Położenie Ostoja Napiwodzko-Ramucka położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, szczycieńskim, 

nidzickim, na obszarze gmin Janowo, Wielbark, Nidzica – obszar wiejski, Olsztynek – obszar wiejski, Purda, Stawiguda, 

Jedwabno, Pasym – obszar wiejski, Szczytno – obszar wiejski. 

Powierzchnia obszaru (w ha) 32612,78 ha 

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

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, pokrywającej/go się z 

obszarem, która/e może powodować 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej 

formy ochrony przyrody 

lub nadleśnictwa 
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wyłączenie części terenu ze sporządzania 

Planu 

pokrywająca się z 

obszarem [ha]
1
 

1. Rezerwat przyrody Bagno Nadrowskie - 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

104,66 

2. Rezerwat przyrody Dęby Napiwodzkie 
Plan ochrony rezerwatu przyrody Dęby 

Napiwodzkie 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

37,45 

3. Rezerwat przyrody Galwica Plan ochrony rezerwatu przyrody Galwica 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

98,90 

4. Rezerwat przyrody Jezioro Kośno 
Plan ochrony rezerwatu przyrody Jezioro 

Kośno 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

1256,85 

5. Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe 
Plan ochrony rezerwatu przyrody Jezioro 

Orłowo Małe 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

15,02 

6. Rezerwat przyrody Las Warmiński * 

Plan ochrony rezerwatu przyrody Las 

Warmiński 

 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

1819,72 

7. Rezerwat przyrody Małga Plan ochrony rezerwatu przyrody Małga 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

155,40 

8. Rezerwat przyrody Sołtysek Plan ochrony rezerwatu przyrody Sołtysek Nie zachodzą przesłanki określone 14,45 

                                                 
1
 Źródłem powierzchni form ochrony przyrody jest warstwa shp. „rezerwaty” przekazana przez RDOŚ w Olsztynie. 
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w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

9. 
Rezerwat przyrody Źródła Rzeki Łyny im. 

prof. Romana Kobendzy 

Plan ochrony rezerwatu przyrody Źródła 

Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy 

 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

122,12 

10. 
Obszar chronionego krajobrazu Puszczy 

Napiwodzko-Ramuckiej 
Nie dotyczy Nie dotyczy 100,4 

11. Nadleśnictwo Wielbark 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Wielbark na okres od 01 stycznia 2011 r. 

do 31 grudnia 2020 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

1303,05 

12. Nadleśnictwo Jedwabno 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Jedwabno na okres od 01 stycznia 2006 r. 

do 31 grudnia 2015 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

6509,06 

13. Nadleśnictwo Nowe Ramuki 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Nowe 

Ramuki 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 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

5127,00 

14. Nadleśnictwo Szczytno 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Szczytno 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 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

5127,00 

15. Nadleśnictwo Nidzica 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Nidzica na okres od 01 stycznia 2008 r. do 

31 grudnia 2017 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

1860,88 

16. Nadleśnictwo Olsztyn 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Olsztyn 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 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

1527,14 
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17. Nadleśnictwo Olsztynek 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Olsztynek na okres od 01 stycznia 2013 r. 

do 31 grudnia 2022 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

2057,42 

18. Nadleśnictwo Korpele 

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa 

Korpele na okres od 01 stycznia 2014 r. do 

31 grudnia 2023 r. 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, 

z późn. zm.) 

109,87 

 

Teren objęty PZO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 o powierzchni 32612,78 [ha] 

 

*Zakresem planu objęto obszaru Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka z wyłączeniem rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. prof. 

Benona Polakowskiego”. Dla rezerwatu tego w roku 2012 opracowano projekt planu ochrony wraz z zakresem planu zadań ochronnych dla 

pokrywających się z nim obszarów Natura 2000: Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 oraz właśnie Ostoja Napiwodzko-Ramucka, 

w mysl art. 20 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 19 ust. 1a cyt. ustawy, projekt planu ochrony rezerwatu podano procedurze 

zapewnienia udziału społeczeństwa. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie obwieszczeniem znak: WOPN-

OOP.6202.8.2013.MH z dnia 23 kwietnia 2013 r. poinformował o udostępnieniu projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. 

prof. Benona Polakowskiego”, możliwości zapoznania się z projektem planu ochrony oraz o możliwości zgłaszania do niego uwag i wniosków. 

Wnioski i uwagi, które wpłynęły na tym etapie konsultacji (projekt dokumentacji planu ochrony, bez zarządzenia) zostały rozpatrzone. 

Dotyczyły one proponowanych zapisów dla rezerwatu przyrody, które są bardziej restrykcyjne niż zapisy dotyczące obszarów Natura 2000. 

Dlatego sposób ich rozpatrzenia został uwzględniony w uzasadnieniu do zarządzenia ustanawiającego plan ochrony rerwatu. Z uwagi na 

przedłużającą się procedurę ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody, nie zachodzą przesłanki, o tórych mowa w art. 28 ust. 11 pkt 2 

ustawy o ochronie przyrody, zatem zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 został uwzględniony w przygotowanym 

zarządzeniu. Dokumentacja wyjściowa dotycząca rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego” dostępna jest pod 

adresem: http://archiwumbip.olsztyn.rdos.gov.pl/images/obwieszczenia/2013/projekt_planu_rezerwat_las_warminski.pdf 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Przedmioty ochrony  

 

Przedmiotami ochrony na terenie obszaru Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych są 

następujące siedliska i gatunki (*priorytetowe): 

 

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

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

 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

 *6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

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

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

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

 *7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

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

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

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

 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, olsy 

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

 *91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

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

 1337 Bóbr europejski Castor fiber 

 *1352 Wilk Canis lupus 

 1355 Wydra europejska Lutra lutra 

 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

 1188 Kumak nizinny Bombina bombina 

 1220 Żółw błotny Emys orbicularis 

 1134 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 

 1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus 

 1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens 

 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii 

 

Obszar objęty Planem 

 

Obszar Ostoja Napiwodzko-Ramucka obejmuje znaczną część Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej położonej na Pojezierzu Olsztyńskim. 

Obszar położony na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Napiwodzko-Ramucka" (116 604,6 ha; 2004) i Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (131 444,3 ha; 2003), obejmuje rezerwaty przyrody: Galwica (90,09 ha; 1958), Sołtysek (10,47 ha; 
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1969), Jezioro Orłowo Małe (4,50 ha; 1958), Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy (120,54 ha; 1959), Jezioro Kośno (1 247,84 ha; 

1982), Las Warmiński im. profesora Benona Polakowskiego (1 798,18 ha; 1982), Dęby Napiwodzkie (37,11 ha; 1989), Bagno Nadrowskie 

(67,73 ha; 1991), Małga (147,09 ha; 1991) 

 

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 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. 

 

Spotkania dyskusyjne  

 

W toku prac nad planem zadań ochronnych, zorganizowano 3 spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy – 06.11.2013r., 27.11.2013r., 

17.01.2014r., 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. Miejscem spotkania był Dom 

Kultury w miejscowości Jedwabno. 
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Informacja publiczna  

 

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

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

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

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

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

lęgowa 

Pop. 

migr. 

Ocena pop. 

/ Stopień 

reprezen. 

Ocena 

St. zach. 

Ocena 

izol. / 

Względna 

powierzch. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3140 

Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 

 4,87    A B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S2 3150 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

 13,43    A A C A 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S3 3160 
Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 
 0,08    A A C A 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S4 3260 

Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników  

 

 
0,01    B B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 
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S5 *6120 
Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe  
 0,12    B B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S6 *6210 

Murawy kserotermiczne - 

priorytetowe są tylko murawy 

z istotnymi stanowiskami 

storczyków 

 0,07    C C C C 

Proponowane jest 

wyłączenie siedliska 

z listy przedmiotów 

ochrony poprzez 

nadanie oceny 

ogólnej D – 

uzasadnienie patrz 

charakterystyka w 

obszarze dział 2.6.1 

oraz tab. 10 

S7 6410 
Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe  
 0,12    C C C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S8 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie  
 0,73    B B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S9 *7110 

Torfowiska wysokie z 

roślinnością torfotwórczą 

(żywe) 

 0,40    A B C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S10 7120 

Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 

naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

 0,09    B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S11 7140 

Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 1,34    A A C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S12 7230 

Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

 0,01    A A C A 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S13 9160 Grąd subatlantycki  0,01    B B C B Przedmiot ochrony 
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objęty planem 

S14 9170 
Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny  
 7,51    C C C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S15 *91D0 Bory i lasy bagienne   1,13    A A C A 

Przedmiot ochrony 

objęty planem; 

postulowana jest 

zmiana oceny stanu 

zachowania z A na 

B 

S16 *91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe  
 1,08    B B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S17 91F0 
Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe  
 0,01    B C C C 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S18 *91I0 Ciepłolubne dąbrowy   0,01    B B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

S19 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy   0,41    C C C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z1 1337 Bóbr europejski Castor fiber  
300-

400 
  C A C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z2 *1352 Wilk Canis lupus  23-25   B B B B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z3 1355 Wydra europejska Lutra lutra  50-70   C B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z4 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus  62loc   C B C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z5 1188 Kumak nizinny Bombina bombina  56loc   C B C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z6 1220 Żółw błotny Emys orbicularis  9loc   B B B B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 
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Z7 1134 Różanka 
Rhodeus sericeus 

amarus 
 R   B B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z8 1145 Piskorz Misgurnus fossilis  V   C C C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z9 1149 Koza pospolita Cobitis taenia  C   C A C A 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z10 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior  8 loc   C B C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z11 1042 Zalotka większa 
Leucorrhinia 

pectoralis 
 12loc   C B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z12 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  18loc   C B C B 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

Z13 *1084 Pachnica dębowa 
Osmoderma 

eremita 
 3loc   C B C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

R1 1393 Sierpowiec błyszczący 
Drepanocladus 

vernicosus 
 R   C A C B 

Przedmiot ochrony 

objęty planem 

R2 1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens  51-100   C C C C 
Przedmiot ochrony 

objęty planem 

R3 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii  
101-

250 
  C A C B 

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” stworzona została strona internetowa, gdzie zamieszczane są 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 

http://pzo.gdos.gov.pl/
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2000 można znaleźć na stronie: http://www.gdos.gov.pl/. Ponadto w związku z realizacją projektu Planu został utworzony Zespół Lokalnej 

Współpracy (ZLW) ds. tworzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH280052, składający się 

z przedstawicieli kluczowych grup interesu, tj. zainteresowanych osób i podmiotów, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy 

mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu, a także ekspertów przyrodników. W ramach prac ZLW zorganizowano trzy 

jednodniowe spotkania w formie warsztatów, odbyły się one 06.11.2013 r., 27.11.2013 r. i 17.01.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Jedwabnie. 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, członkowie stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych. Członkowie ZLW zostali poproszeni o udostępnianie informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych, społecznych, 

gospodarczych i kulturowych, które mogłyby być pomocne w stworzeniu planu zadań ochronnych. Po 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 świętokrzyskiego, udostępnianie informacji w 

tym zakresie 

Ul. Emilii Plater 1,  

10-562 Olsztyn 
Tel. (89) 521 90 00 

2 Starostwo Powiatowe w 

Olsztynie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

Plac Bema 5,  

10-516 Olsztyn 

Tel. (89) 527 21 30 

e-mail: starostwo@powiat-
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udostępnianie informacji w tym zakresie, uproszczone plany 

urządzania lasu 

 olsztynski.pl 

3 Starostwo Powiatowe w 

Szczytnie 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

udostępnianie informacji w tym zakresie, uproszczone plany 

urządzania lasu 

Ul. Sienkiewicza 1,  

12-100 Szczytno 

Tel. (89) 624 70 00 

e-mail: 

sekretariat@powiat.szczytno.pl 

4 Starostwo Powiatowe w 

Nidzicy 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, 

udostępnianie informacji w tym zakresie, uproszczone plany 

urządzania lasu 

Ul. Traugutta 23,  

13-100 Nidzica 

Tel. (89) 625 32 79 

e-mail: 

redakcja@powiatnidzicki.pl 

5 
Gmina Janowo 

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. Przasnyska 14,  

13-113 Janowo 

Tel. (89) 626 41 40 

e-mail: sekretariat@janowo.pl 

6 
Gmina Jedwabno 

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. Warmińska 2,  

12-122 Jedwabno 

Tel. (89) 621 30 45 

e-mail: ug@jedwabno.pl 

7 
Gmina Nidzica 

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. Plac Wolności 1,  
13-100 Nidzica 

Tel. (89) 625 07 10 

e-mail: um@nidzica.pl 

8 
Gmina Olsztynek 

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. Ratusz 1,  
11-015 Olsztynek 

Tel. (89) 519 54 50 

e-mail: ratusz@olsztynek.pl 

9 
Gmina Pasym 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne, 

realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze 

gminy, udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i 

Ul. Olsztyńska 10,  

11-034 Stawiguda 

Tel. (89) 512 64 75 

e-mail: 

stawiguda@stawiguda.com.pl 
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ochronie środowiska na obszarze miasta i gminy, tworzenie 

indywidualnych form ochrony przyrody 

10 
Gmina Purda 

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. Purda 13, 

11-030 Purda 

Tel. (89) 512 22 23 

e-mail: ug@purda.pl 

11 
Gmina Stawiguda 

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. Olsztyńska 10,  

11-034 Stawiguda 

Tel. (89) 512 64 75 

e-mail: stawiguda@stawiguda.pl 

12 
Gmina Szczytno 

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. Łomżyńska 3,  

12-100 Szczytno 

Tel. (89) 623 25 80 

e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl 

13 
Gmina Wielbark 

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. Grunwaldzka 2,  

12-160 Wielbark 

Tel. (089) 621 83 12 

e-mail: 

wielbark@mailbox.olsztyn.pl 

14 
Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

- planowanie i kontrola gospodarowania wodami w regionie 

wodnym 

- określanie warunków korzystania z wód regionu wodnego 

- ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz 

użytkowanie jezior i rzek w zakresie gospodarki rybackiej 

- opracowywanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla regionów wodnych 

Ul. Zarzecze 13b,  

03-194 Warszawa 

Tel. (22) 587 02 00 

e-mail: 

sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

15 
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 
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16 
Nadleśnictwo Jedwabno 

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. 1 Maja 3,  

12-122 Jedwabno 

Tel. (89) 621 30 05 

e-mail: 

jedwabno@olsztyn.lasygov.pl 

 

17 
Nadleśnictwo Korpele 

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. 

Korpele 14,  

12-100 Szczytno 

Tel. (89) 624 22 57 

e-mail: 

korpele@olsztyn.lasy.gov.pl 

18 
Nadleśnictwo Nidzica 

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. Dębowa 2A,  

13-100 Nidzica 

Tel. (89) 625 28 41 

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

19 Nadleśnictwo Nowe 

Ramuki 

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. 

Nowy Ramuk 19,  

10-687 Olsztyn 10 

Tel. (89) 513 38 10 

e-mail: 

noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl 

20 
Nadleśnictwo Olsztyn 

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. M. Zientary-Malewskiej 

512/53, 

10-308 Olsztyn 

Tel. (89) 526 89 17 

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

21 
Nadleśnictwo Olsztynek 

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. Mrongowiusza 35,  

11-015 Olsztynek 

Tel. (89) 519 20 03 

e-mail: 

olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl 

22 
Nadleśnictwo Szczytno 

Prowadzenie gospodarki leśnej według zasad powszechnej 

ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów i ciągłości ich 

użytkowania oraz powiększania zasobów leśnych, w oparciu o 

Ul. Zbigniewa 

Sobieszczańskiego 4, 

12-100 Szczytno 

Tel. (89) 624 32 68 

e-mail: 

szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl 
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Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach i Ustawę z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

23 
Nadleśnictwo Wielbark 

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. Czarnieckiego 19,  

12-160 Wielbark 

Tel. (89) 621 80 10 

e-mail: 

wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl 

24 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w 

Olsztynie 

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

monitoring jakości środowiska. 

Ul. 1 Maja 13b,  

10-117 Olsztyn 

Tel. (89) 522 08 00 

e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl 

25 
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 

26 Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych 

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej; programowanie 

planowanie i nadzór nad wykonywaniem i utrzymaniem 

urządzeń melioracji wodnych 

Ul. Partyzantów 24,  

10-526 Olsztyn 

Tel.: (89) 521 71 00 

e-mail: sekretariat@zmiuw.pl 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy  

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

1 Wojciech Nowakowski  Koordynator/ekspert zoolog Bioexperts nowakowski@bioexperts.p 

2 Grzegorz Górecki Ekspert herpetolog 
Stacja terenowa w Urwitałcie, Uniwersytet Warszawski, 

wydział biologii 
baza@nomad.pl 

3 Joanna Wojciechowska 
Ekspert 

botanik/siedliskoznawca 
Bioexperts bioexperts@wp.pl 

4 Jakub Zawistowski Ekspert Bioexperts bioexperts@wp.pl 
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botanik/siedliskoznawca 

5 Krzysztof Otulakowski Przedstawiciel Urząd Gminy Jedwabno ug@jedwabno.pl 

6 Krzysztof Majcher Ekspert herpetolog Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kmaj@uwm.edu.pl 

7 Mirosław Tymoszczuk Przedstawiciel Gospodarstwo Rybackie Szwaderki ug@jedwabno.pl 

8 Małgorzata Matuszewska Przedstawiciel Urząd Gminy Jedwabno ug@jedwabno.pl 

9 Mariusz Kulas Przedstawiciel Urząd Gminy Jedwabno ug@jedwabno.pl 

10 Justyna Haładaj Przedstawiciel Nadleśnictwo Olsztynek olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl 

11 Adriana Stefańska Przedstawiciel 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w 

Olsztynie 
sekretariat@olsztyn.buligl.pl 

12 Ewa Murawska Przedstawiciel Nadleśnictwo Nidzica nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl 

13 Agnieszka Szczepkowska Przedstawiciel Starostwo Powiatowe w Nidzicy redakcja@powiatnidzicki.pl 

14 Teresa Roman Przedstawiciel Urząd Miejski w Nidzicy um@nidzica.pl 

15 Magdalena Miścierewicz Przedstawiciel Nadleśnictwo Jedwabno jedwabno@olsztyn.lasygov.pl 

16 Grzegorz Wanat Przedstawiciel Nadleśnictwo Nowe Ramuki noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl 

17 Mariusz Górski-Kłodziński Przedstawiciel Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 

18 Małgorzata Gruca Przedstawiciel Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl 
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19 Maria Piskur Przedstawiciel Nadleśnictwo Jedwabno jedwabno@olsztyn.lasygov.pl 

20 Kamil Stojaniuk Przedstawiciel Nadleśnictwo Nowe Ramuki noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl 

21 Agnieszka Masalska Przedstawiciel Nadleśnictwo Korpele korpele@olsztyn.lasy.gov.pl 

22 Agnieszka Cąkała Przedstawiciel Urząd Gminy Dźwierzuty info@ug-dzwierzuty.pl 

23 Jarosław Draszek Przedstawiciel Gmina Nidzica um@nidzica.pl 

 

 

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.  
Materiały 

publikowane 

 

Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M., 

Majcher K. 2004. Występowanie żółwia 

błotnego (Emys orbicularis Linnaeus 

1758)  

w północno-wschodniej Polsce. VII 

Ogólnopolska Konferencja 

Herpetologiczna. Kraków. 28-29 września 

2004 r. 

częściowy 

 

Średnia. Poznawcza 

Rozmieszczenie żółwia na terenie 

płn.-wsch. Polski  

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 

2.  Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. 2006. 

Nowe doniesienie na temat występowania 

częściowy Średnia. Poznawcza 

Rozmieszczenie żółwia na terenie 

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 
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żółwia błotnego Emys orbicularis 

(Linnaeus, 1758) w północno-wschodniej 

Polsce. VIII Ogólnopolska Konferencja 

Herpetologiczna "Biologia płazów i gadów 

i ochrona herpetofauny". Kraków. 27-28 

września 2006 r. 

płn.-wsch. Polski 

3.  

 Bogdaszewska Z. 2008 European pond 

turtle Emys orbicularis (linnaeus 1758) - 

occurence in Nord-Eastern Poland 

(Warminsko-Mazurski Province). Acta 

Biol. Univ. Daugavp., 8(1): 57-62. 

częściowy Średnia. Poznawcza 

Rozmieszczenie żółwia na terenie 

płn.-wsch. Polski 
Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 

4.  

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.g

ov.pl/strona/tom-3 

5.  

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

ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 

Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. T. 3. 

Specjalistyczna wiedza na temat siedlisk, 

tendencje do przemian w skali kraju, 

potencjalne zagrożenia, możliwe sposoby 

ochrony. 

Cenne informacje o siedliskach 

będących przedmiotami ochrony, 

praktyczne wskazówki dotyczące 

oceny siedlisk i propozycje ich 

ochrony.  

http://natura2000.gdos.g

ov.pl/strona/tom-4 

6.  

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.g

ov.pl/strona/tom-6 

7.  

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

Obszary Natura 2000 w województwie 

warmińsko-mazurskim. Wydawnictwo 

Mantis, Olsztyn. 

Kompletny Wysoka. Opis siedlisk  

i gatunków przyrodniczych 

objętych Dyrektywą Siedliskową 

zinwentaryzowanych  

w 2008 roku na potrzeby WZS. 

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 
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8.  

Hołdyński Cz. (red.). 2010. Siedliska i 

gatunki Natura 2000. Raport z 

inwentaryzacji przyrodniczej 

przeprowadzonej w lasach Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie 

i części Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Białymstoku  

w latach 2006-2008.  

Kompletny Wysoka. Szczegółowa 

inwentaryzacja siedlisk  

i gatunków Natura 2000 

przeprowadzona 

 w latach 2006-2008. Zawiera 

zweryfikowane informacje o 

występujących gatunkach  

i siedliskach na danych obszarach. 

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 

9.  

Klarowski R. 1981. Żółw błotny (Emys 

orbicularis) w rezerwacie przyrody 

„Orłowo Małe”  

i na innych stanowiskach  

w województwie olsztyńskim. Chrońmy 

Przyrodę Ojczystą 

37, 4: 14-23 

częściowy Wysoka.  

Poznawcza nt występowania 

żółwia województwie warmińsko-

mazurskim ze szczególnym 

uwzględnieniem okolic rezerwatu 

„Orłowo Małe” 

Czasopismo. Biblioteka 

RDOŚ Olsztyn 

10.  

Mitrus S. 2004. Emys orbicularis L., 1758 

– żółw błotny. W: Gromadzki M. (red.). 

Gatunki zwierząt  

(z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 2000 – 

podręcznik metodyczny. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa. T. 6. s.: 309-313. 

kompletny Wysoka. Szczegółowy opis 

gatunków i siedlisk Natura 2000 

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 

11.  

Mitrus S. 2007. Metody badań  

i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik 

metodyczny. Opole, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego 

metodyka badań żółwia błotnego Wysoka 

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 

12.  
Młynarski M. 1954. Żółw błotny (Emys 

orbicularis) w województwie olsztyńskim. 

Ochrona przyrody. Rocznik 22. Kraków. 

Rozmieszczenie żółwia na terenie płn.-

wsch. Polski 

Średnia. Rozmieszczenie żółwia 

na terenie płn.-wsch. Polski  

Czasopismo 

13.  
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 

http://natura2000.gdos.g

ov.pl/strona/tom-10 



 

33 

 

siedlisk i populacji tych gatunków, 

propozycje ich ochrony. 

14.  

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/s

iedliska/pdf/przewodnik

_metodyczny_siedliska_

1.pdf 

15.  

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

przyrodniczych– przewodnik metodyczny. 

Inspekcja Ochrony Środowiska. Część 

druga.  

Specjalistyczna wiedza na temat siedlisk, 

metodyka monitoringu, opis oraz 

waloryzacja wskaźników specyficznej 

struktury i funkcji, propozycje ochrony. 

Informacje niezbędne przy ocenie 

stanu ochrony przedmiotów 

objętych Planem. 

http://www.gios.gov.pl/s

iedliska/pdf/przewodnik

_metodyczny_siedliska_

2.pdf 

16.  

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

przyrodniczych– przewodnik metodyczny. 

Inspekcja Ochrony Środowiska. Część 

trzecia.  

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/s

iedliska/pdf/przewodnik

_metodyczny_siedliska_

3.pdf 

17.  

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/s

iedliska/pdf/przewodnik

_metodyczny_rosliny_1.

pdf 

18.  

Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring 

gatunków roślin – przewodnik 

metodyczny. Inspekcja Ochrony 

Środowiska. Część druga. 

Specjalistyczna wiedza na temat gatunków 

roślin, metodyka monitoringu, waloryzacja 

wskaźników stanu populacji i stanu 

siedliska, propozycje ochrony. 

Informacje niezbędne przy ocenie 

stanu ochrony przedmiotów 

objętych Planem. 

http://www.gios.gov.pl/s

iedliska/pdf/przewodnik

_metodyczny_rosliny_2.

pdf 

19.  

Namura-Ochalska A. 2010. Natura 2000 w 

lasach – ochrona różnorodności 

biologicznej. W: Studia i Materiały CEPL 

w Rogowie. R. 12. Zeszyt 2 (25)/2010: 

275-291. 

Wyniki badań nad zarastaniem jezior oligo-

humotroficznych na przykładzie jeziora 

Wiercioch znajdującego się na terenie 

ostoi. Charakterystyka jezior oligo-

humotroficznych, zbiorowisk 

wysokotorfowiskowych, zagrożenia, 

metody ochrony. 

Pomocnicze informacje o 

siedliskach będących 

przedmiotami ochrony w ostoi. 

http://cepl.sggw.pl/sim/p

df/sim25_pdf/Z_25_24.

Namura.pdf 

20.   

Materiały 

Dmitryjuk K. 2005. Analiza zagrożeń i 

sposobów ochrony żółwia błotnego w 

częściowy Średnia. Poznawcza. 

Przedstawiona analiza zagrożeń i 

Biblioteka Uniwersytetu 

Warszawskiego 
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niepublikow

ane 

Europie. Praca licencjacka. Wydział 

Biologii Uniwersytet Warszawski 

sposoby ochrony żółwia w 

Europie 

21.  

Górecki G. 2009. Plan zarządzania 

gatunkiem dla Polski północno-

wschodniej. Żółw błotny Emys orbicularis 

(Linnaeus 1758). Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, Olsztyn. 

Kompletny 

 

Wysoka. Plan zarządzania 

gatunkiem 

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 

22.  

Górecki G. 2009. Plan zarządzania 

gatunkiem dla obszarów Natura 2000: 

„Puszcza Piska” i „Puszcza Napiwodzko-

Ramucka”. Żółw błotny Emys orbicularis 

(Linnaeus 1758). Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, Olsztyn  

Kompletny 

 

Wysoka. Plan zarządzania 

gatunkiem 

Biblioteka RDOŚ 

Olsztyn 

23.  

Prusak B., Najbar B., Mitrus S., Górecki 

G., Grzybowski T.,
 
Hryniewicz A., 

Wróblewski R., Grzybowski G., Bochen 

R., Rogala U. 2011 (w druku) 

Mitochondrial DNA haplotype distribution 

(cytb) in Polish population of Emys 

orbicularis (Linnaeus, 1758). Biologia. 

Bratislava. 

częściowy Średnia.  w druku 

24.  

Prusak B., Najbar B., Mitrus S., Górecki 

G., Grzybowski T.,
 
Hryniewicz A., 

Grzybowski G., Bochen R. Genetyczna i 

filogeograficzna charakterystyka krajowej 

populacji żółwia błotnego Emys 

orbicularis. Projekt finansowany przez 

Ministerstwo Nauki. 2008-2010. 

Kompletny Wysoka. Szczegółowa 

charakterystyka genetyczna i 

filogenetyczna krajowej populacji 

żółwia błotnego 

Biblioteka Wydziału 

Biologii, Uniwersytetu 

Warszawskiego 

25.  

Protection of Emys orbicularis and 

amphibians in the North European 

lowlands. Projekt z funduszy EU  

w ramach programu LIFE. 2005-2009. G. 

Górecki, Ekspert lokalny, gatunek żółw 

Kompletny Wysoka PTOP 
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błotny (Emys orbicularis). 

26.  

Ochrona żółwia błotnego (Emys 

orbicularis) w województwie warmińsko-

mazurskim etap 2. Projekt z funduszy EU  

w ramach programu CKPŚ. 2013-2014. G. 

Górecki, Ekspert główny, gatunek żółw 

błotny (Emys orbicularis). 

Częściowy Wysoka PTOP 

27.  

Ochrona żółwia błotnego (Emys 

orbicularis) w województwie warmińsko-

mazurskim etap 1. Projekt z funduszy EU  

w ramach programu CKPŚ. 2012-2013. G. 

Górecki, Ekspert główny, gatunek żółw 

błotny (Emys orbicularis). 

Częściowy Wysoka PTOP 

28.  
Plany/progra

my/strategie/

projekty 

Jarzombkowski F., Kotowska K., 

Gutkowska E. 2011. Regionalny program 

ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w 

województwie warmińsko-mazurskim. 

Klub Przyrodników. 

Lokalizacja stanowisk siedliska 7230 w 

województwie warmińsko-mazurskim i 

przegląd wybranych obiektów, min. 

znajdujących się w obrębie ostoi: Korea, 

Trępel. Publikacja zawiera ocenę stanu 

torfowisk alkalicznych, identyfikację 

zagrożeń i proponowane działania 

ochronne zarówno dla konkretnych 

stanowisk jak i w ujęciu ogólnym dla 

całego obszaru województwa warmińsko-

mazurskiego. 

Cenne podczas identyfikowania 

zagrożeń i planowania działań 

ochronnych informacje dotyczące 

siedliska 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze 

młak, turzycowisk i mechowisk 

będącego przedmiotem ochrony 

obszaru. 

http://www.kp.org.pl/tor

fowiska/materialy/warm

insko-mazurskie-ost.pdf 

29.  
Raporty 

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

środowiska województwa warmińsko-

mazurskiego w 2011 roku. Biblioteka 

Monitoringu Środowiska. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz 

Delegatury w Elblągu i Giżycku, dotyczące 

jakości wód powierzchniowych, powietrza, 

hałasu, pól elektromagnetycznych. 

Informacje pomocnicze. 

http://www.wios.olsztyn

.pl/pliki/Raport_2011.pd

f 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 
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Obszar Ostoja Napiwodzko-Ramucka obejmuje znaczną część Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej położonej na Pojezierzu Olsztyńskim. 

Krajobraz tego obszaru, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu, uformowany został podczas ostatniego zlodowacenia. Dominują tu 

przede wszystkim równiny sandrowe, urozmaicone licznymi rynnami fluwioglacjalnymi powstałymi w wyniku działalności wód pochodzących 

z topniejących lodowców i moreny i morenami czołowymi. Na morenach deniwelacje sięgają 50-70 m, a na sandrach do 25 m. Elementem 

charakterystycznym i unikalnym w skali kraju są przebiegające tu procesy sufozyjne polegające na mechanicznym wypłukiwaniu ziaren (cząstek 

minerałów) z osadu przez wody podziemne wsiąkające w skałę lub glebę, których efektem są m.in. leje sufozyjne występujące w południowo-

zachodniej części kompleksu. Obszar składa się z 9 enklaw: 

A.Dolina Łyny - 14 247, 79 ha, 

B.Gim - 2 127,13 ha, 

C.Kemno - 474, 94 ha, 

D.Kośno - 2 217,76 ha, 

E.Dłużek - 891, 94 ha, 

F.Dolina rzeki Czarnej - 1 034, 94 ha, 

G.Sołtysek - 120,38 ha, 

H.Galwica-Sawica - 9 386,39 ha, 

I.Muszaki - 2 230 ha. 

W pokryciu terenu dominują lasy oraz wody i siedliska wilgotne: jeziora, torfowiska, bagna. Rosną tu przede wszystkim bory 

sosnowe, w zagłębieniach terenu zdarzają się lasy mieszane, z udziałem wielogatunkowych lasów liściastych, których wiekszość ze wszystkimi 

składnikami roślin zielnych jest dobrze zachowanych, wilgotne bory i bory bagienne. Grądy, łęgi, olsy i zarośla wierzbowe występują w postaci 

niewielkich płatów. Dobrze zachowane ekosystemy torfowiskowe są miejscem występowania wielu cennych gatunków, takich jak pachnica 

dębowa, czerwończyk nieparek, modraszek arion, paź żeglarz, niepylak mnemozyna. Wystepują tu także zbiorowiska świetlistej dąbrowy ze 

stanowiskiem sasanki otwartej. Ostoja ta jest również ważna dla rzadkich gatunków fauny, w szczególności wilka szrego i żółwia błotnego. 

Na terenie ostoi znajduje się wiele jezior (największe z nich to J. Łańskie - 1070 ha, J. Pluszne - 908 ha, J. Kośno - 552 ha, J. Omulew - 549 ha, 

J. Mróz - 332 ha), wśród nich przeważają zbiorniki mezo- i eutroficzne. Duża część ostoi pokryty jest torfowiskami niskimi i przejściowymi. 

Obszar obejmuje doliny największych rzek Puszczy: Omulwi (w części południowej) i Łyny (w części północnej). 

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 24 siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują 31,4% 

jej powierzchni; 15 gatunków zwierząt (w tym: 4 gatunki ssaków, 2 gatunki płazów, 1 gatunek gada, 4 gatunki ryb, 5 gatunków bezkręgowców) 
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i 3 gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.  

O wysokim znaczeniu ostoi świadczą: 

1. dobry stan zachowania jezior (3140, 3150 i 3160) potwierdzony występowaniem łąk ramienicowych z udziałem: Chara tomentosa, Ch. 

centraria, Ch. fragilis, Nitella frexilis, Nitellopsis obtusa; 

2. dobrze zachowane ekosystemy torfowiskowe (7110, 7120, 7140, 7230) będące miejscem występowania następujących gatunków: 

Drepanocladus vernicosus (1393), Liparis loeseli (1903), Betula humilis, Carex chordorhiza, C. dioica, Chamaedaphne calyculata, Salix 

myrtilloides, Drosera anglica, Scorpidium scorpioides oraz wielu innych; 

3. duży udział wielogatunkowych lasów liściastych kwalifikujących się do siedliska typu 9170-2. Większość tych siedlisk ze wszystkimi 

składnikami roślin zielnych jest dobrze zachowanych; 

4. występowanie zbiorowiska świetlistej dąbrowy (91I0-1) z stanowiskiem Pulsatilla patens (1477); 

5. obecność rozległych, dobrze zachowanych muraw napiaskowych (6120) w obiekcie Muszaki; 

6. występowanie w wielu jeziorach ryb z załącznika II DS: Lamipetra planeri (1096), Rhodeus sericeus (1134), Misgurnus fossilis (1145) 

i Cobitis taenia (1149); 

7. ważna ostoja dla rzadkich gatunków fauny, w szczególności Canis lupus (1352) i Emys orbicularis (1220); 

8. występowanie rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków bezkręgowców, takich jak Osmoderma eremita (1084), Lycaena dispar (1060), 

Maculinea arion, Iphiclides podalirius, Parnassius mnemosyne. 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów  

 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy 

Skarb Państwa 

20424,80 62,63 Własność komunalna 

Własność prywatna 

Grunty orne Brak danych 689,33 2,11 

Łąki trwałe Brak danych 3099,25 9,50 
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Pastwiska trwałe Brak danych Brak danych Brak danych 

Sady Brak danych Brak danych Brak danych 

Grunty pod stawami Brak danych Brak danych Brak danych 

Nieużytki Brak danych Brak danych Brak danych 

Wody stojące Brak danych 5514,16 16,91 

Wody płynące Brak danych Brak danych Brak danych 

Grunty zabudowane Brak danych Brak danych Brak danych 

Inne
2
 Brak danych 2885,24 8,85 

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 

Lasy Państwowe   

Lasy komunalne   

Lasy prywatne   

Sady    

Trwałe użytki zielone    

Wody    

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
   

                                                 
2
 Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej; złożone systemy upraw i działek; bagna śródlądowe; tereny sportowe i wypoczynkowe. 
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Inne    

 

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

 

L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna 

za 

przygotowanie 

planu/programu/

wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące 

mieć wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań 

minimalizujących 

lub 

kompensujących 

1.  

Uchwała Nr XXXVIII/424/2009 Rady Miejskiej 

w Nidzicy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, 

Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina 

Nidzica 

Urząd Gminy 

Nidzica 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

2.  
Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XIX/148/09 Rady 

Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2009r 

Plan Odnowy Miejscowości Ruś w gminie 

Stawiguda na lata 2007-2013  

Urząd Gminy 

Stawiguda 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

3.  

Załącznik Nr 10  do Uchwały nr XIX/148/09 

Rady Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2009r 

Plan Odnowy Miejscowości Gryźliny i 

Zielonowo w gminie Stawiguda na lata 2007-

2013  

Urząd Gminy 

Stawiguda 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

4.  
Uchwała Nr XXXVII/218/10 Rady Gminy 

Jedwabno z dnia 6 września 2010 roku w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Jedwabno na lata 2010-2016. 

Urząd Gminy 

Jedwabno 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 
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5.  
 Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XIX/148/09 Rady 

Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2009 

Plan Odnowy Miejscowości Pluski – Rybaki 

w gminie Stawiguda na lata 2007-2013 

Urząd Gminy 

Stawiguda 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

6.  
Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008 

– 2015  
Urząd Gminy 

Stawiguda 

Dokument nie zawiera zapisów, które w 

znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

7.  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/2004 

Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2004r 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Miasta i Gminy Pasym 

Urząd Miasta 

i Gminy Pasym 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

8.  

Uchwała Nr X/79/07 Rady Gminy Wielbark 

z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Wielbark 

Urząd Gminy 

Wielbark 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

9.  

Uchwała Nr XXXII/488/2013 Rady Miejskiej 

w Nidzicy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Nidzica oraz przyjęcia tekstu 

jedno Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

i Gminy Nidzica  

Urząd Miasta 

i Gminy Nidzica 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

10.  
Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

i Gminy Nidzica - Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Urząd Miasta 

i Gminy Nidzica 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

11.  
Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta i gminy Nidzica 

Urząd Miasta 

i Gminy Nidzica 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 
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12.  
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Nidzica. 

Urząd Miasta 

i Gminy Nidzica 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

13.  
Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Stawiguda - Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego - rysunek. 

Urząd Gminy 

Stawiguda 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

14.  

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/219/2013 

Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Stawiguda 

Urząd Gminy 

Stawiguda 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

15.  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2003 Rady 

Gminy Janowo z dnia 8 kwietnia 2003r. 

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Janowo. Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Janowo. 

Urząd Gminy 

Janowo 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

16.  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV-204/01 

Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001 r. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda 

Urząd Gminy 

Purda 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

17.  
Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Szczytno Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego (Tekst Jednolity) 

Urząd Gminy 

Szczytno 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

18.  
Załącznik do uchwały Nr XXVI/160/05 Rady 

Gminy Wielbark z dnia 20 września 2005 roku 

Program Ochrony Środowiska Gminy Wielbark 

Urząd Gminy 

Wielbark 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

19.  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Janowo na lata 

2004-2013 
Urząd Gminy 

Janowo 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 
Brak Brak 
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przedmioty ochrony. 

20.  
Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXII/179/09 

Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 r. 

Strategia Rozwoju Gminy Jedwabno 

Urząd Gminy 

Jedwabno 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

21.  

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/161/05 Rady 

Gminy Wielbark z dnia 20 września 2005 roku 

Plan Gospodarki Odpadami Południowo-

Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami na 

lata 2005 – 2007 z uwzględnieniem 

perspektyw na lata 2008 - 2015 

Urząd Gminy 

Wielbark 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

22.  

Plan Gospodarki Odpadami Dla Związku Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko” aktualizacja na lata 2008 – 2011 

z perspektywą do roku 2015 

Urząd Miasta 

i Gminy 

Olsztynek, Urząd 

gminy Jonkowo. 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

23.  
Plan Gospodarki Odpadami gminy Janowo na lata 

2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2008-2011 

Urząd Gminy 

Janowo 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

24.  
Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Purda na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 

2018  

Urząd Gminy 

Purda 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

25.  
Program Ochrony Środowiska Gminy Janowo na 

lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2008-2011 

Urząd Gminy 

Janowo 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

Brak Brak 

26.  Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Wielbark na 

okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Nadleśnictwo 

Wielbark 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

3160, 7110, 7140, 

9170, 91D0, 

91E0, 91I0 

Brak 

27.  Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Jedwabno na 

okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Nadleśnictwo 

Jedwabno 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

3160, 6120, 7110, 

7120, 7140, 7230, 

9170, 91D0, 

91E0, 91T0, 6510 

Brak 

28.  
Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Nowe 

Ramuki na okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 

grudnia 2014 r. 

Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

3160, 6410, 6510, 

7140, 7230, 9170, 

91D0, 91E0 

Brak 
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29.  Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Szczytno na 

okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r. 

Nadleśnictwo 

Szczytno 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

3160, 6510, 7110, 

7120, 7140, 7230, 

9170, 91D0, 

91E0, 91T0 

Brak 

30.  Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Nidzica na 

okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Nadleśnictwo 

Nidzica 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

7230, 9170, 91E0 Brak 

31.  Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Olsztyn na 

okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r. 

Nadleśnictwo 

Olsztyn 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

6510, 7110, 7140, 

91E0, 9170 
Brak 

32.  Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Olsztynek na 

okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Nadleśnictwo 

Olsztynek 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

3160, 6120, 7110, 

7140, 7230, 91E0, 

91D0, 9170 

Brak 

33.  Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Korpele na 

okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Nadleśnictwo 

Korpele 

Dokument nie zawiera zapisów, które 

w znacząco negatywny sposób wpływałyby na 

przedmioty ochrony. 

7140, 7230, 91D0 Brak 

 

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

L.p. Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 

Powierzchnia 

(bez obszarów 

wyłączonych z 

PZO) 

Liczba 

stanowisk (bez 

obszarów 

wyłączonych z 

PZO) 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac 

terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

1.  3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne 

zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 

B 1594,57 3 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

2.  3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
A 4255,07 55 

Zamieszczono 

na mapie – 
Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 
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z Nympheion, Potamion załącznik nr 1 w 2013 r. w terenie. 

3.  

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne A 19,48 18 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane w 

2013 r. w terenie. 

4.  

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis 

B 0,55 2 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Niewystarczający 

Część płatów 

siedliskazweryfikowa

na w 2013 r. w terenie. 

Wskazane jest dalsze 

poszukiwanie płatów 

siedliska na terenie 

Ostoi. 

5.  
*6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion glaucae) 
B 26,92 4 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Niewystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

6.  6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion) 
C 19,96 2 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

7.  6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
B 241,59 18 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Niewystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

8.  *7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 
C 83,80 23 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Niewystarczający 

Siedlisko częściowo 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

Wskazana weryfikacja 

płatów których 

penetracja była 

niemożliwa ze 

względów 

bezpieczeństwa. 

9.  
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

B 35,41 10 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Niewystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 
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10.  
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

B 401,20 65 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Niewystarczający 

Siedlisko częściowo 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

Wskazana weryfikacja 

płatów których 

penetracja była 

niemożliwa ze 

względów 

bezpieczeństwa. 

11.  7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
A 80,56 14 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Niewystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie; na 

podstawie badań 

terenowych oraz 

dostępnych publikacji 

stwierdzono większą 

ilość płatów siedliska, 

wskazane dalsze 

rozeznanie. 

12.  9160 Grąd subatlantycki (Stellario-

Carpinetum) 
- - - -- - 

Płat siedliska został 

przeklasyfikowany na 

9170 (pierwotnie 

zaklasyfikowanie do 

9160 wynika 

prawdopodobnie 

z błędu naukowego). 

13.  
9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

C 1201,79 47 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

14.  

*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, 

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-

A 309,72 56 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 
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sosnowe bagienne lasy borealne) 

15.  

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

B 327,79 122 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane 

w 2013 r. w terenie. 

16.  91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 
C  - - - Niewystarczający 

Siedlisko 

niezweryfikowane 

w 2013 r. w terenie – 

brak wskazanych 

stanowisk siedliska 

w materiałach WZS. 

Nie odnaleziono 

podczas badań 

terenowych. 

17.  *91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 
B 12,18 2 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane w 

2013 r. w terenie. 

18.  
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-

Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-

Pinetum) 

C 24,47 5 

Zamieszczono 

na mapie – 

załącznik nr 1 

Wystarczający 

Siedlisko 

zweryfikowane w 

2013 r. w terenie. 

Gatunki roślin 

19.  
1393 Sierpowiec błyszczący B - 27 - Wystarczający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie. 

20.  

1477 Sasanka otwarta C - 3 - Niewystarczający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie. 

Wskazana weryfikacja 

stanu populacji przy 

uwzględnieniu 

fenologii gatunku 

(wiosenne kwitnienie) 
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21.  

1903 Lipiennik Loesela B - 8 - Wystarczający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie. 

Gatunki zwierząt 

22.  

1337 Bóbr europejski Castor fiber C  1 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

23.  
*1352 Wilk Canis lupus B  1 - Zadowalający  

Dane o gatunku 

uzyskano z LP i PZŁ 

24.  

1355 Wydra europejska Lutra lutra B  1 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

25.  

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus C  4 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

26.  
1188 Kumak nizinny Bombina bombina B  2 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

27.  

1220 Żółw błotny Emys orbicularis B  3 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

28.  

1134 Różanka Rhodeus sericeus amarus C  2 - 

Niezadowalający 

– konieczne 

dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

29.  

1145 Piskorz Misgurnus fossilis B  1 - 

Niezadowalający 

– konieczne 

dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

30.  

1149 Koza pospolita Cobitis taenia C  1 - 

Niezadowalający 

– konieczne 

dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 
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31.  

1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior C  2 - 

Niezadowalający 

– konieczne 

dalsze 

rozpoznanie 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

32.  

1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis B  8 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

33.  

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar A  5 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

34.  

*1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita C  2 - Zadowalający 

Stanowiska gatunku 

zweryfikowano 

w 2013 r. w terenie 

 

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 Charetea 

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

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

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

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

niewielki udział przedstawicieli hydrofitów naczyniowych, takich jak: rdestnice Potamogeton sp., wywłócznik Myriophyllum sp. czy rogatek 
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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 – na terenie Ostoi znajdują się 3 jeziora zaklasyfikowane do siedliska: Jezioro Łańskie, Dłużek oraz Świętajno. 

Dwa pierwsze stanowią długie jeziora rynnowe. Ze wszystkich jedynie jezioro Dłużek zachowało charakterystyczną barwę, przejrzystość oraz 

podwodne łąki ramienic, co zawdzięcza głównie położeniu w zlewni leśnej i małej antropopresji; Jezioro Łańskie z racji na malownicze 

położenie jest obciążone presją turystyczną podobnie jak jezioro Świętajno. W niektórych rejonach jeziora Łańskiego stwierdzono nieznacznie 

zawyżone notowania konduktywności elektrolitycznej, również barwa i przejrzystość wody były niezadowalające (obniżona przejrzystość 

i w niektórych miejscach bardziej zielonawy odcień wody sugerujący eutrofizację), co najprawdopodobniej spowodowały nadmierne ilości 

biogenów spływające z pobliskich zabudowań oraz trafiających do rzeki Łyny, przepływającej przez zbiornik. 

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 zajmujące duże powierzchnie w obszarze, tradycyjnie nieużytkowane i utrzymujące się w tych warunkach, ranga 

średnia. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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 – w Ostoi znajduje się wiele zbiorników eutroficznych zakwalifikowanych do siedliska. Są to zarówno 

wielohektarowe, wielkie jeziora polodowcowe (Pluszne, Kośno, Omulew, Sasek Wielki, Gim) jak i stosunkowo niewielkie jeziora i zbiorniki 

śródleśne (Święte, Łabuny, Kiernoz, Rekowe). Stan ich zachowania jest zróżnicowany, na ogół jednak jeziora położone w zlewniach leśnych 
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z dala od siedzib ludzkich wykazywały lepsze wartości parametrów takich jak konduktywność elektrolityczna, barwa, przejrzystość i odczyn 

wody (jak np. Łabuny Duże, Jasne na zachód od Łaźnicy). Część zbiorników z racji na nieuregulowaną gospodarkę ściekową i niepełne 

skanalizowanie gospodarstw w zlewni jezior jest narażona na niekontrolowane wycieki z szamb (Omulew, Sasek Wielki, Pluszne poprzez 

Swaderki); a także zbiorniki do których docierają wody z gospodarstw rybackich (Swaderki, Pluszne, Kiernoz Mały, Kiernoz Wielki, Krzyż). 

Z jezior śródleśnych jedynie Łabuny Małe otrzymało obniżoną ocenę z powodu zmian fizykochemicznych spowodowanych dopływem silnie 

kwaśnej wody z dystroficznego jeziora Wiercibaba i dużego kompleksu borów bagiennych odwadnianych przez rów melioracyjny, położonych 

na zachód od jeziora Dłużek. Pomimo powyższych stan zachowania siedliska w ostoi oceniono jako 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, tradycyjnie nieużytkowane i utrzymujące się w tych warunkach, ranga 

średnia. 

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

Zagrożenia w skali kraju 
Głównym czynnikiem zagrażającym jakości i trwaniu siedliska jest wzrost żyzności 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. 

 

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

Charakterystyka ogólna 

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

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

dopływające z pła mszarnego. Zawieszone w wodzie jezior cząsteczki kwasów humusowych wychwytują z niej wapń oraz mineralne związki 

pokarmowe, a ich nadmiar nadaje jej kwaśny odczyn (pH poniżej 6,5), wiąże rozpuszczony tlen i bardzo wyraźnie ogranicza przenikanie światła, 

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

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

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

oraz bardzo płytka strefę, w której penetruje światło (efekt zaciemnienia). Ubogie są również zespoły pelagiczne zooplanktonu. Podobnie mało 
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zróżnicowany jest skład gatunkowy ryb. W tego typu jeziorach często spotyka się mało liczne populacje jednego lub, najwyżej kilku gatunków 

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

Charakterystyka w obszarze – zbiorniki dystroficzne występują na terenie ostoi w sąsiedztwie torfowisk wysokich, przejściowych oraz borów 

bagiennych; przeważająca większość z nich znajduje się w zlewniach leśnych z dala od presji związanej ze spływem zanieczyszczeń. Wszystkie 

inwentaryzowane zbiorniki (poza jednym – jeziorem Kuchnia, który wykazuje cechy typowego jeziora eutroficznego, na co wskazują cechy 

fizykochemiczne oraz roślinność w najbliższym otoczeniu) wykazywały właściwe cechy siedliska: niski odczyn (między 3,3 a 4,0 pH), niskie 

wartości konduktywności elektrolitycznej oraz TDS (total dissolved solid – całkowita zawartość substancji rozpuszczonych wodzie). Jedynie 

zbiornik Wiercibaba położony pośród borów bagiennych na zachód od Dłużka jest stale (podobnie jak otaczające bory bagienne) meliorowany 

starym, głębokim rowem melioracyjnym. 

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 średnio rozpowszechnione w obszarze, tradycyjnie nieużytkowane i utrzymujące się w tych warunkach, ranga 

średnia. 

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

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

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

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

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

i wkraczanie roślin ekspansywnych, w konsekwencji eutrofizację, wypłycanie i utratę powierzchni siedliska. Nie stwierdzono jednak wyraźnego 

wpływu powyższych czynników na stan siedliska w Ostoi. 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

Charakterystyka ogólna 

Siedlisko to porośnięte jest głównie roślinami naczyniowymi zakorzenionymi w dnie o pędach zanurzonych, niekiedy z liśćmi pływającymi po 

powierzchni. Są to przede wszystkim gatunki rodzaju Batrachium (włosienicznik) oraz kilka innych gatunków charakterystycznych dla związku 

Ranunculion fluitantis. Roślinom tym towarzyszą często mszaki.  Siedlisko 3260 występuje w rzekach o charakterze naturalnym lub 

seminaturalnym pod względem hydromorfologicznym. Istotne są elementy związane z przepływem i całym zespołem zjawisk towarzyszących 
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temu czynnikowi. Prawidłowy rozwój zbiorowisk włosieniczników wymaga zanurzenia przez cały rok na przynajmniej minimalnym poziomie. 

Woda musi charakteryzować się wyraźnym przepływem i niektóre części nurtu powinny wykazywać pewną dynamikę. Zbiorowiska 

włosieniczników wymagają udziału odpowiednich frakcji granulometrycznych w materiale dennym. Konieczny jest pewien udział materiału 

gruboziarnistego okrywającego dno. Chodzi o otoczaki, kamienie i żwir o wielkości powyżej 2 cm, których występowanie wpływa stymulująco 

na ten typ roślinności.  Rozwój włosieniczników w rzekach ograniczają różne antropogeniczne modyfikacje koryta i brzegu rzeki. Szczególnie 

negatywne skutki mają większe spiętrzenia wód rzecznych zmieniające przepływ, które dodatkowo wzmagają zamulanie się koryta. Silnie 

uregulowane odcinki rzek, bez charakterystycznych struktur ekosystemu fluwialnego, pozbawione są tego typu roślinności. W stosunku do 

drobnych konstrukcji, szczególnie starszych i częściowo niedziałających, gatunki włosieniczników wykazują pewną tolerancję.  

Charakterystyka w obszarze – płat wykazany w materiałach źródłowych okazał się być pomyłką – we wskazanym miejscu znajdowała się 

wilgotna polana śródleśna z dala od wszelkich rzek bądź cieków. W poszukiwaniach siedliska odnaleziono płaty siedliska z dominującym 

włosienicznikiem krążkolistnym Batracium circinatum oraz moczarką kanadyjską Elodea canadensis (mało cenne dla tego typu siedliska) lecz 

także z udziałem włosienicznika rzecznego Batrachium fluitans wraz z typowym dla rzek włosienicznikowych krasnorostem z rodzaju 

Hildebrandia, porastającym zanurzone w nurcie kamienie. Płaty siedliska znajdują się w rzece Marózce na odcinku od Swaderek do jeziora 

Świętego. Wartki nurt rzeki oraz kamienisto-żwirowe dno na tym odcinku stwarzają sprzyjające warunki istnienia siedliska. Potencjalnie 

siedlisko może występować w innych miejscach na terenie Ostoi, więc wskazane jest jego dalsze poszukiwanie, przede wszystkim na bystrych 

odcinkach rzek i strumieni o kamienistym materiale koryta. 

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 nierozpowszechnione w obszarze, tradycyjnie nieużytkowane i utrzymujące się w tych warunkach, ranga średnia. 

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

Zagrożenia w skali kraju 
Zagrożenie dla typu siedliska stanowi zanieczyszczenie wód, wzrost żyzności i regulacja koryt rzecznych. 

 

*6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

Charakterystyka ogólna 

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

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

postać niskich, luźnych, barwnych i stosunkowo bogatych florystycznie muraw o wyraźnie „kępiastej” strukturze. Wyróżniają się dużym 
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udziałem gatunków kserotermicznych i wapieniolubnych związanych z murawami kserotermicznymi z klasy Festuco-Brometea. Ciepłolubne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

brodawkowata Betula pendula. 

Charakterystyka w obszarze – w obszarze znajdują się rozproszone niewielkie płaty siedliska głównie w południowej oraz zachodniej części 

Ostoi Napiwodzko-Ramuckiej. Są to murawy ciepłolubne zróżnicowane pod względem reprezentatywności dla siedliska, szczególnie jeśli chodzi 

o gatunki charakterystyczne. Część z nich w wyniku zarastania i wzrostu ocienienia nabiera bardziej mezofilnego i łąkowego charakteru (płaty 

na północ od Uścianka), gdzie wciąż występują gatunki takie jak zawciąg pospolity Armeria maritima subsp. elongata, goździk kartuzek 

Dianthus carthusianorum  czy strzęplica sina Koeleria glauca. Płat murawy w Ulesiu uległ w znacznej części zarośnięciu przez wkraczający od 

południa inicjalny bór sosnowy. Głównym zagrożeniem dla siedliska w ostoi jest zarastanie zarówno przez drzewa i krzewy, jak i eutrofizacja 

przejawiająca się wkraczaniem bardziej mezofilnych gatunków, typowych dla zbiorowisk łąkowych. 

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

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze - siedlisko rzadkie w obszarze, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

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

przemian sukcesyjnych. W niektórych płatach obserwuje się wkraczanie gatunków obcych dla tego siedliska, takich jak brzoza brodawkowata 
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Betula pendula czy sosna Pinus sylvestris. W niektórych płatach obserwuje się przemiany sukcesyjne prowadzące do wykształcenia się 

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

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

nawozy oraz nawożenie organiczne. 

 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

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

vernalis, storczyka drobnokwiatowego Orchis ustulata, ostnicy włosowatej Stipa capillata, ostnicy Jana S. joannis, lnu złocistego Linum flavum, 

lnu włochatego Linum hirsutum. Gatunkami charakterystycznymi ponadto dla tych zbiorowisk są: aster gawędka Aster amellus, dzwonek 

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

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

skrzydlastostrąkowy Tetragonolobus maritimus subsp. siliquosus, marzanka barwierska Asperula tinctoria, przytulia północna Galium boreale. 

Charakterystyka w obszarze Obecność typowo wykształconych płatów siedliska w ostoi jest dyskusyjna; obszar ostoi znajduje się poza 

powszechnie przyjmowanym zasięgiem muraw kserotermicznych w Polsce. Na większości płatów stwierdzano sporadyczny bądź jednostkowy 

udział gatunków charakterystycznych dla siedliska, i są to w większości gatunki o szerokiej amplitudzie ekologicznej: chaber driakiewnik 

Centaurea scabiosa, dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris  na płatach w zachodniej części ostoi, rozchodnik wielki Sedum maximum na płacie 

we wsi Ząbie. W płatach dominował natomiast znaczny udział łąkowych bądź ruderalnych gatunków które bywają sporadycznie zawlekane 

w murawach kserotermicznych, lecz nie są dlań charakterystyczne, takie jak: marchew zwyczajna Daucus carota, wrotycz pospolity Tanacetum 

vulgare, bylica pospolita Artemisia vulgaris, przymiotno białe Erigeron annuus oraz inwazyjna konyza kanadyjska Conyza canadensis. Wyraźny 

był również udział gatunków wskaźnikowych dla gleb kwaśnych, które z racji na inny odczyn podłoża w murawach kserotermicznych nie 

występują: jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, przetacznik leśny Veronica officinalis, koniczyna polna Trifolium arvense, a nawet wrzos 

pospolity Calluna vulgaris. Płat pod wsią Maróz jest dodatkowo silnie zarośnięty podrostem sosny i brzozy i w miejscu tym najwyraźniej 

odnawia się samoczynnie siedlisko boru mieszanego. Brak charakterystycznej kombinacji gatunków dla siedliska muraw kserotermicznych lub 
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chociażby gatunków chronionych, symptomy sugerujące obecność podłoża niesprzyjającego powstawaniu tego siedliska (gatunki kwasolubne) 

oraz kadłubowy charakter z dużym udziałem gatunków ruderalnych sugerują zmianę oceny ogólnej siedliska z C na D. 

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

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze - siedlisko rzadkie w obszarze, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

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

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

stanowiskach.  

 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

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

zwyczajna Betonica officinalis, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia. 

Charakterystyka w obszarze – płaty siedliska w Ostoi w znacznej części znajdują się na terenie rezerwatu Las Warmiński. Nieliczne płaty 

znajdują się również w pobliżu ww. rezerwatu. Są to zbiorowiska roślinne o raczej dyskusyjnym charakterze i przynależności do siedliska 6410. 

Z racji na niedawne koszenie niemożliwe było całkowite rozpoznanie wszystkich gatunków występujących, jednakże dominowały głównie 

pospolite gatunki łąk zalewowych ze związku Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, takie jak: pięciornik gęsi Potentilla anserina, jaskier 

rozłogowy Ranunculus repens, mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera. Obecność gatunków łąk trzęślicowych stwierdzano sporadycznie, 

głównie trzęślicy modrej Molinia coerulea, sierpika barwierskiego Serratula tinctoria czy pięciornika kurze ziele Potentilla erecta; nie 
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stwierdzono szczególnie cennych, chronionych gatunków łąk związku Molinion. Płaty te są widocznie użytkowane, nie są więc bezpośrednio 

zagrożone sukcesją. 

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

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie w obszarze, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga średnia. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

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

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

 

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

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

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

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

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

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

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

Charakterystyka w obszarze – większość łąk w ostoi stanowi wilgotniejsze postaci siedliska z dużym udziałem wyczyńca łąkowego 

Alopecurus pratensis. Część stwierdoznych płatów (m.in. śródleśne łąki na wschód od jeziora Łabuny Duże oraz pod wsią Kurki) stanowi 

stosunkowo mało cenne przyrodniczo płaty muraw zalewowych z rzędu Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, nie kwalifikujących się do 

tego typu siedliska. Większość płatów jest regularnie koszona i niezagrożona sukcesją. W trakcie prac terenowych na obszarze pomiędzy 

Brzeźnem Łyńskim a Likusami oraz pod Rekownicą odnaleziono 3 nowe płaty, które są widocznie ekstensywnie użytkowane, z gatunkami 
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charakterystycznymi dla siedliska jak chaber łąkowy Centaurea jacea, jastruń właściwy Leucanthemum vulgare, pasternak zwyczajny Pastinaca 

sativa, świerzbnica polna Knautia arvensis, rajgras wyniosły Arrhenatherum elatior, pępawa dwuletnia Crepis biennis. 

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, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga średnia. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

pokrywają się z wyżej przedstawionymi problemami dotyczącymi zachowania łąk w kraju. W większości płatów w Ostoi nie stwierdzono takich 

zagrożeń, jedynie na nowy płat siedliska w Likusach wkraczają wyższe byliny oraz pojedynczo podrost sosny. 

 

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

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

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

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

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

zielono-żółtego oraz gatunki roślin naczyniowych 

Charakterystyka w obszarze – torfowiska wysokie w Ostoi występują m.in. na południe od jeziora Gim, w postaci enklaw pośród obszarów 

leśnych w pobliżu jeziora Warchały. Część płatów zakwalifikowanych w materiałach WZS jako te siedlisko okazała się być torfowiskami 

przejściowymi, niskimi. Szczególnie dotyczy to płatów na których jednocześnie stwierdzano stanowiska lipiennika Loesela bądź sierpowca 

błyszczącego, które z racji na odmienne wymagania siedliskowe na torfowiskach wysokich nie występują. Płaty w większości są stosunkowo 

dobrze zachowane, jedynie fragmentarycznie zauważa się wkraczanie roślin charakterystycznych dla torfowisk przejściowych (głównie turzyce) 

bądź nawet roślin szuwarowych jak np. trzcina pospolita. Może to być związane ze zmianą zasilania, np. uruchomieniem dopływu wód 
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powierzchniowych lub z powodu podniesienia poziomu wód gruntowych. Na części torfowisk zauważono również procesy sukcesyjne w postaci 

zarastania brzozą, rzadziej sosną, a w miejscach o zawyżonej trofii również krzaczastych wierzb. 

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, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga 

wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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. 

 

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

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

zabiegów, zostać ponownie zasiedlone przez typową roślinność torfowiskową w okresie do 30 lat. Mimo zaburzenia warunków hydrologicznych 
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i silnego rozczłonkowania kopuły torfowiska na drobniejsze płaty przez rowy odwadniające, torfowiska te zachowują silnie kwaśny odczyn 

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

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

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

i wzrasta. 

Charakterystyka w obszarze – istnieje kilka płatów o różnym stopniu zachowania; zazwyczaj towarzyszą zbiornikom o charakterze 

dystroficznym, jak np. płat wokół jeziorka na południe od jeziora Łownego, bądź tak jak silnie przesuszony płat na północ od jeziora 

Koniecznego. Pierwszy płat jest dobrze uwodniony, jednakże stosunkowo zeutrofizowany z wkraczającymi pojedynczo gatunkami szuwarowymi 

jak zachylnik błotny czy trzcina; drugi silnie przesuszony z dominującą trzęślicą modrą oraz podrostem brzozy.  

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, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga 

wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

Zagrożenia dla siedliska są analogiczne do zagrożeń dla żywych torfowisk wysokich, z tą różnicą, iż zazwyczaj procesy degradacyjne są w nim 

znacznie nasilone. Zagrożeniem dla siedliska może też być trwałe przekształcenie, które uniemożliwi przywrócenie właściwego uwodnienia 

i trofii torfowiska i tym samym przywrócenie żywego torfowiska stanie się niemożliwe.  

 

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

Charakterystyka ogólna 

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

i w części również podziemnej lub powierzchniowej, porośnięte przez różnorodne torfotwórcze zbiorowiska roślinne, w formie kołyszących się 

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

brunatne. 

Charakterystyka w obszarze – torfowiska przejściowe zajmują stosunkowo spore powierzchnie w Ostoi, pozostając w mozaikowym kontakcie 

przestrzennym z torfowiskami wysokimi, zaadowymi oraz często stanowią strefę kontaktu zbiorników dystroficznych z borami bagiennymi. 

Duże powierzchnie torfowisk przejściowych znajdują się m.in. w rezerwatach Łaźnica oraz Sołtysek; również nad Łaźnicą, bagno Koziołek, 
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Trępel, Krzywek. Większość z nich wykazuje dobry stan zachowania, fragmenty płatów często jednak zarastają podrostem brzozy, rzadziej 

sosny. Na wielu powierzchniach stwierdzono udział gatunków rzadkich i chronionych jak np. bagnica torfowa Scheuchzeria palustris czy 

turzyca strunowa Carex chordorrhiza.  Stan niektórych płatów sugeruje dynamiczne przemiany związane ze zmianą typu zasilania z powodu 

zmian poziomu wód gruntowych (zarówno powszechnie obserwowany ich spadek jak i lokalne piętrzenia i podtopienia powodowane m.in. 

działalnością bobrów) i wzrostem trofii (w związku z dopływem żyźniejszych wód bądź w wyniku murszenia torfu). Z drugiej strony, naturalne 

procesy rozwoju torfowiska powodują stopniowe odcinanie dopływu wód gruntowych, powodując wzrost wpływu zasilania opadowego 

i przekształcanie torfowisk przejściowych w wysokie, jak w Ostoi ma to miejsce na torfowisku na południe od jeziora Gim. Powoduje to, iż 

część pierwotnie w WZS wykazanych płatów siedliska została przeklasyfikowana na płaty siedlisk 7110 bądź 7230 w zależności od kierunku 

przemian. 

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

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ). 

Ranga w obszarze - siedlisko rozpowszechnione w obszarze, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

zaśmiecanie torfowisk różnego typu odpadami. W przypadku siedliska w Ostoi Napiwodzko-Ramuckiej stwierdzono raczej zagrożenie 

spowodowane spiętrzaniem wody m.in. przez bobry i tym samym zwiększanie wpływu bogatszych w sole mineralne wód podziemnych bądź 

powierzchniowych na siedlisko, skutkujące wzrostem trofii i/lub odczynu podłoża, skutkujące przemianami zbiorowisk roślinnych. Zagrożeniem 

jest również zarastanie płatów szuwarem (głównie trzcinowym) oraz podrostem drzew (szczególnie groźna w tym wypadku jest brzoza). 

 

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

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

i w podłożu powstają jedynie płytkie warstwy gleb torfowo-glejowych. Torfowiska źródliskowe występują w różnych sytuacjach 
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topograficznych, zapewniających długotrwały, równomierny dopływ wód podziemnych, często pod ciśnieniem hydrostatycznym. Gatunkami 

charakterystycznymi dla tych zbiorowisk są: turzyca żółta Carex flava, turzyca prosowata Carex panicea, wełnianka szerokolistna Eriophorum 

latifolium, kruszczyk błotny Epipactis palustris, turzyca Davalla Carex davalliana, turzyca dwupienna Carex dioica, kozłek całolistny Valeriana 

simplicifolia. 

Charakterystyka w obszarze – w materiałach WZS był wykazany pierwotnie tylko jeden płat siedliska na południe od jeziora Kośno; w wyniku 

prac terenowych oraz analizy dostępnych materiałów (szczególnie „Regionalny program ochrony torfowisk alkalicznych (7230) 

w województwie warmińsko-mazurskim” opracowany przez Klub Przyrodników) stwierdzono większą powierzchnię i ilość płatów siedliska 

w Ostoi. Część płatów siedlisk wykazanych jako inne w WZS okazały się być różnymi postaciami m.in. właśnie torfowisk zasadowych; są to 

fragmenty torfowisk przejściowych (Łaźnica, Korea, mechowisko na północ od Dłużka) bądź nawet wysokich (Krzywek, Trępel) a także płaty 

nie stwierdzone uprzednio jako siedliska Dyrektywy, jak np. płat we wsi Ząbie. Na części z nich znajdują się również stanowiska gatunków 

z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej: lipiennika Loesela Liparis loeselii oraz sierpowca błyszczącego Drepanocladus vernicosus, będących 

przedmiotami ochrony w obszarze a jednocześnie typowe dla tego typu siedliska. Większość z płatów ma charakter turzycowisk bądź 

mechowisk, w różnym stopniu ulegających zarośnięciu przez roślinność szuwarową, głównie pałkę wąskolistną Typha angustifolia, trzcinę 

Phragmites australis oraz zachylnik błotnego Thelypteris palustris. Warte uwagi jest położone na północ od jeziora Dłużek cenne mechowisko 

gdzie, mimo zarastania olszą, wierzbami oraz brzozą, znajdują się duże populacje sierpowca błyszczącego (gatunek z II Załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej), a także typowego dla siedliska kruszczyka błotnego Epipactis palustris.  

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 rozpowszechnione w obszarze, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

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

trwale obniżonym poziomie wody szybko zarastają zbiorowiskami krzewiastymi i leśnymi. Tylko w warunkach podpiętrzenia poziomu wody 

może spontanicznie zachodzić regeneracja roślinności mechowiskowej. Na silnie przesuszonych kopułach torfowisk źródliskowych 

mineralizacja torfu i inwazja roślinności nitrofilnej. Powszechnym zagrożeniem jest budowa zbiorników wodnych, głównie stawów rybnych 
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i zalewanie dolin, co prowadzi do całkowitego i nieodwracalnego zniszczenia biotopu. Przemiany topografii torfowisk w wyniku ingerencji 

człowieka prowadzą do powstawania obszarów o zahamowanym odpływie, gdzie gromadzą się kwaśne wody opadowe. Prowadzi to do rozwoju 

roślinności kwaśnych młak i przyspieszenia rozwoju pospolitych zbiorowisk mszarnych (np. Sphagnum fallax). Innym istotnym zagrożeniem dla 

tych zbiorowisk jest budowa szlaków komunikacyjnych (szos, torów kolejowych) przecinających duże kompleksy torfowisk przepływowych, 

regulacja cieków, budowa zbiorników retencyjnych w dolinach rzek.  

W Ostoi zagrożeniami dla siedliska jest zarastanie płatów siedlisk wysokimi, pospolitymi bylinami szuwarowymi oraz podrostem drzew 

i krzewów; w zlewniach o nasilonej działalności bobrów część płatów jest zagrożona zatopieniem. W przypadku torfowiska na południe od 

jeziora Kośno zagrożeniem jest także widoczna zmiana zasilania torfowiska na kwaśne wody opadowe czego objawem jest wzrost dynamiki 

torfowców względem mchów brunatnych. 

 

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 

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 
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Według materiałów WZS w obszarze występuje jeden płat siedliska - na północ od wsi Świerkocin. Jego przynależność do 9160 jest dyskusyjna, 

min. ze względu na występowanie poza granicami zasięgu grądów subatlantyckich oraz drzewostan zbudowany głównie z lipy oraz topoli osiki. 

Płat został zaklasyfikowany do typu siedliska 9160 prawdopodobnie w wyniku błędu naukowego, reprezentuje on dominujący typ grądów w 

ostoi – 9170. 

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

rankingowej typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 

Zagrożenia w skali kraju 

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. 

 

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 
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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 

Kompleksy grądów o największej powierzchni zlokalizowane są wokół Jeziora Łańskiego (częściowo w rezerwacie przyrody „Las Warmiński”), 

nieco mniejsze na południe od wsi Sasek oraz w rezerwacie przyrody „Dęby Napiwodzkie” i jego sąsiedztwie. Ogólny stan ochrony siedliska 

określono na U1 (niezadowalający). Ocenę obniżano najczęściej ze względu na niskie zasoby martwego drewna, wysoki udział gatunków obcych 

siedliskowo w drzewostanie (sosna miejscami powyżej połowy składu drzewostanu, świerk, dąb czerwony), uproszczoną strukturę wiekową 

i przestrzenną. Najlepiej zachowane płaty znajdują się w rezerwatach przyrody.  

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

Zagrożenia w skali kraju 

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 

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. 
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*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 zajmuje duże powierzchnie w obszarze, płaty zlokalizowane są min. na południe od Jeziora Gim; na zachód od jeziora Dłużek wokół 

zbiornika Wiercibaba; na wschód i południe od Jeziora Priamy; w sąsiedztwie Bagna Krzywek; wiele małopowierzchniowych płatów znajduje 

się we wschodniej części obszaru (okolice wsi Warchały, Sasek, Rekownica). Ogólny stan ochrony siedliska określono na U1 (niezadowalający). 

Ocenę obniżano najczęściej ze względu na obecność w drzewostanie gatunków obcych siedliskowo (w zależności od podtypu siedliska: świerka 

w sośninach i brzezinach bagiennych, brzozy w sośninach), licznie pojawiające się rodzime gatunki ekspansywne (min. trzcina, borówka 

czernica, trzęślica), część płatów jest przesuszona (płat na wschód od Jeziora Priamy, kompleks borów bagiennych na zachód od jeziora Dłużek 

nad zbiornikiem Wiercibaba). 

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, w większości podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące 

się w warunkach tradycyjnej gospodarki, ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF); B (dane po weryfikacji) Obniżenie oceny stanu zachowania powoduje fakt, iż większość 

płatów posiada uproszczoną strukturę wiekową i przestrzenną, poza rezerwatami wiele stanowisk wykazuje również cechy okresowego 

przesuszenia.  

Zagrożenia w skali kraju 



 

66 

 

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 zajmuje duże powierzchnie w obszarze, płaty zlokalizowane są min. w sąsiedztwie jezior: Łańskiego, Kośno ( częściowo w rzerwacie 

przyrody „Jezioro Kośno”), Borówko, Omulew, Czarne; wzdłuż rzek: Marózki, Łyny (w rezerwacie przyrody „Źródła Rzeki Łyny”), Czarnej 

(częściowo w rezerwacie przyrody „Dęby Napiwodzkie”), Rekownica; wiele małopowierzchniowych płatów znajduje się we wschodniej części 

obszaru (okolice wsi Sasek, Witówko, Rekownica). Ogólny stan ochrony siedliska określono na U1 (niezadowalający). Ocenę obniżano ze 

względu na zaburzone relacje ilościowe gatunków dominujących (dominację olszy w drzewostanie oraz gatunków typowo olsowych w runie, 

przy niewielkim udziale pozostałych gatunków charakterystycznych dla typu siedliska) oraz niewielki udział martwego drewna 

wielkowymiarowego. Przemiany w kierunku zbiorowisk olsowych, szczególnie w łęgach nadjeziornych, mogą być spowodowane zmianą 

trwałości zalewów z okresowych na trwałe w wyniku podpiętrzania wód przez działalność bobrów. 

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

siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 
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Ranga w obszarze - siedlisko zajmujące duże powierzchnie w obszarze, w większości podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, utrzymujące 

się w warunkach tradycyjnej gospodarki, ranga średnia. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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 wzrost żyzności siedlisk łęgu, wywołana zrzutami ścieków komunalnych, 

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

degradacji jest budowa zbiorników zaporowych, gromadzących wody powodziowe. Brak zalewów poniżej czoła zapory poważnie zmienia reżim 

hydroekologiczny. W fitocenozach Salicetum albae, rozwiniętych nad brzegami rzek, ma miejsce presja wędkarska (wydeptywanie ścieżek 

i stanowisk, przekopywanie runa, palenie ognisk, pozostawianie odpadów), przejawiająca się wnikaniem gatunków synantropijnych. 

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

w szczególności na międzywalu, może być nakazane usuwanie drzew i krzewów. Innym potencjalnym zagrożeniem jest proponowanie, 

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

 

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

Charakterystyka ogólna 

Typ siedliska przyrodniczego obejmuje wilgotne lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, związane z siedliskami okazjonalnie zalewanymi wodami 

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

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

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

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

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

olszowe. 

Charakterystyka w obszarze 



 

68 

 

Zarówno w materiałach WZS, jak i podczas prac terenowych prowadzonych w ramach sporządzania projektu PZO, nie zlokalizowano 

w obszarze płatów łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. Według aktualnie obowiązującego SDF siedlisko zajmuje w obszarze 

niewielką powierzchnię – 3,26 ha. W ramach działań ochronnych zaplanowano poszerzenie stanu wiedzy. 

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 prawdopodobnie niewielkie powierzchnie w obszarze, podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, 

utrzymujące się w warunkach tradycyjnej gospodarki, ranga średnia. 

Stan zachowania w obszarze – C (dane z SDF); nie określono (dane po weryfikacji) – w projekcie nowego SDF zostanie pozostawiona 

pierwotna ocena stanu zachowania w obszarze. 

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

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

łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych maja typowa dla lasów gospodarczych strukturę, w której zaznacza się ujednolicenie struktury wiekowej. 

Tymczasem dopiero w takich drzewostanach mogłaby się rozwinąć pełnia związanej z łęgami różnorodności biologicznej. Zwykle brakuje też 

martwych drzew i rozkładającego się drewna, a dla niektórych gatunków te mikrobiotopy mają kluczowe znaczenie. 

 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

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

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

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

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

czerniejący Lathyrus niger, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, lepnica zwisła Silene 
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nutans. Siedliska występują przede wszystkim w niżowej i wyżynnej części kraju. Najwięcej stanowisk jest znanych z Polski Środkowej 

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

geograficzne, co odzwierciedla wyróżnienie kilku podzespołów oraz odmian geograficznych. 

Charakterystyka w obszarze 

W obszarze znajdują się dwa płaty siedliska, w kompleksie z grądami subkontynentalnymi, na południe od Jeziora Sasek Mały (Nadleśnictwo 

Wielbark, Leśnictwo Szymany). Stan ochrony siedliska określono na U1 (niezadowalający). Ocenę obniżano ze względu na za wysoki udział 

gatunków obcych siedliskowo (głównie sosny, pojedynczo świerka) oraz wiek drzewostanu. Dla typu siedliska zaproponowano takie działania 

ochrony czynnej jak eksperymentalne kwaterowe przetrzymywanie roślinożernych ssaków kopytnych (najlepiej owce wrzosówki, koniki 

polskie) zamiennie z wykaszaniem runa, oraz działania związane z modyfikacją prowadzonej gospodarki leśnej: utrzymywanie odpowiednio 

niskiego zwarcia drzewostanu i podszytu, stosowanie rębni złożonych, usuwanie gatunków obcych ekologicznie i geograficznie, protegowanie 

dębu.  

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

rankingowej typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ) 

Ranga w obszarze – siedlisko rzadkie i cenne w obszarze (dwa stanowiska), podlegające tradycyjnej gospodarce leśnej, ranga wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

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

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

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

gospodarczych traktowane według ogólnie przyjętych zasad. 

 

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

Charakterystyka ogólna 

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

poza strefą przymorską (gdzie ich miejsce zajmują chrobotkowe postaci borów bażynowych). Spośród wszystkich borów sosnowych bory 
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chrobotkowe zajmują najuboższe i zazwyczaj najsuchsze siedliska. Ubóstwo gleb i częsty stres suszy sprawiają, że drzewostany są zazwyczaj 

niskiej bonitacji. 

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

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

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

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

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

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

Charakterystyka w obszarze 

Siedlisko średnio rozpowszechnione w obszarze, płaty zlokalizowane są w części południowej ostoi - okolice miejscowości Muszaki 

i w okolicach wsi Rekownica. Część pierwotnie stwierdzonych w WZS jako to siedliska płatów to drzewostany na gruntach porolnych, o typie 

siedliskowym boru świeżego, o wysokiej bonitacji – takie drzewostany, ze względu na bardzo efemeryczny charakter obecności w nich 

chrobotków, zostały wyłączone z puli siedliska 91T0. Jedynie naturalnie wytworzone (bez nasadzeń na gruntach porolnych lub na siedlisku boru 

suchego) uznano za reprezentatywne dla siedliska. Ogólny stan ochrony siedliska określono na U1 (niezadowalający). Ocenę obniżano 

najczęściej ze względu na obecność w dnie lasu drewna pozostałego po zabiegach pielęgnacyjnych, za wysoki udział gatunków obcych 

siedliskowo jak świerk bądź dąb oraz niski wiek drzewostanu łączący się z stosunkowo wysokim zwarciem. Dla typu siedliska zaproponowano 

takie działania ochrony czynnej jak usuwanie podszytu oraz usuwanie drewna pozostałego po zabiegach pielęgnacyjnych w dnie lasu. 

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, należące do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej, ranga średnia. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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

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

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

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

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

opisujących stanowiska Cladonio-Pinetum dokumentuje tylko historyczny areał tego siedliska przyrodniczego. Być może przyczyną tego 
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zjawiska jest powszechna wzrost żyzności siedlisk przez depozycji związków azotu z powietrza. Niektórzy autorzy, zauważając fakt eutrofizacji 

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

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus (kod 1393) 

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 – na terenie Ostoi znajduje się wiele stanowisk gatunku, głównie na płatach torfowisk zasadowych lub rzadziej 

przejściowych. Był również stwierdzany na wilgotnych łąkach, w szuwarach nadjeziornych. Najbogatsze stanowisko znajduje się na torfowisku 

położonym na północ od jeziora Dłużek, o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. 

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 dość rzadki i cenny w obszarze, ranga wysoka. 

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

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

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

światłolubnego gatunku. 

 

Sasanka otwarta Pulsatilla patens (kod 1477) 

Charakterystyka ogólna 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

narażonych V (Żukowski, Jackowiak 1995). 

Charakterystyka w obszarze 

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

w latach 2009-2011 – dane GIOŚ) 

Ranga w obszarze – gatunek rzadki i cenny w obszarze, ranga wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest stałe zmniejszanie powierzchni kompleksów leśnych oraz rolnicze, przemysłowe 

i urbanistyczne przekształcenia na obszarze jego naturalnego występowania. Drugim ważnym czynnikiem wydaje się być postępujące ocieplenie 

klimatu i duża niestabilność warunków termicznych w okresie zimowym. Sasanka otwarta, ze względu na wcześnie zakwitające, duże 
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i efektowne kwiaty, podlega też bezpośredniemu niszczeniu. Zrywane są kwiaty lub całe rośliny przenoszone są ze stanu naturalnego do 

ogródków przydomowych. Prowadzone na tej zasadzie próby uprawy zwykle kończą się niepowodzeniem. Sasanki są też wypierane ze swych 

stanowisk w wyniku oddziaływania naturalnej sukcesji, gdyż źle znoszą konkurencję innych gatunków. 

 

Lipiennik Loesela Liparis loeselii (kod 1903) 

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 

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) 



 

74 

 

Ranga w obszarze – gatunek rzadki i cenny w obszarze, ranga wysoka. 

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

Zagrożenia w skali kraju 

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 próby zaorywania; 

• 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 

 

Żółw błotny Emys orbicularis (kod 1220) 

Żółw błotny jest jedynym naturalnie występującym żółwiem na terenie Polski. Jest zwierzęciem żyjącym zarówno w środowisku wodnym jak 

i lądowym. Zasiedla zazwyczaj niewielkie, zarośnięte zbiorniki wody stojącej lub wolno płynącej, starorzecza, torfianki, zalane olsy. Czasami 

spotykany jest także w zbiornikach w pobliżu zabudowań, w stawach czy wodopojach dla zwierząt. W wodzie odbywają się gody, a także 

kopulacja. 

Na przełomie maja i czerwca samice rozpoczynają wędrówkę do odpowiednich miejsc, w których mogłyby złożyć jaja. Są to zazwyczaj tereny 

o lekkiej piaszczystej glebie, na stanowiskach ok. 200 m od zbiorników wodnych, chociaż zdarza się, że pokonują większe odległości. Preferują 

nasłonecznione południowe zbocza wzniesień z roślinnością kserotermiczną. W przypadku braku takich terenów, mogą składać jaja na 

nieużytkach, drogach, polach uprawnych czy na granicy lasu. W ciepłe lata młode żółwie wykluwają się we wrześniu i przeważnie udają się do 

najbliższych zbiorników wodnych. Może się jednak zdarzyć, że zimują w komorach lęgowych i wydostają się z nich dopiero wiosną. Żółwie 
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błotne zimują w zbiornikach wodnych, od października do marca. Najczęściej zagrzebują się w mule na dnie zbiorników wodnych. Wiosną 

najłatwiej jest zaobserwować żółwie jak wygrzewają się na brzegach zbiorników wodnych po wybudzeniu się ze snu zimowego, w zależności od 

pogody od połowy marca do kwietnia. W ciągu sezonu są coraz trudniejsze do obserwacji, ponieważ coraz więcej czasu spędzają w wodzie 

i stają się bardziej płochliwe. Dopiero w okolicach maja i czerwca można spotkać samice wędrujące na lęgowiska, jest to drugi dogodny moment 

do obserwacji żółwi błotnych. W ciepłe, słoneczne dni samice wychodzą z wody późnym popołudniem, idą na lęgowisko i tam szukają 

dogodnego miejsca do złożenia jaj. Kopanie komory, składanie jaj i maskowanie gniazda zajmuje samicy ok. 3 godzin, ale w dużym stopniu 

zależy to od podłoża, w którym kopie. Po złożeniu jaj samica wraca do wody. Należy zwrócić uwagę na to, żeby nie przeszkadzać samicom w 

trakcie wędrówki na lęgowisko, ani w trakcie składania jaj i ograniczyć się wyłącznie do obserwacji. Spłoszona samica może wrócić do wody, 

zrzucić jaja i stracić cały lęg. 

Występowanie żółwia błotnego w tym rejonie było znane już pod koniec XVIII wieku (Młynarski 1954). W okresie tym nie mamy dokładnych 

informacji o lokalizacji i liczebności żółwi jednaj wielu autorów wymienia miejscowości w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej jako miejsca dość 

licznego występowania żółwi błotnych. 

Już w XIX wieku niektórzy Niemieccy autorzy zaczęli zauważać, że żółwie błotne  na terenie Warmii i Mazur staje się coraz rzadsze. Na 

początku XX wieku Braun spróbował podsumować wiedzę na temat żółwia błotnego na Mazurach i pisze że najliczniejszy on występuje właśnie 

w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Podobnie zaraz po II wojnie światowej M. Młynarski (1954) wymienia rejon Puszczy Napiwodzko- 

Ramuckiej jako miejsce najliczniejszego występowania żółwia błotnego. Za jego namową powstaje pierwszy rezerwat utworzony dla ochrony 

żółwia błotnego w Polsce które właśnie znajduje się w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej jest to „Orłowo Małe”. 

Informacje z kolejnych lat są bardzo skąpe i niewiele wiadomo o żółwiach w tej części kraju. Dopiero w roku 1981 ukazało się opracowanie 

Rudolfa Klarowskiego, który po prawie 30 latach próbował podsumować wiedzę na temat rozmieszczenia żółwi błotnych na terenie Warmii 

i Mazur. Artykuł ten sugeruje, że żółwie błotne na terenie Warmii i Mazur głównie występują w rejonie Nidzicy i Olsztynka (Puszcza 

Napiwodzko Ramucka),  W latach 80. XX wieku informacje na temat rozmieszczenia, biologii i ekologii żółwia błotnego na tym terenie zaczął 

zbierać Krzysztof Majcher, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Wskazałe on, również że jednym z głównych miejsc 

występowania żółwia błotnego jest Puszcza Napiwodzko-Ramucka. (Bogdaszewska i in. 2004). 

Początek XXI wieku to intensyfikacja obserwacji na terenie omawianej ostoi. Prowadzona jest przez Krzysztofa Majchra i Grzegorza Góreckigo 

(pracownika Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego). W ciągu ostatnich 15 lat na tym terenie udało się oznakować kilkanaście 

dorosłych osobników i wykryć kilka lęgowisk. Zaobserwowano także w kilku miejscach młode osobniki, co świadczy o tym, że populacja ta 

rozmnaża się.  

W chwili obecnej populację w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej żółwia błotnego można oszacować na około 70-120 dorosłych osobników. 
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Żółwie na tym terenie występują na kilku głównych stanowiskach. Występują one przede wszystkim na terenie ostoi Natura 2000 „Puszcza 

Napiwodzko-Ramucka”, jednak niektóre stanowiska znajdują się także poza obszarem Natura 2000. 

 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166) 

Traszka grzebieniasta jest gatunkiem ziemno-wodnym. Spośród traszek krajowych jest najsilniej związana ze środowiskiem wodnym, chociaż 

w ciągu swego życia potrzebuje także lądowych miejsc hibernacji, wędrówek i żerowania. Z biotopów lądowych odpowiednie dla niej są 

różnego rodzaju siedliska wilgotne, m.in.: lasy liściaste o gęstym podszycie, tereny pokryte roślinnością trawiastą i zaroślami o podłożu 

wilgotnym lub podmokłym, wilgotne łąki, torfowiska, a także cieniste parki. W okresie godowym spotkać ją można w zbiornikach wodnych 

takich jak: stawy, oczka wodne, rowy melioracyjne, starorzecza, glinianki, rozlewiska o mulistym dnie. Należy jednak zauważyć, że płazy te 

godują jedynie w niezanieczyszczonych wodach stojących, pokrytych przynajmniej częściowo roślinnością wodną. Optymalna wielkość 

zbiornika w przypadku traszki powinna wynosić 150 m² przy głębokości 0,5 m. Bardzo istotna jest także duża powierzchnia z otwartym lustrem 

wody. Na dnie zbiornika muszą znajdować się puste przestrzenie, gdzie odbywają się skomplikowane zaloty. 

Traszki rozpoczynają gody bardzo wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza przez dłuższy czas jest dodatnia. W okresie godowym, podczas 

przebywania w wodzie, płazy te wykazują aktywność całodobową. Łączna liczba jaj złożonych przez samicę w czasie jednego sezonu waha się 

od 70 do 600 sztuk. Jaja składane są pojedynczo, a każde z nich zostaje osobno zawinięte w liść rośliny wodnej, przeważnie trawy. Znalezienie 

jaj traszki ułatwia stwierdzenie występowania osobników dorosłych w danym zbiorniku bez konieczności ich odłowu. Forma larwalna 

przypomina wyglądem osobnika dorosłego (jest dużo większa od larw traszki zwyczajnej). Dodatkową cechą niepozwalającą pomylić obu 

traszek są długie palce przednich i tylnych kończyn u traszki grzebieniastej. Sukces rozrodczy traszek świadczy o dobrych warunkach 

środowiskowych panujących w zbiorniku wodnym.  

Po zakończeniu godów część traszek wychodzi na ląd, pozostałe zaś, a szczególnie samce, pozostają jeszcze przez jakiś czas w wodzie, czasami 

nawet do zimy. W sen zimowy traszki zapadają zwykle pod koniec października, zimując w niewielkich grupach na lądzie lubw 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: 
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 terenowe obserwacje traszek w trakcie wiosennych migracji do miejsc rozrodu, 

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

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

 odłów larw traszek ze zbiorników wodnych (lato, wczesna jesień). 

 

Traszka grzebieniasta na obszarze Natura 2000 „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” jest prawdopodobnie dość nielicznym gatunkiem płaza. Zajmuje 

na omawianym obszarze głównie śródleśne oczka wodne, głównie bezrybne. Jej rozmieszczenie i dokładna liczebność jest nieznana. 

 

Kumak nizinny Bombina bombina (kod 1188) 

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

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

leśnych i nieleśnych zbiornikach wodnych, stawach rybnych, gliniankach, starorzeczach, zbiornikach zaporowych i w rozlewiskach 

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

mogą występować w stawach paciorkowych utworzonych na ciekach. Jako kręgowce ciepłolubne nie występują w zbiornikach zacienionych 

o stromych brzegach bez nagrzewających się płycizn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Napiwodzko-Ramucka” jest prawdopodobnie dość nielicznym gatunkiem płaza. Zajmuje na 

omawianym obszarze głównie oczka wodne, rozlewiska dobrze nasłonecznione. Jej rozmieszczenie i dokładna liczebność jest nieznana, choć 

wiadomo że lokalnie może osiągać duże liczebności. 

 

Wilk Canis lupus (kod 1352) 
Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), zamieszkującego lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki 

Północnej. Gatunek o skłonnościach terytorialnych. Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100-300 km, ale wielkość ta zależy od 

dostępności pokarmu i terenu. Może występować współużytkowanie części terenu przez dwie konkurujące watahy. Wilk jest w stanie w dobę 

pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów. W poszukiwaniu partnerki samiec potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć ponad 600 km. 

Watahy obserwowane w Polsce liczą od 2 do 10, najczęściej 4-5 osobników. Watahy mają ściśle określoną hierarchię wewnętrzną. Wilki mają 

rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy ciała, odgłosów oraz przy użyciu substancji chemicznych – feromonów i własnych 

odchodów (znakowanie). Watahą dowodzi najsilniejsza para (tzw. para alfa – basior i wadera), która jako jedyna ma prawo się rozmnażać. Resztę 

watahy tworzą zwykle osobniki z nimi spokrewnione. Każdy wilk w stadzie ma ściśle określone miejsce, wyznaczające m.in. kolejność jedzenia 

zdobyczy. Zależności te podkreślane są przez rozbudowany system gestów dominacji (m.in. podniesiony ogon i uszy) i poddaństwa (np. skulony 

ogon, kładzenie się na grzbiecie). Poza hierarchią znajdują się młode, którymi opiekuje się cała wataha. Żywią się głównie średniej i dużej 

wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną, a jeśli stado jest duże, wspólnie polują 

także na większe ssaki lub ich stada. W sprzyjających warunkach chętnie zjadają ryby. Przy braku pożywienia, lub w okresie wychowywania 

młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane. Dawniej wilki były szeroko rozprzestrzenione, lecz ekspansja człowieka wpłynęła na 
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ograniczenie ich populacji. Obecnie w większości państw objęto je ochroną gatunkową. Podejmuje się próby reintrodukcji tego gatunku. 

W Polsce najwięcej wilków występuje w województwach: podkarpackim, małopolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także 

w niewielkiej liczbie na terenie innych województw. Ciągle występuje też proces migracji, który powoduje, że wilki pojawiają się na terenie 

Polski zachodniej, jak i przechodzą z Polski na teren Niemiec. Dawniej do Polski swobodnie przechodziły wilki z obszaru Słowacji, Ukrainy czy 

Białorusi. Obecnie ich wędrówki są znacznie ograniczone dużymi obszarami, na których wilki wytępiono. W niewielkim stopniu migracje takie 

prawdopodobnie nadal zachodzą. 

Długość życia to w warunkach naturalnych od 12 do 16 lat. Wilki uzyskują płodność zwykle w 2 – 3 roku życia i długo mogą pozostawać płodne 

(do 10 roku życia, a nawet później w przypadku samców). Ruja występuje raz do roku, zwykle pod koniec zimy (luty, marzec). Rozmnaża się 

zwykle tylko para alfa. Ciąża trwa 60 – 65 dni. Wadery rodzą (szczenią się) w norach, wykrotach lub na ziemi, w dobrze osłoniętych 

legowiskach. W jednym miocie zwykle rodzi się od 4 do 7 wilcząt. Młode rodzą się ślepe i wymagają utrzymywania stałej temperatury 

otoczenia. Wilki otwierają oczy po 12 – 15 dniach. W pierwszym okresie życia matka karmi je własnym mlekiem, nie opuszczając w tym czasie 

legowiska. Zaopatrzeniem rodziny w pokarm zajmuje się samiec. Później młode karmione są przez całe stado 

wstępnie przeżutym i nadtrawionym pokarmem. W ciągu kilku pierwszych miesięcy następuje najszybszy rozwój masy ciała. Młode zaczynają 

polować z rodzicami po zmianie uzębienia. Śmiertelność podczas pierwszego roku życia wynosi od 50 do 85%. 

Wilk jest wytrawnym wędrowcem. Może przebyć 40 – 70 km (średnio 20 km) dziennie, ale znane są wypadki, gdy zwierzę w ciągu doby 

przebyło 160 km. Przez krótki czas (do 5 minut) może utrzymać prędkość do 60 km/h, choć zwykle porusza się z prędkością ok. 8 km/h. 

W Polsce wilk podlega ścisłej ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001, które zastąpiło ochronę w 

oparciu o ustawy z roku 1998. Wcześniej, po II wojnie światowej wilki były tępione – od 1955 za zabicie wilka lub zabranie szczenięcia z nory 

wypłacano premie, wyłączono je ze spisu zwierząt łownych. Działania te doprowadziły do obniżenie liczebności populacji do około 100 

osobników w 1973 roku. W 1975 zniesiono nagrody za zabicie wilka i wpisano go do wykazu zwierząt łownych. Pierwszym aktem prawnej 

ochrony wilka w Polsce było rozporządzenie 2/92 Wojewody Poznańskiego z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie gatunkowej ochrony zwierząt. 

Uznało ono wilka za gatunek podlegający całkowitej ochronie na obszarze całego ówczesnego województwa poznańskiego. Od 1995 do 1998 

stosowano nieskuteczną ochronę strefową, z możliwością odstrzałów w województwach: krośnieńskim, przemyskim i suwalskim. 

Obecnie zakazane są jakiekolwiek polowania na wilki, wilk został wykreślony z listy gatunków łownych. Dopuszczalne są jedynie odstrzały 

osobników niebezpiecznych lub atakujących stada, w oparciu o zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (na wniosek Konserwatora 

Przyrody). Za szkody poczynione przez wilki odpowiada Skarb Państwa. Pomimo ochrony prawnej, wilki (jak i inna zwierzyna) padają ciągle 

pastwą kłusowników. 

Ranga w obszarze: warunki siedliskowe w ostoi Napiwodzko – Ramuckiej są sprzyjające dla wilka głównie ze względu na dużą leślistość 
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obszaru. watachy wilcze wywystępującea terenie ostoi penetrują również obszary nie objęte siecią Natura 2000, korzystając z zasobów 

zlokalizowanych poza jej obszarem. W ostoi prawdopodobnie stosunkowo nieliczny. 

 

Poczwarówka zwężona Vertigo angustior (kod 1014) 

Małych rozmiarów ślimak lądowy zaledwie dwu milimetrowej wysokości muszla i niewiele większe ciało mięczaka czynią go bardzo trudnym 

do zaobserwowania w terenie.  

Ciemno-szare ciało poczwarówki zwężonej jest krępe, a jej czułki grube. Na ich szczycie znajdują się wrażliwe na zmiany natężenia światła 

oczy. Po spodniej stronie głowy, umiejscowiony jest otwór gębowy, wewnątrz którego znajduje się charakterystyczna dla mięczaków tarka 

(radula), służąca do pozyskiwania pokarmu.  

 Lewoskrętna muszla poczwarówki zwężonej, u osobników dorosłych złożona jest z około 5 średnio wypukłych skrętów, zaś szew jest 

umiarkowanie głęboki. Wysokość muszli waha się od 1,5 mm-1,9 mm, szerokość wynosi 0,9-1,0 mm. Taka zmienność może występować 

w obrębie tego samego mikrosiedliska.   

Muszla poczwarówki zwężonej jest półprzezroczysta i ma czerwonawe zabarwienie, a na jej powierzchni widoczne są delikatne, regularne 

prążki. Kształt muszli jest wrzecionowaty, o różnym stopniu wydłużenia, ale zawsze silnie zwężający się ku wierzchołkowi i u podstawy.  

 Biologia gatunku  

Poczwarówka zwężona odżywia się detrytusem lub rozkładającą się materią organiczną pochodzenia roślinnego (za wyjątkiem drewna), a także 

mikroorganizmami rozwijającymi się na powierzchni martwych szczątków roślinnych.  

Młode osobniki, które pojawiają się wiosną, w zależności od położenia stanowiska oraz warunków meteorologicznych w różnym czasie, ale 

najczęściej w marcu lub kwietniu, w kilka miesięcy osiągają dojrzałość płciową. Z kolei najwięcej dorosłych osobników obserwuje się jesienią. 

Dane pozyskane z różnych stanowisk wskazują, że istnieje zróżnicowanie w przebiegu cyklu życiowego poczwarówki zwężonej. Na terenie 

północno-zachodniej Polski obserwuje się obecność wszystkich grup wiekowych podczas całego sezonu wegetacyjnego, przy czym na początku 

sezonu zagęszczenie mięczaków jest małe z niewielką przewagą osobników dorosłych. Sytuacja zwykle zmienia się w okresie lipiec-sierpień, 

wówczas udział osobników młodych w populacji wzrasta, drastycznie rośnie też zagęszczenie ślimaków. Przebieg dynamiki liczebności 

poczwarówki zwężonej wykazuje znaczne fluktuacje, które wydają się być zależne zarówno od sytuacji pogodowej w danym roku, jak 

i charakteru powierzchni. Lokalizacje, w obrębie których poziom wód gruntowych utrzymuje się tuż pod powierzchnią gruntu lub na równi z nią 

stanowią mniej przychylne siedlisko dla poczwarówki w latach „mokrych” (podczas takich lat powierzchnie zwykle są przynajmniej częściowo 

podtopione), zaś bardziej korzystne warunki oferują podczas lat „suchych”. Sytuacja jest odwrotna na powierzchniach cechujących się mniejszą 

wilgotnością, a wręcz częściowo przesuszonych: zagęszczenie populacji w takich miejscach może być zaskakująco wysokie podczas lat obfitych 
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w deszcze  

 Siedlisko. Poczwarówka zwężona to ślimak, który w zależności od uwarunkowań klimatycznych wybiera różne siedliska. Powierzchnie mają 

charakter otwarty. W przypadku mechowisk- poczwarówka zwężona zajmuje ich skraj, gdzie występują turzyce kępowe. Wśród turzycowisk, 

pełza po detrytusie powstałym w wyniku rozkładu liści turzycy błotnej Carex acutiforis i turzyc kępowych. Ze względu na zapotrzebowanie 

mięczaków na wapń (pierwiastek będący głównym składnikiem ich muszli), muszą one mieć do niego dostęp. W związku z tym, poczwarówka 

zwężona, występuje jedynie na siedliskach ukształtowanych na podłożu wapiennym.Ściółka siedlisk poczwarówki zwężonej pozostaje wilgotna 

przez cały rok. Na powierzchniach porośniętych turzycami kępowymi- ślimaki mogą przetrwać okresowe podtopienie. Zwykle jednak, 

optymalne warunki znajdują na siedliskach o stałej, umiarowej wilgotności. 

Zagrożenia siedlisk, propozycje ochrony. Siedliska poczwarówki zwężonej w północno-wschodniej Polsce są zniekształcone przez eutrofizację 

i przesuszenie. W wyniku działalności człowieka, przyspieszona została również sukcesja drzew a także wkraczanie gatunków łęgowych np. 

pokrzywy zwyczajnej. W wyniku wyżej opisanych procesów, na powierzchniach zmieniają się warunki mikrosiedliskowe, często spada 

wilgotność ściółki i wzrasta jej temperatura przyczyniając się do zdziesiątkowania populacji ślimaków. Warto podkreślić, że niektóre siedliska 

(część turzycowisk) to miejsca niegdyś ekstensywnie użytkowane, na których zaprzestano koszenia czy spasania 10-15 lat temu. Zarzucenie tych 

czynności doprowadziło do zarastania powierzchni. Należy podkreślić, że poczwarówce zwężonej nie przeszkadza umiarkowane koszenie, a 

często pozwala zachować stanowisko stabilnym. W związku z powyższym, kontrola stanowiska stanowi istotny element ochrony ślimaka 

i pierwszy krok do zachowania siedliska. Wkraczająca pokrzywa czy podrost drzew może być szybko wyeliminowany poprzez ręczne koszenie 

i wywiezienie w ten sposób otrzymanej materii organicznej. 

Gatunek może rozprzestrzeniać się na większe odległości przenoszony przypadkowo przez inne organizmy, powódź lub wiatr. Opisywano, że 

przenoszony był przez ślimaki bezskorupowe, małe ssaki, ale również wraz z fragmentami ściółki porywanymi przez wiatr. W ten sposób może 

pokonywać dystans do 100 m na rok.  

 Znacznie większe dystanse pokonuje unoszony przez wody, np. powodziowe. Można zatem wnioskować, że systemy rzeczne ułatwiają 

ślimakowi zasiedlanie nowych powierzchni, jeśli tylko osobnik-kolonizator trafi na odpowiednie warunki.   

W Polsce uważana jest za gatunek rzadki. Obecnie, na terenie kraju znanych jest ponad 100 stanowisk poczwarówki zwężonej. Większość z nich 

opisanych została z nizinnej części Polski. Gatunek nie został stwierdzony jedynie w Górach Świętokrzyskich, Karkonoszach, na Babiej Górze 

i w Tatrach. Rozmieszczenie mięczaka, jest powiązane z dolinami niewielkich rzek. Zwykle kilka stanowisk odnajdowanych było w dolinie 

jednego cieku.  

 

Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (kod 1042) 
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Charakterystyka 

Gatunek ważki z rodziny ważkowatych (Libellulidae). Długość ciała 36–43 mm, rozpiętość skrzydeł 58–66 mm. Pterostygma 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.  

W trakcie prac monitoringowych 2011 w obszarze otrzymała ocenę FV. Nie napotkana w trakcie prac terenowych. Konieczność uzupełnienia 

danych o stanie populacji. 

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 

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. W sąsiednich ostojach stwierdzona niezbyt licznie w Ostoi Przedborskiej PLH 

260004. 

Stan zachowania w obszarze  

W trakcie prac terenowych nie stwierdzona, wg. SDF rzadka. 

Zagrożenia  

Zarastanie zbiorników, zanieczyszczenie wód, ingerencja w brzegi zbiorników. 

Ranga w obszarze 

Rozpowszechniona, ranga wysoka.  

 

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%BCki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pterostygma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imago
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunkowa_ochrona_zwierz%C4%85t
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Charakterystyka 

Motyl dzienny z rodziny modraszkowatych.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skrzydła mają rozpiętość 30-45 mm. 

Stan zachowania w Polsce 

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

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

wilgotnych łąkach, moczarach, w lasach łęgowych.  

Stan zachowania w obszarze 

W trakcie prac terenowych nie spotkany. Wg danych WZS i zebranych informacji ustnych rozpowszechniony. Dokonano oceny stanu siedlisk 

i zagrożeń.  

Zagrożenia 

Zaobserwowano tendencję do zarastania siedliska niezbędnego do bytowania gatunku, 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. 

 

Różanka Rhodeus sericeus amarus (kod 1134) 
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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.  Konieczność uzupełnienia informacji o stanie zachowania gatunku. 

Zagrożenia 

Potencjalnie zanieczyszczenia wody. 

Ranga w obszarze 

Rzadka i cenna, ranga niska. 

 

Piskorz  Misgurnus fossilis (kod 1145) 

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.  Stanowiska piskorza znajdują się na rzekach:Łynie, Sawicy, Omulew oraz 

w Jeziorze Łajs. 

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. 
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Koza Cobitis taenia (kod 1149) 

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 

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.  Konieczność dalszego uzupełnienia informacji o stanie zachowania gatunku. Stanowiska kozy znajdują się na 

rzekach:Marózce, Łynie, Sawicy, Omulew, Rekownicy oraz w Jeziorze Łajs, Sasek Mały i Kośno. 

Zagrożenia 

Nieustalone. Potencjalnie kłusownictwo i zanieczyszczenie wód. 

Ranga w obszarze  

Rzadka i cenna, ranga niska. 
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Pachnica dębowa Osmoderma eremita (kod 1084) 

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 
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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. 

Ranga w obszarze: średnia 

 

Bóbr europejski Castor fiber (kod 1137) 
Gatunek ziemnowodnego gryzonia. Jest  największym gryzoniem Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 

110 cm. Wiedzie nocny tryb życia. Jest zwierzęciem terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym. Zwykle na stanowisku żyje jedna 

rodzina – w sumie do 4-10 osobników. Terytorium rodziny obejmuje zwykle od 1 do 4 km długości cieku najczęściej 2-3 km. Zagęszczenie 

stanowisk zależy od wielu czynników zewnętrznych, w tym bazy pokarmowej i lokalnych warunków hydrologicznych oraz od antropopresji. 

O wyborze konkretnego siedliska decyduje głównie głębokość lokalnego zbiornika wodnego, ale także obfitość przydatnego na zimę żeru 

drzewnego. Bobry najczęściej wybierają na siedlisko brzegi rzek i jezior, bagna, wyrobiska potorfowe i pożwirowe. Wybierają zarówno bardzo 

małe cieki wodne, jak i duże rzeki. Chętnie zamieszkują tereny, w których dominują zespoły szuwarowe, turzycowe i zaroślowe porośnięte 

krzewiastymi wierzbami i brzozami. W terenach leśnych bobry lubią otoczenie brzóz i olszy. Bobry żerują zwykle w pasie 20 metrów od brzegu 

cieku wodnego, ale podczas nocnych aktywności ruszają na badanie sąsiednich terenów. W ciągu nocy potrafią przepłynąć dystans 20 

kilometrów. Dalsze podróże są typowe dla młodych bobrów wyruszających na poszukiwanie nowego stanowiska i partnera. Potrafią wówczas 

przebyć nawet kilkaset kilometrów. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może 

przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. U bobra głowa niemal bez zaznaczenia szyi przechodzi w masywny tułów o opływowym 

kształcie. Taka budowa ciała ułatwia pływanie i nurkowanie. Przednie łapy są chwytne, zaś tylne masywne i silne, zakończone palcami 

połączonymi błoną pławną. Małe oczy wyposażone są w trzecią, przezroczystą powiekę, która zapewnia ochronę podczas nurkowania. Ogon jest 

duży, spłaszczony, pokryty zrogowaciałą łuską, spomiędzy której wyrastają rzadkie włosy. Pozwala on na sterowanie podczas pływania i stanowi 

naturalną podporę podczas pobytu na lądzie. Stanowi także naturalny magazyn tłuszczu i jest organem termoregulacyjnym organizmu. Bóbr ma 

najwyższy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała, co ma swoje odzwierciedlenie w zachowaniu i zdolności do działania nie tylko 

instynktownego, ale także logicznego. Bobry potrafią skonstruować stopnie z gałęzi i mułu, by móc się wspiąć wyżej i sięgnąć do elementu 

wznoszonej konstrukcji lub pokonać przeszkodę. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do 

własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej 
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charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia. 

W okolicy odbytu zlokalizowane są dwa gruczoły przyodbytowe (analne) oraz dwa worki strojowe (gruczoły prepucjalne). Mają one duże 

znaczenie w komunikacji zapachowej. Wydzielina gruczołów przyodbytowych pomaga we wzajemnym rozpoznawaniu się osobników, zaś strój 

bobrowy służy do oznaczania terytorium. 

Skóra bobra pokryta jest gęstym, miękkim i błyszczącym futrem. Włosy puchowe mają długość około 2 cm, zaś włosy okrywowe około 7 cm. 

Futro jest bardzo gęste – na jednym centymetrze kwadratowym skóry wyrasta 12–23 tys. włosów. Włosy okrywowe są węższe u nasady, 

a szersze przy końcu, dzięki czemu podczas nurkowania w futrze zostaje zamknięte powietrze, dzięki czemu bóbr zyskuje dodatkową warstwę 

izolacyjną i większą siłę wyporu. Umaszczenie Castor fiber jest zróżnicowane – od czarnego, przez odcienie brązu, do jasnego. Zęby bobrów 

pełnią istotną rolę i wykazują specyficzne adaptacje w budowie ze względu na biologię gatunku. Za pomocą długich i mocnych siekaczy bobry 

mogą wykonywać większość swoich kluczowych czynności życiowych – w tym ścinać drzewa, budować tamy i żeremia. Siła nacisku 

siekaczy C. fiber odpowiada ciężarowi kilku ton na centymetr kwadratowy, dzięki czemu możliwe staje się ścinanie drzew z gatunków 

o twardym drewnie, jak buk i grab.  

Szkody w gospodarce człowieka 

Szkody powodowane przez bobry w gospodarce człowieka można zgrupować w kilka zakresów: 

 gospodarki rolnej – poprzez podtapianie terenów rolniczych po budowie tam i zabudowywaniu przepustów, zmiany ukształtowania cieków, 

niszczenie grobli, niszczenie drzew owocowych, wykradanie zbiorów (buraki, marchew, kukurydza, kapusta), a także szkody powstałe na 

skutek zapadania się terenu nad norami; 

 gospodarki leśnej – podtapianie terenów leśnych i dróg, ścinanie drzew; 

 gospodarki wodnej – zabudowywanie rowów melioracyjnych i przepustów, naruszanie wałów przeciwpowodziowych; 

 szlaków komunikacyjnych – blokowanie dróg i szlaków kolejowych na skutek zwalania drzew, oraz podkopywanie nasypów; 

 linii energetycznych i teletechnicznych niszczonych przez zwalane drzewa. 

Wrogowie: 

Naturalnymi wrogami bobra są wilki, rysie, niedźwiedzie, rosomaki i lisy. Zdarzają się przypadki zabicia małych bobrów przez wydry, norki, 

duże ryby drapieżne (na przykład przez szczupaka) oraz ptaki drapieżne. Wrogami bobrów są też wałęsające się psy, ale największym wrogiem 

dla bobrów pozostaje człowiek. 

Siedlisko:  

W większości krajów europejskich Castor fiber podlega ochronie na podstawie dwóch aktów prawnych: Konwencji o ochronie gatunków 

dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk oraz Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce jest gatunkiem chronionym. 
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Na terenie obszaru Ostoja Napiwodzko – Ramucka bóbr ma dobre warunki siedliskowe. 

 

Wydra Lutra lutra (kod 1355) 
Gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych (Mustelidae). Wydra występuje na terytorium całej Polski, ale wszędzie jest 

bardzo rzadka. Związana jest ze środowiskiem wodnym. Spotkać ją można nad brzegiem Bałtyku, nad brzegami rzek, potoków, stawów i jezior. 

Buduje na ich brzegu nory, wejście do których znajduje się pod powierzchnią wody. Oprócz tego otworu wejściowego, nory wydry posiadają 

jeszcze otwory wentylacyjne, znajdujące się pod korzeniami drzew. Czasami zajmuje też gotowe nory wykonane przez lisa, czy borsuka. 

Charakterystyka: Długość ciała: 70 – 90 cm, ogona 35 – 60 cm, masa ciała – około 10 kg. Górna część ciała ubarwiona na brunatno, spód ciała 

dużo jaśniejszy Wydra ma ciało wydłużone, z długim, silnym ogonem. Palce są połączone błoną. 

Tryb życia. Doskonale pływa. Główny jej pokarm stanowią ryby, ale uzupełnia pożywienie także gryzoniami, ptakami wodnymi i błotnymi. Na 

polowania wychodzi nocą. Od wody oddala się bardzo niechętnie. Jeśli jednak głód zmusi ją do szukania pożywienia, potrafi podejmować nawet 

dalekie wędrówki, w czasie których może czynić szkody również w gospodarstwach rolniczych, polując na drób domowy. Obecnie są to jednak 

bardzo rzadkie przypadki. 

Rozród. Ciąża u samicy trwa od 9 do 10 tygodni. Samica rodzi, zwykle w maju lub w czerwcu, od 2 do 4 młodych. Są one ślepe po urodzeniu, 

oczy otwierają dopiero po 4 – 5 tygodniach. Usamodzielniają się dość szybko i wkrótce wraz z matką uczą się polować. Dojrzewają płciowo po 

2 lub 3 latach. Żyją 10 – 15 lat. 

Ochrona: 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) 

Na terenie obszaru Ostoja Napiwodzko – Ramucka wydra ma dobre warunki bytowania. 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

L.p. 
Siedliska 

przyrodnicze 
Kod Stanowiska

3
 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik

4
 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

Ocena 

stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowisk

a 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska

/gatunku 

Uwagi 

Siedliska przyrodnicze 

1.  

Twardowodne 

oligo- 

i mezotroficzne 

zbiorniki wodne 

z podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

3140 

855D - 

Jezioro 

Dłużek, F053 

- Jezioro 

Łańskie 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

FV 

pH: - Jezioro Łańskie 

= 7,5; - Jezioro Dłużek 

= 7,4. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

zbiorowisk w obrębie 

transektu 

XX FV 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

2.  

Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne 

z podwodnymi 

3140 

6E7C - 

Jezioro 

Świętajno 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

zbiorowisk w obrębie 

transektu 

XX FV 

                                                 
3
 Cztery ostatnie znaki nr guid 

4
 Pogrubiono wskaźniki kardynalne 
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łąkami ramienic 

Charetea 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

3.  

Starorzecza 

i naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 

AEA9, DBC9 

- Jezioro 

Pluszne, 5B96 

- Jezioro 

Łabuny Duże 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV 

FV 

pH: - Jezioro Pluszne 

= 7,7; - Jezioro 

Łabuny Duże = 7,1; - 

3150-1 = 6,5. 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne): - 

Jezioro Pluszne = 247 

µS cm-ˡ; - Jezioro 

Łabuny Duże = 147 

µS cm-ˡ; - 3150-1 = 

221 µS cm-ˡ. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

zbiorowisk w obrębie 

transektu 

XX FV 

Gatunki wskazujące 

na degenerację 

siedliska 

XX FV 

Barwa wody XX FV 

Konduktywność 

[µS/cm] 
XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

4.  

Starorzecza 

i naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 0C7A 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

pH = 5,4; 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) = 48 

µS cm-ˡ. Na kwaśny 

odczyn wody wpływa 

prawdopodobnie 

spływ wody rowem 

odwadniającym z 

sąsiadujących borów 

bagiennych. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

zbiorowisk w obrębie 

transektu 

XX U1 

Gatunki wskazujące 

na degenerację 

siedliska 

XX FV 

Barwa wody XX U1 

Konduktywność 

[µS/cm] 
XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Odczyn wody XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 
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5.  

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

3150 

Pozostałe 

płaty: 11AE, 

2349, D8C7, 

6BE6, E7E9, 

9883, 89BB, 

FBB9, B11C, 

50E7, ED92, 

00B3, 326D, 

8C81, B221, 

9413, 6E64, 

5D12, 28C0, 

10DF, 4EBF, 

DC09, A65C, 

2176, C45C, 

2182, CA27, 

B338, 7A45, 

6B33, EA17, 

CC7F, AD5D, 

69D6, 0D17, 

3E6A, 0F91, 

724C, 51FF, 

3DF5, 065B, 

612E, 48D9, 

D57C, 1B75, 

6A55, BAD9, 

53D5, 406B, 

ADA1, 3DA1 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

zbiorowisk w obrębie 

transektu 

XX FV 

Gatunki wskazujące 

na degenerację 

siedliska 

XX FV 

Barwa wody XX FV 

Konduktywność 

[µS/cm] 
XX FV 

Przezroczystość wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

6.  
Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

3160 
61A5, 939C, 

05F4 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV FV  

pH = 3,4 - 3,7; 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) = 13-

20; TDS = 7- 9 mg 

dm-³.  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne 
XX FV 

Obce gatunki XX FV 



 

94 

 

inwazyjne 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

XX FV 

Melioracje XX FV 

HDI XX XX 

Przezroczystość wody XX FV 

TDS XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

7.  
Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

3160 6F38 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne – 

trzcina. pH = 3,7; 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) = 31 

µS cm-ˡ. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne 
XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

XX FV 

Melioracje XX FV 

HDI XX XX 

Przezroczystość wody XX FV 

TDS XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

8.  
Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

3160 2B78 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

pH = 3,6; 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) = 38 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 
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Rodzime gatunki 

ekspansywne 
XX FV 

µS cm-ˡ. 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

XX FV 

Melioracje XX U1 

HDI XX XX 

Przezroczystość wody XX FV 

TDS XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

9.  
Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

3160 6F08 

Powierzchnia siedliska XX FV 

XX  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX XX 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

XX XX 

Melioracje XX FV 

HDI XX XX 

Przezroczystość wody XX FV 

TDS XX XX 

Perspektywy ochrony XX FV 

10.  Naturalne, 3160 Pozostałe Powierzchnia siedliska XX FV FV  
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dystroficzne 

zbiorniki wodne 

płaty: B9E2, 

7F11, E8B2, 

8944, 6E35, 

65D6, AD24, 

130B, 8655, 

5323, DED2, 

BDB1 Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Barwa wody XX FV 

Odczyn wody XX FV 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

XX FV 

Melioracje XX FV 

HDI XX XX 

Przezroczystość wody XX FV 

TDS XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

11.  

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

3260 56C8, 77DC 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne – 

włosieniczniki 

XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne – 

inne 

XX U1 

Pokrycie transektu 

przez moczarkę 

kanadyjską Elodea 

canadensis 

XX U1 

Przepływy XX U1 

Spiętrzenie wód rzeki XX FV 

Wskaźnik 

naturalności siedliska 
XX FV 

Wskaźnik XX FV 
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przekształcenia 

siedliska 

Naturalne elementy 

morfologiczne 
XX FV 

Zacienienie rzeki XX U1 

Gatunki inwazyjne XX FV 

Ścieki XX FV 

Ocena stanu 

ekologicznego 
XX FV 

Materiał dna koryta XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

12.  

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

*6120 B99C 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U2 

U1  

Płat zarasta brzoza i 

sosną; Rodzime 

gatunki ekspansywne 

roślin zielnych – 

żarnowiec. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U2 

Struktura 

przestrzenna płatów 

muraw 

XX U1 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U2 

Perspektywy ochrony XX U1 

13.  Ciepłolubne, 

śródlądowe 
*6120 74AA, CAD2 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV U1  



 

98 

 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Struktura 

przestrzenna płatów 

muraw 

XX FV 

Zachowanie strefy 

ekotonowej 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

14.  

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

*6120 0F18 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1  Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Struktura 

przestrzenna płatów 

muraw 

XX FV 

Zachowanie strefy XX FV 
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ekotonowej 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

15.  
Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

6410 E25C, ECAB 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

XX XX 

Przynależność 

wskazanych w 

materiałach WZS 

płatów do typu 

siedliska jest 

dyskusyjna. 

Konieczna jest 

weryfikacja terenowa 

w terminie koniec 

czerwca-pierwsza 

połowa lipca, przed 

pierwszym pokosem. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Gatunki typowe XX XX 

Gatunki dominujące XX XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 
XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX XX 

16.  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 0C65 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U2 U1  

Płat znajduje się 

częściowo w obrębie 

pastwiska – wypas 

krów. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

Gatunki dominujące XX U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki XX FV 
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ekspansywne roślin 

zielnych 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX U2 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U2 

Perspektywy ochrony XX U1 

17.  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 1038 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

FV  Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX FV 

Ogólna struktura i XX FV 
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funkcje 

Perspektywy ochrony XX FV 

18.  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 315F  

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1 
Płat częściowo zarasta 

sosną. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

19.  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 CF55 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

FV  Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki XX FV 
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inwazyjne 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX FV 

Wojłok (martwa 

materia organiczna) 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

20.  

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

6510 

Pozostałe 

płaty: 73A5, 

BBE7, 46EC, 

CF95, F816, 

9BBF, 76BD, 

14FD, 1BD8,  

7BAF,CAD8, 

9F58, 57C1, 

8153 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1  Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 
XX U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Udział dobrze 

zachowanych płatów 

siedliska 

XX FV 

Wojłok (martwa XX U1 
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materia organiczna) 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

21.  

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

*7110 A235 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

FV 

U1 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – trzcina. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

22.  
Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

*7110 47EA, 826D 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Płaty zarastają brzozą, 

sosną, wierzbą i in. 

Rodzime gatunki Specyficzn Gatunki XX FV 
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torfotwórczą 

(żywe) 

a struktura 

i funkcje 

charakterystyczne ekspansywne roślin 

zielnych – trzcina, 

turzyce. 
Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX FV 

23.  

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

*7110 

Pozostałe 

płaty: 9C98, 

CA8F, 0930, 

3117, 156E, 

E111, 1C7D, 

C7AF,  0E63, 

5384, B930, 

7BCE, 9179, 

76A4, 10C5, 

C4CF, F810, 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1  Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX U1 

Rodzime gatunki XX FV 
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4E5B, BD17, 

7AA7 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

24.  

Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, 

lecz zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

7120 3401 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U2 U1  

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – trzęślica, 

bliźniczka. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U2 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX U2 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U2 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX U2 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX U2 



 

106 

 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX XX 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U2 

Perspektywy ochrony XX U2 

25.  

Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, 

lecz zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

7120 334F 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1 

Płat zarasta sosną, 

wierzbą, brzozą. 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – trzcina. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 
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Perspektywy ochrony XX U1 

26.  

Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, 

lecz zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

7120 

Pozostałe 

płaty: DD3B, 

A2D1, 2229, 

A0AE, F87D, 

BA89, 0546 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 

torfowców 

XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX U1 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX U1 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX U1 

Perspektywy ochrony XX U1 

27.  

Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, 

lecz zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

7120 4963 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX XX 

XX 

Płat zalany, wskaźniki 

niemożliwe do 

określenia. 
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa 
XX XX 
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regeneracji torfowców 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX XX 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX XX 

Odpowiednie 

uwodnienie 
XX FV 

Struktura powierzchni 

torfowiska (obecność 

dolinek i kęp) 

XX XX 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Obecność krzewów i 

drzew 
XX FV 

Ogólna struktura i 

funkcje 
XX XX 

Perspektywy ochrony XX XX 

28.  

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 
1AB7, 12B5, 

6A81 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

FV U1  Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Obecność krzewów i XX FV 
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podrostu drzew 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

29.  

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 
008A, 8360, 

20B5  

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

FV 

Płat 8360 znajduje się 

w rezerwacie przyrody 

„Małga”. Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych – trzcina, 

pałka. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

30.  

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 411A 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

FV 
Płat zarasta brzozą, 

sosną i wierzbą. 
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX FV 
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Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

31.  

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 0779 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1 
Płat zarasta wierzbą i 

in. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

32.  Torfowiska 7140 524A Powierzchnia siedliska na XX U1 U1 Płat zarasta sosną, 
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przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

stanowisku brzozą i wierzbą. Na 

przesuszone 

powierzchnie wkracza 

trzęślica. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX U1 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

33.  

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 D3D5 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych – 

trzcina. 
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX FV 
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Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

34.  

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

7140 

Pozostałe 

płaty: 811F, 

067F, B27B, 

DD9E, 3F41, 

327F, 43C9, 

002D, AC74, 

7F1A, 0A2B, 

AD43, EF27, 

BE09, 900D, 

405F, 16E4, 

F074, C582, 

52E6, 11C7, 

E798, AF39, 

7EA8, F14B, 

3A4F, 0D6B, 

7A61, C602, 

85F5, 8251, 

433D, 2280, 

7BF6, 163E, 

A37B, 9015, 

F7CA, D1B3, 

4F62, 6881, 

49D7, 2B23, 

C118, 69D7, 

0EF4, EE4C, 

1640, 14DD, 

6DD4, 5C2C, 

896B, B65C, 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Obecność krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 
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B03B, 2C51 

35.  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 

18F0 - Łajs 

W, Łajs 

źródlisko 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX FV 

U1 

U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych – 

pałka. Ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew – olsza. pH = 7. 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin. Łajs W i 

Łajs źródlisko. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX/FV 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
U1 

Gatunki dominujące U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 

Zakres pH FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
U1 

Stopień uwodnienia FV 

Pozyskanie torfu FV 

Melioracje 

odwadniające 
FV 

Perspektywy ochrony XX/FV FV 

36.  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 
3849, 751F- 

Korea 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
FV XX 

FV 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 
FV 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

Gatunki dominujące XX 
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Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin. Jezioro 

Łaźnica i Korea. oraz 

wyniku monitoringu 

GIOŚ z 2009 roku – 

Łaźnica. 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 

Zakres pH XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX 

Stopień uwodnienia XX 

Pozyskanie torfu XX 

Melioracje 

odwadniające 
XX 

Perspektywy ochrony FV XX 

37.  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 
E32E - 

Jezioro Staw  

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX XX 

U1 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin. Jezioro 

Staw 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

U1 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

Gatunki dominujące XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 

Zakres pH XX 

Ekspansja krzewów i XX 
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podrostu drzew 

Stopień uwodnienia XX 

Pozyskanie torfu XX 

Melioracje 

odwadniające 
XX 

Perspektywy ochrony FV XX 

38.  

   

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 

CAB6 – 

Krzywek, 

Bagno 

Krzywek, 
3289 – Łajs 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U1 XX 

U1 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin. oraz 

wyników monitoringu 

GIOŚ z 2009 roku. 

Krzywek. Bagno 

Krzywek.  

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

U1 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

Gatunki dominujące XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 

Zakres pH XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX 

Stopień uwodnienia XX 

Pozyskanie torfu XX 

Melioracje 

odwadniające 
XX 

Perspektywy ochrony U1 XX 

39.  
Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

7230 
09CB - 

Linówek 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U2 XX 

U2 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych Specyficzn Procent powierzchni U2 XX 
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charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

a struktura 

i funkcje 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin. Linówek. 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

Gatunki dominujące XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 

Zakres pH XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX 

Stopień uwodnienia XX 

Pozyskanie torfu XX 

Melioracje 

odwadniające 
XX 

Perspektywy ochrony U2 XX 

40.  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 

783D - 

Jezioro 

Dłużek 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U1/U2 U1 

U1 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

U2 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
FV 

Gatunki dominujące U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
U1 

Obce gatunki 

inwazyjne 
FV 
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Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

U1 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Świebodzin.  oraz 

wyników monitoringu 

GIOŚ z 2009 roku. 

Jezioro Dłużek. W 

wyniku wizji 

terenowej stwierdzono 

obfitą populację 

kruszczyka błotnego 

(gat. 

charakterystyczny) 

oraz istotną populację 

sierpowca 

błyszczącego. Płat 

zarasta podrostem 

wierzb i brzozy. 

Zakres pH U1 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
U1 

Stopień uwodnienia FV 

Pozyskanie torfu FV 

Melioracje 

odwadniające 
FV 

Perspektywy ochrony U1 U1 

41.  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

7230 
095F - Trępel 

1 i - Trępel II 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
U1 XX 

U1 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych 

pochodzi z 

opracowania: 

Jarzombkowski F., 

Kotewska K., 

Gutowska E. 2011. 

Regionalny program 

ochrony torfowisk 

alkalicznych (7230) w 

województwie 

warmińsko-

mazurskim. Klub 

Przyrodników. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

FV/U1 

XX 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX 

Gatunki dominujące XX 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX 
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Zakres pH XX Świebodzin.  oraz 

wyników monitoringu 

GIOŚ z 2009 roku. 

Trępel I i II. 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX 

Stopień uwodnienia XX 

Pozyskanie torfu XX 

Melioracje 

odwadniające 
XX 

Perspektywy ochrony FV/U1 XX  

42.  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk 

i mechowisk 

7230 

Pozostałe 

płaty: 3936, 

8249, 3A40, 

231E, 88F6 

Powierzchnia siedliska na 

stanowisku 
XX U1 

U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Pokrycie i struktura 

gatunkowa mchów 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Zakres pH XX FV 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 
XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Pozyskanie torfu XX FV 

Melioracje 

odwadniające 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

43.  Grąd 9170 0528  Powierzchnia siedliska XX FV U2 U1  Gatunki obce 
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środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie – dąb 

czerwony. Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX FV 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX FV 

Udział graba XX FV 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX U1 

Martwe drewno 

leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm 

grubości 

XX U2 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 
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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 

44.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 
0A0A, 7EA7, 

5FE1, CEDA 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

– zbyt wysoki udział 

sosny, pojedynczo 

występuje świerk. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U1 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

XX FV 



 

121 

 

wczesnosukcesyjnych

) 

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 FV 

Inwazyjne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX FV 

Zniszczenia runa i XX FV 
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gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

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 

45.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 1583 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U2 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa – 

zbyt wysoki udział 

gatunków typowo 

borowych. Gatunki 

dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

– zbyt wysoki udział 

sosny. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX U1 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX U2 

Udział w 

drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych

) 

XX U1 

Udział graba XX U1 

Udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych

” w drzewostanie 

XX U1 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U2 

Gatunki obce XX FV 
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geograficznie w 

drzewostanie 

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 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 

XX XX 
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odpowiednie dane) 

Perspektywy ochrony XX U1 

46.  

Grąd 

środkowoeuropej

ski i 

subkontynentaln

y (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

9170 

Pozostałe 

płaty: B8C8, 

5356, EABD, 

8D2B, 09EA, 

4708, 79F5, 

88C7, 6A9D, 

6E32, E3BC, 

4341, 4069, 

139D, 00AF, 

BA09, A4C3, 

5313, A59B, 

6723, ABF3, 

E753, 00E3, 

0141, 48C2, 

C9AC, 911B, 

5D1C, 3851, 

1D37, 59C8, 

0213, 2AAE, 

289B, 9767, 

E28E, 1581, 

5278 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX FV 

Gatunki dominujące 

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 
XX U1 
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starodrzewu) 

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 

47.  

Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

*91D

0 

17ED, E8E1, 

D313, 7597  

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie 
XX FV 

Rodzime gatunki XX FV 
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uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Uwodnienie XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 

Gatunki obce w 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

>3m długości i 50 cm 

grubości (próg 

grubości obniżany do 

30 cm gdy z przyczyn 

naturalnych drzewa 

nie dorastają do 50 

cm grubości) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Występowanie 

mchów torfowców – 

kardynalny tylko w 

sosnowych borach 

bagiennych 

XX FV 

Występowanie 

charakterystycznych 

krzewinek 

XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 
XX FV 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 
XX FV 
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pozyskaniem drewna 

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 

48.  

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 

BFF0, F11A, 

BF47, CFB0 

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Uwodnienie XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Gatunki obce w 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Martwe drewno 

leżące lub stojące 

>3m długości i 50 cm 

grubości (próg 

XX FV 



 

128 

 

grubości obniżany do 

30 cm gdy z przyczyn 

naturalnych drzewa 

nie dorastają do 50 

cm grubości) 

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 

49.  
Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

*91D

0 
5F34 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 

Gatunki dominujące – 

zbyt wysoki udział 

brzozy. Rodzime 
Specyficzn

a struktura 
Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 
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uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

i funkcje Gatunki dominujące XX U1 gatunki ekspansywne 

roślin zielnych – 

trzcina. Płat 

przesuszony – 

odwadniany rowem.  

Obce gatunki 

inwazyjne w runie 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Uwodnienie XX U1 

Wiek drzewostanu XX U1 

Gatunki obce w 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX 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 FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Występowanie 

mchów torfowców – 

kardynalny tylko w 

sosnowych borach 

bagiennych 

XX FV 

Występowanie 

charakterystycznych 

krzewinek 

XX FV 
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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 

50.  

Bory i lasy 

bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

*91D

0 
0A9C 

Powierzchnia siedliska XX U1 

U2 

Gatunki dominujące – 

zbyt wysoki udział 

brzozy i świerka, 

w runie zbyt wysoki 

udział borówki 

czernicy. Płat silnie 

przesuszony - 

odwadniany przez 

rów. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Uwodnienie XX U2 

Wiek drzewostanu XX FV 

Gatunki obce w 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 
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borealne) Martwe drewno 

leżące lub stojące 

>3m długości i 50 cm 

grubości (próg 

grubości obniżany do 

30 cm gdy z przyczyn 

naturalnych drzewa 

nie dorastają do 50 

cm grubości) 

XX FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Występowanie 

mchów torfowców – 

kardynalny tylko w 

sosnowych borach 

bagiennych 

XX U2 

Występowanie 

charakterystycznych 

krzewinek 

XX U1 

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 
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Perspektywy ochrony XX U1 

51.  

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 

Pozostałe 

płaty: 8F88, 

1141, 41B1, 

4BB2, 6BA1, 

8EA9, 081A, 

0E21, 7951, 

D462, B2A2, 

359B, A92A, 

AC96, DC86, 

D1A2, BA85, 

F7D5, D4D9, 

C244, 53A4, 

E2DB, 4BA3, 

F8D4,  7F83, 

4E9F, DBE1, 

6582, 672E, 

016E, CD2C, 

B354, 83B4, 

5F86, CD54, 

3D0E, 71E4, 

390A, 46EC, 

C297, DA08, 

A999, D561, 

D83C, A8E1, 

A10C  

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX U1 

Uwodnienie XX FV 

Wiek drzewostanu XX FV 

Gatunki obce w 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

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 FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Występowanie 

mchów torfowców – 

kardynalny tylko w 

sosnowych borach 

XX FV 
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bagiennych 

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 

52.  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

*91E0 

5C7C, 43A8, 

84A0, A2F7, 

388E ,1E51, 

A12E, A910, 

EA96  

Pozostałe 

płaty: E2DD, 

B8B5, A7C3, 

82BA, 182A, 

2605, 7239, 

3BDA, 4169, 

7DF4, 3928, 

ACBF, BE0C, 

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1 U1 

Gatunki dominujące – 

w części płatów 

drzewostan 

zdominowany prze 

olszę, w części płatów 

miejscami występuje 

świerk. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące 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 FV 
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A446, D390, 

A799, DF06, 

2D4D, 114F, 

7E19, D81E, 

B430, 3D11, 

56AE, 7653, 

31DB, 2E6D, 

E63B, 83FB, 

03A4, 3FE4, 

F268, B1BC, 

9AFE, A45F, 

3A11, 37C3, 

24E8, C6C4, 

E9B8, 0D9A, 

B5B3, 10BF, 

FCAF, AC60, 

7D6D, C378, 

4515, 2A5C, 

ACD5, 9E59, 

753B, 135D, 

68AD, CA99, 

349E, 1ABB, 

D64B, 9596, 

70AB, 6539, 

228F, 1B38, 

F0F5, 42F5, 

8297, F30F, 

C1F0, 2A46, 

6810, 7358, 

1F7A, 5EC6, 

71A9, CFF7, 

9D01, 88F7, 

2610, 0FEF, 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX FV 

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 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 



 

135 

 

BF6A, FBDF, 

A582, F25A, 

8008, 050E, 

FCC4, 0193, 

3CAE, 00D9, 

A192, 0D1A, 

897C, 240E, 

2F3B, D39B, 

A47E, 126B, 

EDA4, 3971, 

3C42, 5985, 

1D09, 8FC5, 

A092, 8E4E, 

49C9, E7A9,  

2E67  

53.  

Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

91F0 - 

Powierzchnia siedliska XX XX 

XX XX 

Siedlisko 

niezweryfikowane 

w 2013 r. w terenie – 

brak wskazanych 

stanowisk siedliska 

w materiałach WZS. 

Nie odnaleziono 

podczas badań 

terenowych. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna runa 

XX XX 

Gatunki dominujące 

w poszczególnych 

warstwach fitocenozy 

XX XX 

Liczba gatunków z 

grupy �wiązy, dąb, 

jesion� 

występujących w 

drzewostanie 

XX XX 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

XX XX 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX XX 
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Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX XX 

Martwe drewno 

(łączne zasoby) 
XX XX 

Martwe drewno 

leżące lub stojące >3 

m długości i >50 cm 

grubości 

XX XX 

Wiek drzewostanu 

(obecność 

starodrzewu) 

XX XX 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX XX 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

roślinności 

XX XX 

Przejawy procesu 

grądowienia 
XX XX 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

XX XX 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

XX XX 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 
XX XX 

Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX XX 

Inne zniekształcenia XX XX 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 
XX XX 
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biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska (wskaźnik 

fakultatywny, 

stosować tylko, gdy są 

odpowiednie dane) 

Perspektywy ochrony XX XX 

54.  

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

*91I0 FFBE, DAD1  

Powierzchnia siedliska XX FV 

FV FV 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie – zbyt 

wysoki udział sosny, 

świerka oraz graba. 

Specyficzn

a struktura 

i funkcje  

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
XX FV 

Gatunki dominujące XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Gatunki ciepłolubne XX FV 

Leżące martwe 

drewno (leżanina) 
XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zwarcie podszytu XX FV 

Zwarcie koron drzew XX FV 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

XX U1 

Naturalne odnowienie XX FV 

Obecność nasadzeń 

drzew 
XX FV 
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Zniszczenia runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

XX FV 

Zniszczenia 

drzewostanów 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX FV 

U1 55.  

Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-

Pinetum i 

chrobotkowa 

postać 

Peucedano-

Pinetum) 

91T0 

9749, 2BA5, 

ED11, 74F6, 

70DE   

Powierzchnia siedliska XX FV 

U1  
Specyficzn

a struktura 

i funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja 

florystyczna 

XX FV 

Udział procentowy 

siedliska na transekcie 
XX FV 

Obce gatunki 

inwazyjne 
XX FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

XX FV 

Występowanie i stan 

populacji 

chrobotków 

XX U1 

Ogólny stosunek 

pokrycia porostów i 

mchów do pokrycia 

roślin naczyniowych 

XX FV 

Wiek drzewostanu XX U1 

Obecność drewna 

martwego w dnie lasu 
XX U1 

Gatunki obce w 

drzewostanie 
XX U1 
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Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
XX FV 

Obecność nasadzeń 

drzew 
XX FV 

Przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX U1 

Zniszczenia 

drzewostanów � 

wiatrołomy, gradacje 

owadów 

XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

 

 

L.p. Gatunek Kod Stanowiska
5
 Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

Ocena 

stanu 

ochrony 

po 

weryfikac

ji 

terenowej 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowisk

a 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/

gatunku 

Uwagi 

Gatunki roślin 

1.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 C248 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX FV 

U2 XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Typ rozmieszczenia XX FV 

Liczba darni FV FV 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX U1 

Powierzchnia zajętego XX FV 

                                                 
5
 Cztery ostatnie znaki numeru guid 
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siedliska 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Gatunki ekspansywne XX FV 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX U1 

Wysokość runi XX U2 

Zwarcie runi lub runa XX U2 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

2.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 75D5 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX FV 

U1 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Gatunki 

ekspansywne – 

zachylnik, 

torfowce. 

Typ rozmieszczenia XX FV 

Liczba darni FV FV 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX FV 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX FV 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Gatunki ekspansywne XX U1 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 
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Perspektywy ochrony XX U1 

3.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 BAEA 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX U2 

U2 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy – 

wierzby, olsze. 

Typ rozmieszczenia XX U2 

Liczba darni U1 U2 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX U1 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX U1 

Fragmentacja siedliska XX U2 

Gatunki ekspansywne XX U1 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX U2 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX U1 

4.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 2F3C 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Gatunki 

ekspansywne – 

trzcina. 

Ocienienie przez 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni FV XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 
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Fragmentacja siedliska XX U1 drzewa i krzewy – 

olsze. Gatunki ekspansywne XX U1 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX U2 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

5.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 BAE6 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Gatunki 

ekspansywne – 

trzcina, zachylnik. 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy – 

olsze. 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni U1 XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

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 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 
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6.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 00F9 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni 

U2 

XX 

U2 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są wyniki 

monitoringu GIOŚ 

z 2010 roku. Ząbie. 

Typ rozmieszczenia XX 

Liczba darni XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 

U2 

XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

Fragmentacja siedliska FV 

Gatunki ekspansywne U1 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
FV 

Wysokość runi U1 

Zwarcie runi lub runa U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
FV 

Perspektywy ochrony U2 XX 

7.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 7C6D 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Gatunki 

ekspansywne – 

trzcina. 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni U2 XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 
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Gatunki ekspansywne XX U2 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

8.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 7E63 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Gatunki 

ekspansywne – 

torfowce, trzęślica. 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy – 

brzozy, wierzby. 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni U1 XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U2 

Gatunki ekspansywne XX U2 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX U1 

Wysokość runi XX U2 

Zwarcie runi lub runa XX U2 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

9.  Sierpowiec 1393 B677- Bagno Parametry Powierzchnie darni FV XX FV Źródłem oceny 
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błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

Krzywek populacji Typ rozmieszczenia XX stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są wyniki 

monitoringu GIOŚ 

z 2010 roku. 

Bagno Krzywek. 

Liczba darni XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX 

Stan zdrowotny XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 

FV 

XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX 

Fragmentacja siedliska XX 

Gatunki ekspansywne XX 
Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX 

Wysokość runi XX 

Zwarcie runi lub runa XX 
Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX 

Perspektywy ochrony FV XX 

10.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 7A6F 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni U1 XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 
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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 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

11.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 DC64 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni FV XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Gatunki ekspansywne XX U2 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX U1 

Wysokość runi XX U2 

Zwarcie runi lub runa XX U2 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

12.  Sierpowiec 1393 0433 Parametry Powierzchnie darni XX XX XX Źródłem oceny 
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błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

populacji Typ rozmieszczenia XX XX stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Liczba darni FV XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Gatunki ekspansywne XX U1 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX U2 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX U2 

Perspektywy ochrony XX XX 

13.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 0352 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni FV XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX FV 

Gatunki ekspansywne XX U1 
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Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Ocienienie przez 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Wysokość runi XX U1 

Zwarcie runi lub runa XX U1 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

14.  

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

1393 

Pozostałe 

stanowiska: 

03A4, 481C, 20AD, 

409E, B621, 2D53, 

BBD0, 6EB8, 

997F, 0043, F2BD,  

E9E2, D47C, 

A3DC 

Parametry 

populacji 

Powierzchnie darni XX XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Typ rozmieszczenia XX XX 

Liczba darni U1 XX 

Liczba (%) osobników 

generatywnych 
XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

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 

Uwodnienie terenu 

(wilgotność podłoża) 
XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

15.  Sasanka otwarta 

Pulsatilla 
1477 FBE2 

Parametry 

populacji 

Liczebność U2 XX 
XX XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na Liczba (%) XX XX 
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patens osobników 

generatywnych 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 
Średnia liczba kwiatów 

w kępie generatywnej 
XX XX 

Liczba siewek XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Ocienienie XX U1 

Zwarcie drzew i 

krzewów 
XX U1 

Wysokość runi/runa XX FV 

Obecność świerka ew. 

innych 

ekspansywnych 

gatunków 

drzewiastych 

XX U1 

Gatunki ekspansywne XX FV 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Oświetlenie stanowiska XX FV 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Perspektywy ochrony XX XX 

16.  
Sasanka otwarta 

Pulsatilla 

patens 

1477 EEAD 
Parametry 

populacji 

Liczebność U2 XX 

XX 

Liczba (%) 

osobników 

generatywnych 

XX XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 
Średnia liczba kwiatów 

w kępie generatywnej 
XX XX 



 

150 

 

Liczba siewek XX XX z 2008 roku. 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Ocienienie XX U1 

Zwarcie drzew i 

krzewów 
XX U1 

Wysokość runi/runa XX FV 

Obecność świerka ew. 

innych 

ekspansywnych 

gatunków 

drzewiastych 

XX FV 

Gatunki ekspansywne XX U1 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Oświetlenie stanowiska XX FV 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Perspektywy ochrony XX XX 

17.  
Sasanka otwarta 

Pulsatilla 

patens 

1477 3AB9 

Parametry 

populacji 

Liczebność U2 XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Liczba (%) 

osobników 

generatywnych 

XX XX 

Średnia liczba kwiatów 

w kępie  generatywnej 
XX XX 

Liczba siewek XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego XX XX 
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siedliska 

Ocienienie XX U2 

Zwarcie drzew i 

krzewów 
XX U2 

Wysokość runi/runa XX FV 

Obecność świerka ew. 

innych 

ekspansywnych 

gatunków 

drzewiastych 

XX U1 

Gatunki ekspansywne XX FV 

Gatunki obce, 

inwazyjne 
XX FV 

Oświetlenie stanowiska XX U2 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Perspektywy ochrony XX XX 

18.  
Lipiennik 

Loesela Liparis 

loeselii 

1903 A311 

Parametry 

populacji 

Liczebność osobników U2 XX 

XX XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Struktura populacji XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez 

roślinność drzewiastą 

i krzewiastą 

XX U1 

Wysokie 

byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne 

XX U1 
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Wysokość runi XX U1 

Grubość wojłoku XX U1 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

19.  
Lipiennik 

Loesela Liparis 

loeselii 

1903 986C 

Parametry 

populacji 

Liczebność osobników U2 XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Struktura populacji XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez 

roślinność drzewiastą 

i krzewiastą 

XX U1 

Wysokie 

byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne 

XX U2 

Wysokość runi XX U2 

Grubość wojłoku XX U1 

Miejsca do kiełkowania XX U2 

Stopień uwodnienia XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

20.  
Lipiennik 

Loesela Liparis 

loeselii 

1903 0A26 

Parametry 

populacji 

Liczebność osobników U2 XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Struktura populacji XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego XX XX 
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siedliska Wysokie 

byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne – 

turzyce. 

Fragmentacja siedliska XX U1 

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 U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

21.  
Lipiennik 

Loesela Liparis 

loeselii 

1903 A2E4 

Parametry 

populacji 

Liczebność osobników U1 XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Struktura populacji XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX U1 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez 

roślinność drzewiastą 

i krzewiastą 

XX U2 

Wysokie 

byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne 

XX U1 

Wysokość runi XX U1 
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Grubość wojłoku XX U1 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Stopień uwodnienia XX U2 

Perspektywy ochrony XX XX 

22.  
Lipiennik 

Loesela Liparis 

loeselii 

1903 1F02 

Parametry 

populacji 

Liczebność osobników U1 XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Struktura populacji XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 

Fragmentacja siedliska XX FV 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez 

roślinność drzewiastą 

i krzewiastą 

XX FV 

Wysokie 

byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne 

XX U1 

Wysokość runi XX U1 

Grubość wojłoku XX FV 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

23.  
Lipiennik 

Loesela Liparis 

loeselii 

1903 

Pozostałe 

stanowiska: 

1296, D08B, 5E45 

Parametry 

populacji 

Liczebność osobników U2 XX 

XX 

Źródłem oceny 

stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

są materiały WZS 

z 2008 roku. 

Struktura populacji XX XX 

Stan zdrowotny XX XX 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia 

potencjalnego siedliska 
XX XX 

Powierzchnia zajętego 

siedliska 
XX XX 
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Fragmentacja siedliska XX U1 

Stopień zarośnięcia 

siedliska przez 

roślinność drzewiastą 

i krzewiastą 

XX U1 

Wysokie 

byliny/gatunki 

ekspansywne – 

konkurencyjne 

XX U1 

Wysokość runi XX U1 

Grubość wojłoku XX U1 

Miejsca do kiełkowania XX U1 

Stopień uwodnienia XX FV 

Perspektywy ochrony XX XX 

 

Gatunki zwierząt 

Gatunek Kod Stanowiska 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena 

stanu 

ochrony 

na 

podstawie 

dostępnyc

h danych 

Ocena 

stanu 

ochrony 

po 

weryfikacj

i 

terenowej 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/

gatunku 

Uwagi 

Vertigo angustior 

Poczwarówka zwężona 

 
 

1014 1 Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX FV 

FV  Parametry 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX 48, ara 

Stopień zarośnięcia XX <10 

Stopień wilgotności XX 2-3 

Fragmentacja siedliska XX Jeden płat 

przedzielo
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ny ciekiem 

wodnym 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  FV 

Vertigo angustior 

Poczwarówka zwężona 
 

1014 2 Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX U1 

FV  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX 4,5 ara ale 

potencjalni

e większa 

Stopień zarośnięcia XX <10 

Stopień wilgotności XX 3 

Fragmentacja siedliska XX Siedlisko 

przedzielo

ne ciekiem 

wodnym  

(oba brzegi 

rzeczki) 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  FV 

Vertigo angustior 

Poczwarówka zwężona 
 

1014 3 Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX FV 

FV  Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX 14,5ha 

Stopień zarośnięcia XX <15 

Stopień wilgotności XX 3 

Fragmentacja siedliska XX  Podłużny 

płat 

poprzedzie

lany 

małymi 

ciekami 
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wodnymi 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  FV 

Vertigo angustior 

Poczwarówka zwężona 
 

1014 4 Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX FV 

FV  
 

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX 0,1 ha 

Stopień zarośnięcia XX <20 

Stopień wilgotności XX 4 

Fragmentacja siedliska XX Płaty na 

obu 

stronach 

ujścia 

omulewu 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  FV 

Vertigo angustior 

Poczwarówka zwężona 
 

1014 5 Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX U1 

U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX 2,7ha 

Stopień zarośnięcia XX <15 

Stopień wilgotności XX 3 -4 

Fragmentacja siedliska XX Zwarty płat 

na brzegu 

Omulewu 
Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 

Vertigo angustior 

Poczwarówka zwężona 
 

1014 6 Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX U1 

U1  
 

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX 72 ha 

Stopień zarośnięcia XX 5-25, w 
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zależności 

od 

fragmentu. 

< 10 ałość 
Stopień wilgotności XX 2-4 

Fragmentacja siedliska XX Jeden płat 

ale z 

licznymi 

ciekami i 

fragmentami 

zadrzewień 
Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 

Vertigo angustior 

Poczwarówka zwężona 
 

1014 7 Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX FV 

U1  

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia potencjalnego siedliska XX 5,75 ha 

Stopień zarośnięcia XX 25% 

Stopień wilgotności XX 3 

Fragmentacja siedliska XX Jeden płat 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 

Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 
1042 

1 
Populacja 

Liczba samców XX U1 FV  

Zagęszczenie wylinek XX XX 

Siedlisko 

Występowanie określonych taksonów roślin XX FV 

Udział roślinności dogodnej dla gatunku XX FV 

Charakter otoczenia antropopresja XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
  FV 

 Indeks liczebności XX U1 
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Izolacja XX U1 

Siedlisko 

Powierzchnia stanowiska XX FV 

Baza pokarmowa XX U1 

Wiatrochrony  FV 

Stopień zarośnięcia stanowiska przez 

ekspansywne byliny 
XX FV 

Stopień zarośnięcia stanowiska przez 

drzewa i krzewy 
XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
  FV 

Lycaena dispar 

Czerwończyk nieparek 

 

1060 1 
Parametry 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników XX U2 U1 Metodyka dla 

Lycaena helle Indeks liczebności  XX U2 

izolacja XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia XX XX 

Baza pokarmowa XX FV 

Wiatrochrony XX Stanowisk

o 

umieszczo

ne wzdłuż 

cieku 

wodnego 

znajdujące

go się w 

lesie 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX U1 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 

Lycaena dispar 

1060 2 Parametry Liczba obserwowanych osobników XX FV U1 Metodyka dla 
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Czerwończyk nieparek 

 

 populacji Indeks liczebności  XX FV Lycaena helle 

izolacja XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia XX XX 

Baza pokarmowa XX FV 

Wiatrochrony XX Stanowisk

o znajduje 

się na 

obszarze 

łąk. Liczne 

zadrzewien

ia wzdłuż 

cieków 

wodnych, 

również 

zalesione 

działki 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX U1 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 

Lycaena dispar 

Czerwończyk nieparek 

 

1060 3,4 
Parametry 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników XX FV U1 Metodyka dla 

Lycaena helle Indeks liczebności  XX U1 

izolacja XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia XX XX 

Baza pokarmowa XX U1 

Wiatrochrony XX Stanowisk

o znajduje 

się w lesie 

na 
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niewielkiej 

śródleśnej 

łące. 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX U1 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 

Lycaena dispar 

Czerwończyk nieparek 

 

1060 5 
Parametry 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników XX U1 U1 Metodyka dla 

Lycaena helle Indeks liczebności  XX U1 

izolacja XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia XX XX 

Baza pokarmowa XX U1 

Wiatrochrony XX Stanowisk

o 

chronione 

przez 

okoliczne 

drzewostan

y 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX U1 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 

Lycaena dispar 

1060 6 Parametry Liczba obserwowanych osobników XX U1 U2 Metodyka dla 
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Czerwończyk nieparek 

 

populacji Indeks liczebności  XX U1 Lycaena helle 

izolacja XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Powierzchnia XX XX 

Baza pokarmowa XX U2 

Wiatrochrony XX Dobra 

ochrona 

przed 

wiatrem, 

liczne 

drzewa i 

całe 

kompleksy 

chroniące 

stanowisko 

Zarastanie ekspansywnymi bylinami XX U2 

Zarastanie przez drzewa/krzewy XX U2 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

Osmoderma eremita 

Pachnica dębowa 

1084 1,2 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych 

wśród drzew dziuplastych 

XX FV U1 Stanowisko 

leśne 

Udział procentowy drzew zasiedlonych 

wśród drzew dziuplastych dostępnych do 

kontroli 

XX FV 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu 

na 1 ha 

XX U2 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Udział procentowy drzew dziuplastych 

wśród wszystkich drzew  

XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu 

na 1 ha 

XX U2 

Udział procentowy drzew grubych wśród XX U1 
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drzew dziuplastych 

Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 

XX U1 

Izolacja XX U1 

Średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku 

XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  FV 

Osmoderma eremita 

Pachnica dębowa 

1084 3 

Parametry 

populacji 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych 

XX FV U1 Stanowisko 

leśne. Skrajne 

oceny wynikają 

ze specyfiki 

stanowiska. Na 

stanowiskach 

leśnych 

pachnica 

występuje w 

mniejszym 

zagęszczeniu niż 

w alejach 

przydrożnych. 

Drzewa 

dziuplaste 

mimo, ze 

potencjalnie 

dostępne nie są 

zajmowane ze 

względu na np. 

złe warunki 

Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród 

drzew dziuplastych dostępnych do kontroli 
XX FV 

Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 

ha 
XX U1 

Parametry 

siedliska 

gatunku  

Udział procentowy drzew dziuplastych wśród 

wszystkich drzew  
XX U2 

Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 

ha 
XX U2 

Udział procentowy drzew grubych wśród drzew 

dziuplastych 
XX FV 
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Liczba grubych drzew dziuplastych w 

przeliczeniu na 1 ha 
XX U1 termiczne 

(oświetlenie). 

Ponadto zwykle 

w lasach 

użytkowych 

liczba dziupli 

jest mniejsza niż 

w starych 

alejach. 

Kolejnym 

czynnikiem 

który mógł 

wpłynąć na 

zaniżenie ocen 

dotyczących 

parametrów 

siedliska jest 

pora 

wykonywanych 

prac. Zgodnie z 

metodyką 

liczenie dziupli 

powinno 

wykonywać się 

po opadnięciu 

liści, co realnie 

oznacza, od 

drugiej połowy 

listopada. Ocena 

izolacja została 

z kolei 

zawyżona. 

Potencjalna 

Izolacja XX U1 

Średnia z ocen zacienienia drzew na stanowisku XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  U1 
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migracja 

odbywa się 

poprzez zwarty 

drzewostan, w 

którym 

potencjalnie 

dziuple są 

dostępne. Są to 

zupełnie inne 

warunki niż 

migracja przez 

otwarty teren 

lub wzdłuż alei. 

Triturus cristatus 

Traszka grzebieniasta 

 
1166 

1 

Populacja 

Liczebność 

XX 

(obecna) 

 

XX 

U1  

Rozród XX XX 

Siedlisko 

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 

Stopień zarośnięcia lustra wody XX U2 

  Perspektywy zachowania XX FV 

Bombina bombina 

Kumak nizinny 
1188 1 

Parametry 

populacji 

Liczebność XX XX 

FV  Rozród XX FV 

Parametry Udział szuwaru w powierzchni zbiornika XX FV 
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siedliska 

gatunku 

Wysokość roślinności brzegowej XX FV 

Nachylenie brzegów XX FV 

Roślinność pływająca i zanurzona (bez 

szuwaru) 
XX FV 

Obecność płycizn XX FV 

Obecność barier dla płazów na brzegu 

zbiornika 
XX FV 

Urbanizacja otoczenia XX FV 

Wpływ ryb XX FV 

Liczba zbiorników w odległości < 500 m XX FV 

Droga asfaltowa XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

Emys orbicularis 

Żółw błotny 

4 Orłowo - 

Likusy 
Parametry 

Populacji 
 U1 U1 

U2 

 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

wodne U2 U2  

lądowe U2 U2  

Nadrowski

e Bagno  -

Łutynowo 

Parametry 

Populacji 
 U1 U1 

U1 
 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

wodne U1 U1  

lądowe U1 U1  

Czarny 

Piec 
Parametry 

Populacji 
 U2 U2 

U2 
 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

wodne U1 U1  

lądowe U2 U2  

Okolice 

Jeziora 

Łańsk 

Parametry 

Populacji 
 U2 U2 

U2 
 

Parametry wodne U2 U2  
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(potencjaln

e) 

siedliska 

gatunku 
lądowe U2 U2  

 

Castor fiber 

Bóbr europejski 

 

1  

Populacja XX XX FV 

FV 
Brak metodyki 

GIOŚ  

Siedlisko XX XX FV 

Perspektywy 

zachowania 
 XX FV 

Lutra lutra Wydra 1  

Parametry 

populacji 
XX XX FV 

FV 

Dla gatunku nie 

ma 

zatwierdzonej 

metodyki badań. 

Opis przyjętej 

metodyki w pkt. 

2.6.3 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

XX XX FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

XX XX FV 

Rhodeus amarus  

Różanka 

1  

Populacja 

Względna liczebność a66 
XX FV 

U1 

Badania 

wykonano 

zgodnie z 

metodyką z: 

Makomaska-

Juchiewicz i 

Baran (2012). W 

ciekach i 

jeziorach obecne 

są potencjalne 

siedliska 

występowania 

różanki. Obecne 

są słodkowodne, 

Struktura wiekowa a20 

XX U1 

Udział gatunku 

w zespole ryb 

i minogów 

XX U1 

Siedlisko 

EFI+ a118 XX U1 
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Jakość hydromorfologiczna a298 XX U1 rodzime gatunki 

małży.  

 

Konieczne są 

szczegółowe 

badania 

inwentaryzacyjn

e. Perspektywy 

zachowania 

Stan jakości wód, struktura dna, obecność 

małży 

XX U1 

Piskorz Misgurnus 

fossilis  

 

1  

Populacja 

Względna liczebność a66 
XX U2 

U2 

Badania 

wykonano 

zgodnie 

z metodyką 

z: Makomaska-

Juchiewicz 

i Baran (2012). 

W ciekach 

i jeziorach 

obecne są 

potencjalne 

siedliska 

występowania 

piskorza 

Konieczne są 

szczegółowe 

badania 

inwentaryzacyjn

e. 

Struktura wiekowa a20 XX U2 

Udział gatunku 

w zespole ryb 

i minogów 

XX U1 

Siedlisko 

EFI+ a118 

XX U1 

Jakość hydromorfologiczna a298 

XX U1 

Perspektywy 

zachowania 
Stan jakości wód, struktura dna  

XX U1 
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Koza Cobitis taenia 

 

1  

 

 

Populacja 

Względna liczebność a66 XX FV 

U2 

Badania 

wykonano 

zgodnie z 

metodyką z: 

Makomaska-

Juchiewicz i 

Baran (2012). W 

ciekach i 

jeziorach obecne 

są potencjalne 

siedliska 

występowania 

kozy.  

 

Konieczna jest 

szczegółowa 

inwentaryzacja 

Struktura wiekowa a20 XX U1 

Udział gatunku 

w zespole ryb 

i minogów 

XX U1 

Siedlisko 
EFI+ a118 XX U1 

Jakość hydromorfologiczna a298 XX U2 

Perspektywy 

zachowania 
Stan jakości wód, struktura dna 

XX U2 

Wilk Canis lupus 1  

Populacja 
Zagęszczenie populacji XX FV 

FV  

Liczba watach XX FV 

Siedlisko 

Lesistość XX FV 

Fragmentacja siedliska XX FV 

Dostępność bazy pokarmowej XX FV 

Zagęszczenie dróg U1 U1 

Stopień izolacji siedlisk U1 U1 
Perspektywy 

zachowania 
 XX FV 

 

Podstawowym kryterium przy doborze stanowisk do wizji terenowej była potrzeba weryfikacji danych otrzymanych od RDOŚ. Dane te 

częściowo zbierane były kilka lat przed podjęciem niniejszej pracy. Również dane zawarte w waloryzacjach przyrodniczych gmin nie były 

aktualizowane. Dlatego udostępnioną listę stanowisk przyjęto jako podstawową i dokonano weryfikacji aktualności otrzymanych danych. 

Dla pachnicy dębowej i poczwarówki zwężonej dokonano oceny wszystkich stanowisk wykazanych w danych WZS (przekazane od RDOŚ). Dla 

czerwończyka nieparka, który w ostoi jest gatunkiem częstym dokonano oceny dla 6 płatów wykazanych w danych WZS.  
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Na stanowiskach leśnych pachnica występuje w mniejszym zagęszczeniu niż w alejach przydrożnych. Drzewa dziuplaste mimo, ze potencjalnie 

dostępne nie są zajmowane ze względu na np. złe warunki termiczne (oświetlenie). Ponadto zwykle w lasach użytkowych liczba dziupli jest 

mniejsza niż w starych alejach. Kolejnym czynnikiem który mógł wpłynąć na zaniżenie ocen dotyczących parametrów siedliska jest pora 

wykonywanych prac. Zgodnie z metodyką liczenie dziupli powinno wykonywać się po opadnięciu liści, co realnie oznacza, od drugiej połowy 

listopada. Ocena izolacja została z kolei zawyżona. Potencjalna migracja odbywa się poprzez zwarty drzewostan, w którym potencjalnie dziuple 

są dostępne. Są to zupełnie inne warunki niż migracja przez otwarty teren lub wzdłuż alei. 

 

4. Analiza zagrożeń 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Nr stanowiska

6
 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Siedliska przyrodnicze 

1.  

3140 Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

855D - Jezioro Dłużek 

E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych) 

H02 Zanieczyszczenie wód 

podziemnych (źródła punktowe 

i rozproszone) 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby 

i wód ścieków; 

- wzrost żyzności; 

- nieprzemyślana gospodarka rybacka; 

- presja wędkarska (zanęcanie, które 

w dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- zanieczyszczenia pochodzące z 

różnych źródeł, zmiana parametrów 

                                                 
6
 Cztery ostatnie znaki numeru guid 
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fizykochemicznych wody; 

- wypłycanie i zarastanie. 

2.  

3140 Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

F053 - Jezioro Łańskie 

F01.01 intensywna hodowla 

ryb, intensyfikacja 

E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

H02 Zanieczyszczenie wód 

podziemnych (źródła 

punktowe i rozproszone) 

K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- intensywna hodowla ryb w 

gospodarstwach rybackich na 

zbiornikach, z których wody wpadają do 

jeziora (Szwaderki, Kurki); 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych 

pochodzące z różnych źródeł; 

- wzrost żyzności;  

- nieprzemyślana gospodarka rybacka; 

- presja wędkarska (zanęcanie, które w 

dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- wypłycanie i zarastanie. 

3.  

3140 Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

6E7C  -  

Jezioro Świętajno 

E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

H02 Zanieczyszczenie wód 

podziemnych (źródła 

punktowe i rozproszone) 

K02.03 eutrofizacja 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- zanieczyszczenia pochodzące z 

różnych źródeł, zmiana parametrów 

fizyko-chemicznych wody; 

- wzrost żyzności; 

- nieprzemyślana gospodarka rybacka; 

- presja wędkarska (zanęcanie, które w 

dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 
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(naturalna) (zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- punktowe zanieczyszczanie przez 

pozbywanie się gospodarstw domowych 

ścieków i odpadów; 

- wypłycanie i zarastanie. 

4.  

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

DBC9- Jezioro Pluszne, 

C45C – Jezioro Gim, 

FBB9 – Jezioro Maróz, 

2182 – Jezioro Omulew 

E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

H02 Zanieczyszczenie wód 

podziemnych (źródła 

punktowe i rozproszone) 

K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- zanieczyszczenia pochodzące z 

różnych źródeł, zmiana parametrów 

fizyko-chemicznych wody; 

- wzrost żyzności; 

- nieprzemyślana gospodarka rybacka; 

- presja wędkarska (zanęcanie, które w 

dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- wypłycanie i zarastanie. 

5.  

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

B11C – Jezioro Święte 

F01.01 intensywna hodowla 

ryb, intensyfikacja 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

H02 Zanieczyszczenie wód 

podziemnych (źródła 

punktowe i rozproszone) 

K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- intensywna hodowla ryb w 

gospodarstwach rybackich na 

zbiornikach, z których wody wpadają do 

jeziora (Szwaderki, Kurki); 

- zanieczyszczenia pochodzące z 

różnych źródeł, zmiana parametrów 

fizyko-chemicznych wody; 

- wzrost żyzności;  

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- nieprzemyślana gospodarka rybacka; 
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- presja wędkarska (zanęcanie, które w 

dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- wypłycanie i zarastanie. 

6.  

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

11AE, 2349, D8C7, 6BE6, 

E7E9, 9883, 89BB, 50E7, 

ED92, 00B3, 326D, 8C81, 

B221, 9413, 6E64, 5D12, 

28C0, 10DF, 4EBF, DC09, 

A65C, 2176, CA27, B338, 

7A45, 6B33, EA17, 5B96, 

0C7A, CC7F, AD5D, 

69D6, 0D17, 3E6A, 

AEA9, 0F91, 724C, 51FF, 

3DF5, 065B, 612E, 48D9, 

D57C, 1B75, 6A55, 

BAD9, 53D5, 406B, 

ADA1, 3DA1 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych) 

H02 Zanieczyszczenie wód 

podziemnych (źródła punktowe i 

rozproszone) 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- wzrost żyzności; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- nieprzemyślana gospodarka rybacka; 

- presja wędkarska (zanęcanie, które w 

dużych ilościach powoduje 

przyśpieszenie procesów eutrofizacji); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- zanieczyszczenia pochodzące z 

różnych źródeł, zmiana parametrów 

fizyko-chemicznych wody; 

- wypłycanie i zarastanie. 

7.  
3160 Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

61A5, 939C, 05F4, 6F38, 

6F08 

Pozostałe płaty: 

B9E2, 7F11, E8B2, 8944, 

6E35, 65D6, AD24, 130B, 

8655, 5323, DED2, BDB1 

X Brak zagrożeń i nacisków 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- próby zarybiania; 

- intensywne użytkowanie wędkarskie; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 
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uprawiane w plenerze 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- wkraczanie ekspansywnych gatunków 

roślin; 

- wahania poziomu wody, obniżanie się 

lustra wody; 

- odwadnianie i przesuszenie torfowisk; 

- wzrost żyzności wód. 

 

8.  
3160 Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

2B78 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 

ogólnie 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja 

F02.03 Wędkarstwo 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K01.02 Zamulenie 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- rów melioracyjny; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- próby zarybiania; 

- intensywne użytkowanie wędkarskie; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- wkraczanie ekspansywnych gatunków 

roślin; 

- wahania poziomu wody, obniżanie się 

lustra wody; 

- odwadnianie i przesuszenie torfowisk; 

- wzrost żyzności wód. 

9.  

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

56C8, 77DC  

F01.01 intensywna hodowla 

ryb, intensyfikacja 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w 

plenerze 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 obce gatunki inwazyjne 

J02.03.02 regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

J02.05.02 modyfikowanie prądów 

rzecznych 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- intensywna hodowla ryb 

w gospodarstwach rybackich na 

zbiornikach, z których wody wpadają do 

rzeki (Szwaderki, Kurki); 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 



 

175 

 

morskich i słonawych) niszczenie siedliska, niszczenie roślin) 

często związana ze spływami szlakami 

kajakowymi; 

- zanieczyszczenia pochodzące z 

różnych źródeł, zmiana parametrów 

fizyko-chemicznych wody; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- wypieranie gatunków włosieniczników 

przez gatunki konkurencyjne głównie 

Elodea canadansis; 

- podpiętrzanie rzeki i związane z tym 

zaburzenia hydrologiczne i 

hydromorfologiczne, jak zmiana 

prędkości przepływu, procesy erozyjne 

brzegów i in.; 

-wzrost żyzności wód. 

10.  

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

rzeka Łyna (odcinek 

w granicach rezerwatu 

przyrody „Las Warmiński 

im. prof. Benona 

Polakowskiego” 

G01.08 Inne rodzaje sportu i 

aktywnego wypoczynku 

 

rekreacja kajakarska – dewastacja dna i 

brzegów rzeki, mechaniczne niszczenie 

roślinności i zwierząt na dnie rzeki, 

presja na usuwanie drzew z koryta rzeki 

11.  

*6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

B99C, 0F18 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 zarzucenie 

pasterstwa, brak wypasu 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.04 zakwaszenie 

(naturalne) 

A11 Inne rodzaje praktyk 

rolniczych, nie wymienione 

powyżej 

E01.03 zabudowa rozproszona 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- zaniechanie ekstensywnego 

użytkowania – wkraczanie drzew 

i krzewów; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

-wzrost żyzności; 

- próby zaorywania; 
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uprawiane w plenerze 

I02  problematyczne gatunki 

rodzime 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

- przekształcanie na grunty budowlane; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin). 

- zmiana warunków siedliskowych 

(zakwaszenie) 

12.  

*6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

74AA, CAD2 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu  

A11 Inne rodzaje praktyk 

rolniczych, nie wymienione 

powyżej 

E01.03 zabudowa rozproszona 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

I02  problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- zaniechanie ekstensywnego 

użytkowania – wkraczanie drzew 

i krzewów; 

-wzrost żyzności; 

- próby zaorywania; 

- przekształcanie na grunty budowlane; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu; 

- presja rekreacyjno-turystyczna 

(zaśmiecanie, zanieczyszczanie, 

niszczenie siedliska, niszczenie roślin); 

- ekspansywne rodzime gatunki traw; 

- ekspansja drzew i krzewów. 

13.  

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

 E25C, ECAB 
A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia  

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

A02 zmiana sposobu uprawy 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- odchodzenie od tradycyjnej, 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

powodujące uruchomienie procesu 

zarastania lub dominację gatunków 

ekspansywnych; 
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melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.02 nagromadzenie materii 

organicznej 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- zamiana łąk na pola uprawne lub 

pastwiska; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych; 

- zmiany stosunków wodnych; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- wzrost żyzności. 

14.  

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

0C65 

G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

A04.01.01 intensywny wypas 

bydła  

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- intensyfikacja użytkowania często 

połączona z podsiewaniem użytkowych 

gatunków traw; 

- intensyfikacja wypasu; 

- odchodzenie od tradycyjnej, 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

powodujące uruchomienie procesu 

zarastania lub dominację gatunków 

ekspansywnych; 

- wzrost żyzności spowodowana bliskim 

sąsiedztwem pól uprawnych; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych; 

- ekspansja drzew i krzewów. 

15.  

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

Płat o nr guid 315F 

- Łąki w granicach reze-

rwatu „Las Warmiński im. 

prof. Benona 

Polakowskiego” 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne 

E03.01 Pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych 

I02 Problematyczne gatunki 

- odchodzenie od tradycyjnej, 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

powodujące uruchomienie procesu 

zarastania lub dominację gatunków 

ekspansywnych  
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elatioris) rodzime 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) 

- ekspansja drzew i krzewów 

- wzrost żyzności spowodowana bliskim 

sąsiedztwem pól uprawnych 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych 

- wzrost żyzności 

16.  

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

1038, CF55  

Pozostałe płaty: 73A5, 

BBE7, 46EC, CF95, F816, 

9BBF, 76BD, 14FD, 

1BD8, 7BAF, CAD8, 

9F58, 57C1, 8153 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

A02 zmiana sposobu uprawy 

A08 Nawożenie /nawozy sztuczne 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02  problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- odchodzenie od tradycyjnej, 

ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

powodujące uruchomienie procesu 

zarastania lub dominację gatunków 

ekspansywnych; 

- intensyfikacja użytkowania często 

połączona z podsiewaniem użytkowych 

gatunków traw; 

- zamiana łąk na pola uprawne lub 

pastwiska; 

- wzrost żyzności spowodowana bliskim 

sąsiedztwem pól uprawnych; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- wzrost żyzności. 

17.  

*7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

A235 

U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk  

 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02  problematyczne gatunki 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- deponowanie odpadów na powierzchni 
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(żywe) rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych (trzcina); 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- wzrost żyzności. 

18.  

*7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

Stanowiska w granicach 

rezerwatu „Las Warmiński 

im. prof. Benona 

Polakowskiego” 

K02.01 Ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja  

K01.03 Wyschnięcie -sukcesja gatunków drzewiastych na 

terenach otwartych, wnikanie sosny oraz 

brzozy 

- zmiany stosunków wodnych w 

siedlisku prowadzące do lokalnego 

przesuszenia torfowisk 

19.  

*7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

7EA, 826D 

Pozostałe płaty: 

9C98, CA8F, 0930, 3117, 

156E, E111, 1C7D, C7AF, 

0E63, 5384, B930, 7BCE, 

9179, 76A4, 10C5, C4CF, 

F810, 4E5B, BD17, 7AA7  

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych (najczęściej trzcina); 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- zaburzone stosunki wodne; 

- wzrost żyzności. 

20.  

7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

3401 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – 

ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

-wzrost żyzności; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 
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- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych (min. trzęślica, bliźniczka). 

21.  

7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

334F 

Pozostałe płaty: 

DD3B, A2D1, 2229, 

A0AE, F87D, BA89, 0546 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- ekspansja drzew i krzewów; 

-wzrost żyzności; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych (min. trzęślica, bliźniczka); 

- zaburzone stosunki wodne. 

22.  

7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do 

naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

4963 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – 

ogólnie 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie); 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ryzyko ekspansji gatunków rodzimych; 

- ryzyko ekspansji drzew i krzewów; 

- wzrost żyzności. 

23.  

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

1AB7, 12B5, 6A81, 008A, 

8360, 20B5, D3D5 

U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk  

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych (np. trzcina, pałka); 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- wzrost żyzności. 

24.  7140 Torfowiska 

przejściowe i 

411A, 0779 

Pozostałe płaty: 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 
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trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

811F, 067F, B27B, DD9E, 

3F41, 327F, 43C9, 002D, 

AC74, 7F1A, 0A2B, 

AD43, EF27, BE09, 900D, 

405F, 16E4, F074, C582, 

52E6, 11C7, E798, AF39, 

7EA8, F14B, 3A4F, 0D6B, 

7A61, C602, 85F5, 8251, 

433D, 2280, 7BF6, 163E, 

A37B, 9015, F7CA, 

D1B3, 4F62, 6881, 49D7, 

2B23, C118, 69D7, 0EF4, 

EE4C, 1640, 14DD, 

6DD4, 5C2C, 896B, 

B65C, B03B, 2C51 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

K01.03 Wyschnięcie 

 

jego ochronie) 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych; 

- zaburzone stosunki wodne; 

-wzrost żyzności. 

- zmiany stosunków wodnych w 

siedlisku prowadzące do lokalnego 

przesuszenia torfowisk 

25.  

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

524A 
K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- rodzime ekspansywne gatunki roślin 

zielnych; 

- wzrost żyzności. 

26.  

7230  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

18F0– Łajs W, Łajs 

źródlisko, 095F - Trępel 1 i 

Trępel II, 3849,  

Pozostałe płaty: 

 3936, 8249, 3A40, 231E, 

88F6 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- ekspansja gatunków szuwarowych; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 
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wód ścieków; 

- zaburzone stosunki wodne. 

27.  

7230  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

783D - Jezioro Dłużek, 

751F - Korea 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – 

ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- ekspansja gatunków szuwarowych; 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków. 

28.  

7230  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

E32E – Jezioro Staw,  

CAB6 – Krzywek  

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – 

ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- ekspansja gatunków szuwarowych. 

29.  

7230  

Górskie i nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

3289 - Łajs  

K04.05 szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- działalność bobrów – punktowe 

zatapianie; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- ekspansja gatunków szuwarowych; 

- zaburzone stosunki wodne; 

- ekspansja drzew i krzewów. 

30.  7230  

Górskie i nizinne 
09CB - Linówek 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 
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torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

rekreacyjnych  

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02.04 zakwaszenie (naturalne) 

jego ochronie) 

- ekspansja drzew i krzewów; 

- deponowanie odpadów na powierzchni 

gruntu oraz wprowadzanie do gleby i 

wód ścieków; 

- ekspansja gatunków szuwarowych; 

- zaburzone stosunki wodne. 

31.  

9170  

Grąd 

środkowoeuropejsk

i i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Stanowiska w granicach 

rezerwatu „Las Warmiński 

im. prof. Benona 

Polakowskiego” 

B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych nie wymienione 

powyżej 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) () 

 - pinetyzacja siedlisk grądowych, 

niewłaściwa struktura gatunkowa 

drzewostanów w II i III klasie wieku 

- zgryzanie podrostów i nalotów 

gatunków drzew liściastych w miejscach 

koncentracji zwierzyny, brak lub 

hamowanie odnowień naturalnych 

32.  

9170  

Grąd 

środkowoeuropejsk

i i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

0528, 0A0A, 7EA7, 5FE1, 

CEDA, 1583 

Pozostałe płaty (poza 

płatami w rezerwatach 

przyrody): 

B8C8, 5356, EABD, 

8D2B, 09EA, 4708, 79F5, 

88C7, 6A9D, 6E32, E3BC, 

4341, 4069, 139D, 00AF, 

5313, A59B, 6723, ABF3, 

E753, 00E3, 0141, C9AC, 

911B, 5D1C, 3851, 59C8, 

0213, 2AAE, 289B, 9767, 

E28E, 1581, 5278 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

I01 obce gatunki inwazyjne 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

- usuwanie martwych i zamierających 

drzew; 

- wnikanie obcych siedliskowo 

gatunków (głównie nasadzenia sosny); 

- zakwaszenie najczęściej związane ze 

zbyt dużym udziałem sosny w 

drzewostanie; 

- rodzime gatunki ekspansywne w runie; 

- ryzyko ekspansji niecierpka 

drobnokwiatowego. 

33.  

9170  

Grąd 

środkowoeuropejsk

i i 

subkontynentalny 

Płaty w rezerwatach 

przyrody: 

1D37, 48C2, BA09, A4C3 

X Brak zagrożeń i nacisków 

I01 obce gatunki inwazyjne 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime  

- rodzime gatunki ekspansywne w runie; 

- ryzyko ekspansji niecierpka 

drobnokwiatowego. 
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(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

34.  

*91D0  

Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

17ED, E8E1, D313, 7597, 

BFF0, F11A, BF47, CFB0  

Pozostałe płaty: 

8F88, 1141, 41B1, 4BB2, 

6BA1, 8EA9, 081A, 0E21, 

7951, D462, B2A2, 359B, 

A92A, AC96, DC86, 

D1A2, BA85, F7D5, 

D4D9, C244, 53A4, 

E2DB, 4BA3, F8D4, 

BD74, 7F83, 4E9F, DBE1, 

6582, 672E, 016E, CD2C, 

B354, 83B4, 5F86, CD54, 

3D0E, 71E4, 390A, 46EC, 

C297, DA08, A999, D561, 

D83C, A8E1, A10C, 5F34, 

0A9C 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – 

ogólnie 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K02.03 eutrofizacja (naturalna) 

- zmiana stosunków wodnych – 

odwadnianie;  

– zbyt wysoki udział brzozy i świerka 

(0A9C); 

- usuwanie martwych i zamierających 

drzew; 

- ekspansja gatunków roślin zielnych 

(szczególnie trzęślicy oraz jeżyn, 

czernicy, orlic); 

- zmiana stosunków wodnych -

odwadnianie; 

- wzrost żyzności. 

35.  

*91E0  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

Stanowiska w granicach 

rezerwatu „Las Warmiński 

im. prof. Benona 

Polakowskiego” 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (w tym 

przez zwierzynę łowną) 

 

zgryzanie podrostów i nalotów 

gatunków drzew liściastych w miejscach 

koncentracji zwierzyny, brak lub 

hamowanie odnowień naturalnych 

36.  

*91E0  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

5C7C, 43A8, 84A0, A2F7, 

388E ,1E51, A12E, A910, 

EA96 

Pozostałe płaty: 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

I01 obce gatunki inwazyjne 

- dominacja gatunków olsowych; 

- usuwanie martwych i zamierających 

drzew; 

- zaśmiecanie odpadami z gospodarstw 
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(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

E2DD, B8B5, A7C3, 

82BA, 182A, 2605, 7239, 

3BDA, 4169, 7DF4, 3928, 

ACBF, BE0C, A446, 

D390, A799, DF06, 2D4D, 

114F, 7E19, D81E, B430, 

3D11, 56AE, 7653, 31DB, 

2E6D, E63B, 83FB, 03A4, 

3FE4, F268, B1BC, 9AFE, 

A45F, 3A11, 37C3, 24E8, 

C6C4, E9B8, 0D9A, 

B5B3, 10BF, FCAF, 

AC60, 7D6D, C378, 4515, 

2A5C, ACD5, 9E59, 

753B, 135D, 68AD, 

CA99, 349E, 1ABB, 

D64B, 9596, 70AB, 6539, 

228F, 1B38, F0F5, 42F5, 

8297, F30F, C1F0, 2A46, 

6810, 7358, 1F7A, 5EC6, 

71A9, CFF7, 9D01, 88F7, 

2610, 0FEF, BF6A, FBDF, 

A582, F25A, 8008, 050E, 

FCC4, 0193, 3CAE, 00D9, 

A192, 0D1A ,897C, 240E, 

2F3B, D39B, A47E, 126B, 

EDA4, 3971, 3C42, 5985, 

1D09, 8FC5, A092, 8E4E, 

49C9, E7A9, 2E67 

 J02 spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

K Biotyczne i abiotyczne procesy 

naturalne (z wyłączeniem katastrof 

naturalnych) 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

 

domowych; 

- ryzyko ekspansji niecierpka 

drobnokwiatowego; 

- modyfikowanie warunków wodnych; 

- zamieranie jesionów; 

- działalność bobrów (zgryzanie drzew 

i punktowe zatapianie). 

 

37.  

91F0  

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

- 
U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk   

B02.04 usuwanie martwych i 

umierających drzew 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- usuwanie martwych i zamierających 
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Ulmetum) rekreacyjnych 

I01 nierodzime gatunki zaborcze 

J02 spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K Biotyczne i abiotyczne procesy 

naturalne (z wyłączeniem katastrof 

naturalnych) 

K04.05 szkody wyrządzane przez 

roślinożerców (w tym przez 

zwierzynę łowną) 

drzew; 

- zaśmiecanie odpadami z gospodarstw 

domowych; 

- ryzyko ekspansji niecierpka 

drobnokwiatowego; 

- dominacja gatunków olsowych; 

- modyfikowanie warunków wodnych; 

- zamieranie jesionów; 

- działalność bobrów (zgryzanie drzew i 

punktowe zatapianie). 

38.  

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

FFBE, DAD1  

B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

- zbyt wysoki udział sosny, świerka, 

graba w drzewostanie; 

- ekspansja gatunków zacieniających 

dno lasu i ograniczających 

występowanie charakterystycznych 

gatunków flory; 

- słabe odnawianie się drzewostanów 

dębowych; 

- nadmierne zwarcie podszytu. 

39.  

91T0  

Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum 

i chrobotkowa 

postać Peucedano-

Pinetum) 

9749, 2BA5, ED11, 74F6  

70DE  

 

B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej 

J03.01 zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

- 

- pozostawianie drewna w dnie lasu po 

cięciach pielęgnacyjnych; 

- wzrost żyzności. 

Gatunki roślin 

40.  

1393 

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

C248, BAEA, 2F3C, 

BAE6, 7E63 

Pozostałe stanowiska: 

DC64, 03A4, 481C, 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- brak ekstensywnego użytkowania, 
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vernicosus 20AD, 409E, B621, 2D53, 

BBD0, 6EB8, 0433, 997F, 

7A6F, 0043, F2BD, 0352, 

E9E2, D47C, A3DC  

K04.01 konkurencja duże zwarcie runa, zacienienie; 

- 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); 

- melioracje odwadniające, zaburzenia 

stosunków wodnych. 

41.  

1393 

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

75D5, 00F9, 7C6D 

A03.03 zaniechanie / brak 

koszenia 

K04.01 konkurencja 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- duże zwarcie runa, brak 

ekstensywnego użytkowania; 

- konkurencja ze strony pospolitych 

gatunków mszaków siedlisk 

podmokłych (gatunek słabszy 

konkurencyjne); 

- melioracje odwadniające, zaburzenia 

stosunków wodnych; 

- zarastanie przez drzewa i krzewy. 

42.  

1393 

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

B677- Bagno Krzywek 
U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk  

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- melioracje odwadniające, zaburzenia 

stosunków wodnych; 

- sukcesja siedlisk gatunku w kierunku 

zbiorowisk leśnych i zaroślowych; 

- konkurencja ze strony pospolitych 

gatunków mszaków siedlisk 

podmokłych (gatunek słabszy 

konkurencyjne), wzrost zwarcia runa. 
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43.  
1477 

Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 

FBE2, 3AB9, EEAD 

U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk 

 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- obecność świerka; 

- zbyt wysokie zwarcie warstwy 

krzewinek, krzewów, drzew; 

- ekspansywne gatunki runa. 

 

 

44.  
1903 

Lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

A311, 986C, A2E4, 0A26 

Pozostałe stanowiska: 

1296, D08B, 5E45 

U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk  

 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K04.01 konkurencja 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- duże zwarcie runa, brak 

ekstensywnego użytkowania; 

- sukcesja siedlisk gatunku w kierunku 

zbiorowisk leśnych i zaroślowych; 

- konkurencja ze strony innych 

gatunków roślin; 

- melioracje odwadniające, zaburzenia 

stosunków wodnych. 

45.  
1903 

Lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

1F02 

U Nieznane zagrożenie lub 

nacisk  

 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja  

A03.03 zaniechanie / brak koszenia 

K04.01 konkurencja 

- niewystarczająca wiedza o przedmiocie 

ochrony (ryzyko popełnienia błędu w 

jego ochronie) 

- duże zwarcie runa, brak 

ekstensywnego użytkowania; 

- konkurencja ze strony innych 

gatunków roślin; 

- melioracje odwadniające, zaburzenia 

stosunków wodnych; 

- sukcesja siedlisk gatunku w kierunku 

zbiorowisk leśnych i zaroślowych; 
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Gatunki zwierząt 

L.p. Przedmiot ochrony 
Nr 

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 
1337 Bóbr europejski 

Castor fiber 

2ED8, D8CA, 

7FAD 
X brak zagrożeń i nacisków F05.04 kłusownictwo 

nielegalne zabijanie zwierząt, 

płoszenie i rozbieranie tam 

2. 1355 Wydra Lutra lutra 
0E9D, 402E, 

4D7C, 9190 
X brak zagrożeń i nacisków F05.04 kłusownictwo 

nielegalne zabijanie zwierząt, 

płoszenie i rozbieranie tam 

3. 
1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 

Cały obszar 

natura 2000 

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

K03.01 Konkurencja  

K03.04Drapieżnictwo  

- zanieczyszczenie (nadmierna 

eutrofizacja); 

- zarybienie w celach 

wędkarskich; 

- zanikanie (osuszanie) 

zbiorników; 

- obniżanie się poziomu wód 

gruntowych 

i powierzchniowych 

- potencjalnie zbytnie 

zarośnięcie, skrajnie niskie 

zarośnięcie. 

4. 
1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

Cały obszar 

natura 2000 

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych.  

H01.05 Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z 

rolnictwem i leśnictwem 

- zanieczyszczenie (nadmierna 

eutrofizacja); 

- zarybienie w celach 

wędkarskich; 

- zanikanie (osuszanie) 

zbiorników; 

- obniżanie się poziomu wód 

gruntowych i 

powierzchniowych 

- potencjalnie zbytnie 

zarośnięcie, skrajnie niskie 

zarośnięcie. 

5. 
1220 Żółw błotny Emys 

orbicularis 

Orłowo-

Likusy 

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych   

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

- Obniżanie się poziomu wód 

gruntowych 
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B01.01 zalesianie terenów otwartych 

(drzewa rodzime) 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu,   

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

K03.04 Drapieżnictwo 

G05.09 Płoty, ogrodzenia 

 

rekreacji, uprawiane w plenerze 

E01.03 zabudowa rozproszona  

D01.02 Drogi i autostrady  

- Zalesianie potencjalnych 

lęgowisk 

- Zacienianie lęgowisk 

- Grodzenie upraw siatką o 

małych oczkach, przeszkody w 

przemieszczaniu się osobników 

- Wędkarstwo i rybołówstwo na 

zbiornikach wodnych gdzie 

występują żółwie błotne 

- Niekontrolowany rozwój 

turystyki, zadeptywanie, 

zaśmiecanie miejsc bytowania 

- Drapieżnictwo ze strony lisa 

- Zabudowa ważnych miejsc do 

bytowania żółwi błotnych 

- Remont drogi Orłowo – 

Likusy 

6. 
1220 Żółw błotny Emys 

orbicularis 

Nadrowskie 

Bagno – 

Łutynowo 

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych   

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu,   

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia  

K03.04 Drapieżnictwo 

E01.03 zabudowa rozproszona ( 

F05.04 Kłusownictwo  

G01Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w plenerze 

D01.02 Drogi, autostrady  

- Obniżanie się poziomu wód 

gruntowych 

- Zalesianie potencjalnych 

lęgowisk 

- Zacienianie lęgowisk 

- Grodzenie upraw siatką o 

małych oczkach 

- Wędkarstwo i rybołówstwo na 

zbiornikach wodnych gdzie 

występują żółwie błotne 

- Niekontrolowany rozwój 

turystyki 

- Drapieżnictwo ze strony lisa 

- Zabudowa ważnych miejsc do 

bytowania żółwi błotnych 

- Remont drogi Orłowo – 
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Likusy 

7. 
1220 Żółw błotny Emys 

orbicularis 

Okolica osady 

Czarny Piec 

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych  

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu 

B01.01 zalesianie terenów otwartych, 

drzewa rodzime 

E01.03 zabudowa rozproszona 

G01 sporty i różne formy czynnego 

wypoczynku rekreacji, uprawiane w 

plenerze 

F02 Rybołówstwo i zbieranie zasobów 

wodnych 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w plenerze  

D01.02 Drogi, autostrady 

- Obniżanie się poziomu wód 

gruntowych 

- Zalesianie potencjalnych 

lęgowisk 

- Zacienianie lęgowisk 

- Grodzenie upraw siatką o 

małych oczkach 

- Wędkarstwo i rybołówstwo na 

zbiornikach wodnych gdzie 

występują żółwie błotne 

- Niekontrolowany rozwój 

turystyki 

- Zabudowa ważnych miejsc do 

bytowania żółwi błotnych 

- Modernizacja drogi krajowej 

58 na odcinku Jedwabno – 

Olsztynek 

8. 
1220 Żółw błotny Emys 

orbicularis 

Okolica 

Jeziora Łańsk 

(stanowisko 

potencjalne)  

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych 

A03.03 Zaniechanie / brak koszenia, 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu,  

B01.01 zalesianie terenów otwartych, 

drzewa rodzime,  

E01.03 zabudowa rozproszona,   

G01 Sporty i różne formy czynnego 

wypoczynku rekreacji, uprawiane w 

plenerze 

E01.03 zabudowa rozproszona 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w plenerze  

- Obniżanie się poziomu wód 

gruntowych 

- Zalesianie potencjalnych 

lęgowisk 

- Zacienianie lęgowisk 

- Grodzenie upraw siatką o 

małych oczkach 

- Wędkarstwo i rybołówstwo na 

zbiornikach wodnych gdzie 

występują żółwie błotne 

- Niekontrolowany rozwój 

turystyki 

- Zabudowa ważnych miejsc do 

bytowania żółwi błotnych 
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9. 
1134 Różanka 

Rhodeus sericeus amarus 

D2F9 

8DA5 

E03.01 pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych;  

F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo; 

H01.03 inne zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych ze źródeł punktowych; 

H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności 

związanej z rolnictwem i leśnictwem 

(dotyczy rolnictwa) 

H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z 

gospodarstw domowych 

I01 obce gatuki inwazyjne 

(nierodzime gatunki ryb, 

nierodzime gatunki 

słodkowodnych małży) 

J02.03 regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

J02.05.05 niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

J02.02 usuwanie osadów 

Najważniejszym aktualnym 

zagrożeniem jest 

zanieczyszczenie wód.  

 

Potencjalnym zagrożeniem jest 

pojawienie się obcych gatunków 

małży, które spowodować może 

wyginięcie różanki.   

10. 
1145 Piskorz 

Misgurnus fossilis 
FF1E 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo 

H01.03 inne zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych ze źródeł punktowych 

H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności 

związanej z rolnictwem i leśnictwem 

(dotyczy rolnictwa) 

H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z 

gospodarstw domowych 

J02.02 usuwanie osadów 

I01 obce gatuki inwazyjne 

(nierodzime gatunki ryb) 

J02.05.05 niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

J02.03 regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych i 

zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

J02.01 zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

 

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).   

11.  
1149 Koza 

Cobitis taenia 

Stanowiska w 

granicach 

rezerwatu 

„Las 

Warmiński im. 

prof. Benona 

J03.02.01 Zmniejszenie migracji/bariery 

dla migracji 

 izolacja populacji występującej 

w odcinku Łyny w rezerwacie 

od populacji innych odcinków 

rzeki, spowodowana brakiem 

przepławek w elektrowni 

wodnej na rzece Łynie przy 



 

193 

 

Polakowskieg

o” 

jeziorze Ustrych i w dolnych 

odcinkach rzeki; brak 

możliwości migracji 

11. 
1149 Koza 

Cobitis taenia 

AB14, F11C, 

B71C, CA17, 

E7CD 

 

E03.01 pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych  

H01.03 inne zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych ze źródeł punktowych 

H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu działalności 

związanej z rolnictwem i leśnictwem 

(dotyczy rolnictwa)  

H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków z 

gospodarstw domowych; 

I01 obce gatuki inwazyjne 

(nierodzime gatunki ryb) 

F03.02.03 chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

J02.03 regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

J02.05.05 niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

 

12. 
1014 Poczwarówka zwężona 

Vertigo angustior  
1-6 X Brak zagrożeń i nacisków 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K01.03 wyschnięcie 

 

Dla poczwarówki zwężonej 

potencjalnymi zagrożeniami są 

sukcesja (zarastanie) stanowisk, 

lub zmiany stosunków wodnych 

prowadzących do wysychania 

zbiorowisk roślinnych będących 

siedliskiem gatunku 

13. 
1014 Poczwarówka zwężona 

Vertigo angustior  
7 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 
K01.03 wyschnięcie 

Dla poczwarówki zwężonej 

potencjalnymi zagrożeniami są 

sukcesja (zarastanie) stanowisk, 

lub zmiany stosunków wodnych 

prowadzących do wysychania 

zbiorowisk roślinnych będących 

siedliskiem gatunku 

14. 
1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
1-3 X Brak zagrożeń i nacisków X Brak zagrożeń i nacisków 

Stanowiska pachnicy 

zlokalizowane są na terenie 

Lasów Państwowych. Skrajne 

oceny wynikają ze specyfiki 



 

194 

 

stanowiska. Pomimo oceny U1 

(patrz opis pod tabelą powyżej) 

nie stwierdzono zagrożeń 

15. 
1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 
1-6 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

 

J01.01 Wypalanie 

Dla czerwończyka nieparka 

zagrożeniem jest zaprzestanie 

ekstensywnej gospodarki 

łąkarskiej. Sukcesja jest 

konsekwencją braku koszenia i 

wypasu. Potencjalnie występuje 

zaś zagrożenie występujące na 

wszystkich łąkach – wypalanie. 

16. 
1042 Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 

A83B, F8F5, 

040D, B5C7 

J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, 

stawów, sadzawek, bagien lub torfianek, 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

X Brak zagrożeń i nacisków 

Naturalne wypełnianie 

zbiorników materią organiczną, 

zarastanie. 

17. 1352 Wilk Canis lupus  X Brak zagrożeń i nacisków F05.04 kłusownictwo  

4.1. Zagrożenia 

4.1.1. Wspólne zagrożenia dla całego obszaru Natura 2000 „Ostoja Napiwodzko Ramucka” 

Istniejące 

Obniżanie się poziomu wody gruntowej i powierzchniowej (Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych - J02) 

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

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

działaniom prowadzonym przez Lasy Państwowe (program małej retencji) na tych terenach, udało się częściowo zahamować ten negatywny 

proces. Niestety projekty małej retencji w tej ostoi nie są prowadzone na terenach wszystkich Nadleśnictw. Głównym problemem jest jednak to, 

że analogiczne działania są prowadzone bardzo rzadko na terenach nieleśnych. W związku z tym na wielu terenach w dalszym ciągu obniżanie 

poziomu wody jest największym zagrożeniem. Dodatkowym problemem jest występowanie w południowej części obszaru bardzo 

skomplikowanego systemu hydrologicznego wód podziemnych, które zasilają bardzo dużo bezodpływowych jezior i oczek wodnych (dolina 

rzeki górnej Łyny).  



 

195 

 

 Brak rozpoznania potencjalnych lęgowisk. (Zaniechanie / brak koszenia - A03.03, zarzucenie pasterstwa, brak wypasu - A04.03, 

zalesianie terenów otwartych, drzewa rodzime -B01.01, zabudowa rozproszona - E01.03, sporty i różne formy czynnego wypoczynku 

rekreacji, uprawiane w plenerze - G01). 

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

Powoduje to, że nie wszystkie istniejące miejsca lęgowe są skutecznie chronione i mogą występować na nich typowe zagrożenia 

występujące na lęgowiskach. 

 Zacienienie, zadarnienie i zalesianie lęgowisk. (Zaniechanie / brak koszenia - A03.03, zarzucenie pasterstwa, brak wypasu - A04.03, 

zalesianie terenów otwartych, drzewa rodzime -B01.01, zalesianie terenów otwartych, drzewa rodzime -B01.01) 

Obszar ten w przeszłości miał dużo niższą lesistość i był wykorzystywany rolniczo. W ciągu ostatnich 50 lat zalesiono bardzo dużo 

potencjalnych lęgowisk. Dodatkowo przemiany ostatnich 20 lat spowodowały porzucanie wielu terenów rolnych i zamianę tych obszarów 

w ugory, które dość szybko zadarniają się i zarastają. Spowodowało to zanikanie lęgowisk i potencjalnych lęgowisk żółwi błotnych. 

 Niekontrolowana zabudowa i grodzenia. (Zabudowa rozproszona - E01.03, płoty, ogrodzenia - G05.09) 

Teren obszaru „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” jest stosunkowo mało zaludniony. Przeważa na tym terenie zabudowa rozproszona 

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

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

zniszczenia ważnych miejsc do ich bytowania. 

 Wzrost drapieżnictwa. (Drapieżnictwo - K03.04) 

 Na wszystkich udokumentowanych lęgowiskach na tym obszarze stwierdzono duży wpływ drapieżników (lisa). W niektórych 

przypadkach zniszczenia lęgów mogą dotyczyć większości złóż. Dalszy wzrost liczebności lisa będzie powodował zwiększenie presji 

drapieżników na lęgi żółwia błotnego. 

 

Potencjalne 

 Modernizacja drogi krajowej numer 58. (Drogi, autostrady - D01.02) 

Droga ta przecina omawiany obszar przez środek. Dodatkowo przecina stanowisko żółwia błotnego w okolicy osady Czarny Piec oraz 

cały szereg obniżeń i cieków wodnych, które są naturalnymi szlakami migracji żółwi błotnych. Poprawa przepustowości tej drogi 

spowoduje duże zagrożenie dla populacji żółwia błotnego. 

 Niekontrolowany rozwój turystyki. (Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze - G01) 
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Omawiany obszar leży w pobliżu miasta Olsztyn oraz przy trasie ekspresowej S7. Oba te czynniki powodują, że rejon ten staje się coraz 

bardziej atrakcyjny dla rozwoju turystyki. Żółw błotny jest szczególnie narażony na antropopresję, dlatego rozwój turystyki powinien być 

skanalizowany i prowadzony w sposób planowy. 

 

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

4.1.2.1. Stanowisko Orłowo - Likusy 

Ad.1.1 W ostatnich kilkudziesięciu latach na terenie stanowiska Orłowo – Likusy obniżył się poziom wód powierzchniowych. Wiele zabagnień 

oraz oczek wodnych w tym rejonie a także jezior jest zasilanych z wód podziemnych, dlatego ochrona ich jest szczególnie trudna i wymaga 

kompleksowych badań hydro-geologicznych. Drugim ważnym źródłem wody na tym stanowisku jest rzeka Łyna. Jest ona zasilana z bardzo 

licznych na tym terenie wód podziemnych (rezerwat Źródła Łyny), dodatkowo na początku XX wieku rzeka ta w swoim górnym biegu została 

zmeliorowana. W ostatnich latach oba te czynniki nałożyły się i spowodowały duże obniżenie poziomu wód rzeki Łyny w jej górnym biegu. 

Dalsze obniżanie się poziomu wód może spowodować całkowity zanik miejsc bytowania i hibernacji żółwi błotnych 

Ad.1.2 Wiele miejsc bytowania żółwi na tym stanowisku znajduje się na terenach Lasów Państwowych, sytuacja ta jest spowodowana głównie 

licznymi zalesieniami prowadzonymi po II wojnie światowej. Żółw błotny jako gatunek konserwatywny nie jest w stanie zareagować na tak 

szybkie zmiany środowiskowe. Prawdopodobnie cały szereg lęgowisk znajdujących się na wschód i południowy wschód od wsi Likusy, oraz 

w okolicach wsi Orłowo zostało zalesionych. Obecnie Lasy Państwowe odchodzą już od zalesiania terenów bez uprzedniej analizy 

środowiskowej. Jednak na działkach na terenach prywatnych nadal prowadzone są zalesiania. Ostanie udokumentowane zalesienie potencjalnego 

lęgowiska odbyło się około 10 lat temu i dotyczyło działki numer. 18 obręb Likusy. Dlatego zaleca się wykonywanie  raportów oddziaływania na 

środowisko przy zalesianiu nowych terenów nieleśnych. 

Ad.1.3 W ostatnich 20 latach na kilku działkach, które są czynnymi i potencjalnymi lęgowiskami zaprzestano działalności rolniczej (koszenie, 

wypas). W związku z tym miejsca te zaczynają zarastać krzewami oraz małymi drzewami. Powoduje to zacienianie lęgowisk, a co za tym idzie 

obniża się ich jakość. Brak działań związanych z odkrzaczaniem spowoduje w przyszłości całkowity zanik tych lęgowisk. 

Ad.1.4 Na stanowisku Orłowo – Likusy stwierdzono bardzo duży wpływ drapieżnictwa na żółwie błotne. W ostatnich latach duża część 

odnalezionych komór lęgowych została zniszczona przez lisy. Przy niskiej liczebności żółwi na tym stanowisku taka presja drapieżników może 

spowodować w dłuższym okresie zaburzenie struktury wiekowej populacji. 
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Ad.1.5 Stanowisko Orłowo – Likusy składa się z dwóch rejonów głównego występowania żółwia błotnego. Jednak żółwie błotne komunikują się 

między tymi miejscami. Świadczy o tym spotkania dorosłych osobników na terenie między rezerwatem Orłowo Małe a rejonem występowania 

żółwi błotnych w Likusach. Teren ten to głównie obszar Lasów Państwowych. Na tym obszarze znajduje się kilka młodników ogrodzonych 

siatką z małymi oczkami, które uniemożliwiają swobodne przemieszczanie się żółwiom. Dlatego miejsca te mogą zakłócać komunikację między 

tymi rejonami. 

Ad1.6 Stanowisko to jest jedno z najlepiej udokumentowane jednocześnie część zbiorników wodnych jest użytkowanych wędkarsko a część 

prawdopodobnie również rybacko. Wędkarstwo oraz odłów ryb sieciami w takich miejscach jest dużym zagrożeniem dla dorosłych osobników. 

Ad.2.1 Cała populacja żółwi w tym rejonie jest uzależniona od nielicznych terenów bagiennych i małych oczek śródleśnych. W związku z tym 

dalsze obniżanie się poziomu wód powierzchniowych może spowodować całkowity zanik tej populacji. 

Ad.2.2 Miejscowość Likusy i Orłowo jest słabo rozwiniętą miejscowością turystyczną. W ostatnich latach można jednak zauważyć wzrost ruchu 

turystycznego w tym rejonie. Z całą pewnością spowodowane jest to poprawą komunikacji z Warszawą (remont drogi S7) oraz rozbudową 

infrastruktury turystycznej np. ścieżka rowerowa Orłowo – Nidzica. Rozwój turystyki może spowodować wzrost antropopresji, dlatego choć 

może on mięć pozytywne strony dla populacji żółwi błotnych (wzrost świadomości ekologicznej) to jego niekontrolowany rozwój może również 

odbić się negatywnie dla tej populacji żółwia błotnego. Jest to spowodowane tym, że żółw błotny jest wrażliwy na antropopresję dlatego większe 

inwestycje turystyczne powinny być poprzedzone raportem oddziaływania na środowisko. 

Ad.2.3 W ostatnich latach w tym rejonie znacznie zwiększyła się presja człowieka. Wiele osób szuka odludnych miejsc do budowy domów. 

Osada Likusy jest szczególnie atrakcyjna do takiej zabudowy. Dlatego dużym zagrożeniem może być niekontrolowana zabudowa. Inwestycje 

mogą wpłynąć na wzrost antropopresji oraz w skrajnych przypadkach zniszczyć bezpośrednio lęgowiska i miejsca bytowania żółwi błotnych. 

Ad.2.4 Droga Orłowo Likusy jest drogą lokalną nie utwardzoną. Z informacji zebranych od miejscowej ludności oraz badań telemetrycznych 

wynika, że dość często na tej drodze spotyka się wędrujące osobniki żółwi błotnych. Dlatego remont tej drogi a szczególnie jej utwardzenie 

z cała pewnością będzie dużym zagrożeniem dla tej populacji żółwi błotnych. 

4.1.2.2. Stanowisko Nadrowskie Bagno – Łutynowo 

Ad.1.1 Stanowisko to trzeba podzielić na dwa rejony, które zasadniczo różnią się hydrologią. Część północna to Nadrowskie Bagno. Jest to 

obniżenie terenu, które już przed druga wojną światową zostało osuszone. Jednak utrzymywanie tego terenu wymagało ciągłego 

odpompowywania wód powierzchniowych . Z tego powodu (przed II wojna światową) zaniechano melioracji w ten sposób i teren ten uległ 

powtórnemu zabagnieniu. Przez następne kilkadziesiąt lat poprawiano systemy rowów tak, żeby jak najbardziej obniżyć poziom wody w Bagnie 
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Nadrowskim. Dopiero utworzenie rezerwatu zatrzymało ten proces. W ostatnich latach udało się nawet podwyższyć poziom wody w rezerwacie. 

W związku z tym  można uznać, że teren ten jest w małym stopniu zagrożony obniżaniem się poziomu wody. Północna część stanowiska 

w okolicy wsi Łutynowo nie jest w taki sposób chroniona. Znajduje się tam kilka zabagnień, z najważniejszym leżącym na południe od Jeziora 

Wenyk. W miejscu tym w ostatnich latach znacznie obniżył się poziom wody (przed II wojna światowa było tutaj płytkie jezioro). Obecnie 

z tego powodu w tym rejonie bardzo skurczył się obszar dogodnych miejsc do bytowania żółwi błotnych. 

Ad.1.2 Na stanowisku tym większość lęgowisk i potencjalnych lęgowisk podlega ciągłemu procesowi zarastania. Związane jest to 

z zaniechaniem gospodarki rolnej (wypas, wykaszanie). W okolicy Bagna Nadrowskiego część lęgowisk jest regularnie odkrzaczana jednak 

w innych rejonach brak takich zabiegów powoduje zanik dogodnych siedlisk na lęgowiska żółwi błotnych. 

Ad.1.3 Na stanowisku Nadrowskie Bagno – Łutynowo stwierdzono bardzo duży wpływ drapieżnictwa na żółwie błotne. Szczególnie dobrze 

udokumentowane jest to w rezerwacie Nadrowskie Bagno gdzie w ostatnich latach duża część odnalezionych komór lęgowych została 

zniszczona przez lisy. Przy niskiej liczebności tego gatunku na tym stanowisku taka presja drapieżników może spowodować w dłuższym czasie 

zaburzenie struktury wiekowej populacji. 

Ad.2.1 Cała populacja żółwi w tym rejonie jest uzależniona od poziomu wody w nielicznych terenach bagiennych w małych oczkach wodnych 

oraz od poziomu wód w najbliższych dużych jeziorach (część jezior przepływowych). W związku z tym dalsze obniżanie się poziomu wód 

powierzchniowych może spowodować całkowity zanik tej populacji. 

Ad.2.2 W ostatnich latach w rejonie tym znacznie zwiększyła się presja człowieka. Wiele osób szuka odludnych miejsc do budowy domów. 

Jednocześnie rejon ten jest bardzo dobrze skomunikowany z Warszawą oraz z Trójmiastem (droga ekspresowa S7). Dlatego szczególnie ważne 

jest nie dopuszczenie do niekontrolowanej zabudowy która może zniszczyć część terenów ważnych dla żółwi błotnych. 

Ad.2.3 Teren rezerwatu Nadrowskie Bagno jest też zbiornikiem wodnym w którym żyją ryby. Jest bardzo prawdopodobne że na tym terenie 

dochodzi do nielegalnego odłowu ryb z zastosowaniem siatek. Metody te są bardzo niebezpieczne dla żółwi błotnych. Jest to szczególnie groźne 

ponieważ do siatek mogą się łapać osobniki dorosłe, które są najcenniejsze dla populacji. 

Ad.2.4 Rejon ten z całą pewnością będzie się rozwijał turystycznie. Rozwój turystyki może spowodować wzrost antropopresji dlatego choć może 

on mięć tez pozytywne strony dla populacji żółwi błotnych (wzrost świadomości ekologicznej) to jego niekontrolowany rozwój może odbić się 

negatywnie na tej populacji. Jest to spowodowane tym, że żółw błotny jest wrażliwy na antropopresję dlatego większe inwestycje turystyczne 

powinny być poprzedzone raportem oddziaływania na środowisko. 

Ad.2.5 W okolicy tego stanowiska znajduje się kilka dużych dróg są to między innymi (droga krajowa S7 i 58). Choć stanowiska żółwi są 

oddalone od tych dróg o kilka kilometrów to nie można wykluczyć wędrówek dorosłych osobników na taką odległość. Jednocześnie na drogach 

lokalnych jest coraz większy ruch samochodowy dlatego powinno się monitorować przemieszczanie żółwi. 
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4.1.2.3. Stanowisko Czarny Piec 

Ad.1.1 Stanowisko to jest położone w okolicy osady Czarny Piec i pod względem hydrologicznym zajmuje dwie małe zlewnie. Jedna to zlewnia 

rzeczki Czarna (okolica Jeziora Priamy), a druga zlewnia to dwa małe cieki które łączą Jezioro Omulew i Jezioro Gim. W związku z tym, że 

zabagnienia te są związane z ciekami uregulowanymi i otoczonymi łąkami istnieje duże ryzyko łatwego obniżania się poziomu wód gruntowych. 

Obecnie sytuacja ta została częściowo zatrzymana przez aktywność bobrów. Jednak nie można wykluczyć ponownego odwodnienia tych 

terenów. 

Ad.1.2 Stanowisko to zajmuje obszar duży i mało dostępny. W ostatnich latach nie obserwowano tutaj młodocianych osobników. Jednak nie 

można wykluczać, że na terenie tym istnieją czynne lęgowiska. Dodatkowo na tym terenie słabo są rozpoznane miejsca niedawno zalesione lub 

te które samoczynnie zarosły a mogące być potencjalnymi lęgowiskami. Brak takiej wiedzy powoduje, że trudno chronić ten gatunek na tym 

stanowisku (prawdopodobnie w tych miejsc ach występują typowe zagrożenia dla lęgowisk żółwi błotnych). Można przypuszczać, że bez 

wykrycia tych lęgowisk będzie bardzo trudno ochronić to stanowisko. 

Ad1.3 Na terenie stanowiska znajduje się kilka jezior prawdopodobnie użytkowanych rybacko. Odłów ryb przy użyciu sieci w miejscach 

występowania żółwi jest dużym zagrożeniem dla dorosłych osobników. 

Ad.2.1 Wszystkie siedliska mające dogodne warunki dla żółwi błotnych w tym rejonie są związane z trzema uregulowanymi ciekami. W 

związku z tym w przyszłości istnieje duże zagrożenie obniżeniem się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. Znaczne jego obniżenie 

spowoduje całkowity zanik tego stanowiska. 

Ad.2.2  W ostatnich latach w tym rejonie znacznie zwiększyła się presja człowieka. Główną przyczyną jest to, że rejon ten został bardzo dobrze 

skomunikowany z Warszawą oraz z Trójmiastem (droga ekspresowa S7). Dlatego można przypuszczać, że będzie wzrastała presja turystyczna na 

te rejony. W związku z tym szczególnie ważne jest nie dopuszczenie do niekontrolowanej zabudowy, która może zniszczyć część terenów 

ważnych dla żółwi błotnych. Dodatkowo inwestycje w postaci szlaków turystycznych powinny uwzględniać rejony występowania żółwi 

błotnych. 

Ad.2.3 W bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska biegnie droga krajowa numer 58. Droga ta obecnie stanowi nieznaczne zagrożenie dla populacji 

żółwi błotnych. Jednak z roku na rok zwiększa się ruch samochodowy. Dlatego bliskość stanowisk żółw powinno się brać to pod uwagę podczas 

modernizacji tej drogi na odcinku Jedwabno – Olsztynek.  
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4.1.2.4. Stanowisko okolica Jeziora Łańsk (potencjalne) 

Ad.1.1 Stanowisko to obejmuje dwa obszary po obu stronach jeziora Łańsk. Po zachodniej stronie znajdują się podmokłe łąki z zatoką Jeziora 

Łańsk i bagiennym Jeziorem. Po wschodniej stronie obejmuje mały uregulowany ciek wodny z kilkoma zabagnieniami. Wszystkie te siedliska są 

bardzo czułe na wahania wody. Jezioro Łańsk jest jeziorem przepływowym i jego poziom może się wahać. Dodatkowo w ostatnich latach część 

cieku znajdującego się po wschodniej stronie Jeziora Łańsk została pogłębiona. Wszystkie te działania mogą negatywnie wpływać na to 

stanowisko.. 

Ad.1.2 Stanowisko to zajmuje mało dostępny teren (zwarty kompleks Lasów Państwowych) i jest oddalony od większych osad. W ostatnich 

latach nie obserwowano tutaj młodocianych osobników. Jednak nie można wykluczać, że na terenie tym istnieją czynne lęgowiska. Dodatkowo 

słabo są rozpoznane miejsca niedawno zalesione lub te, które samoczynnie zarosły a mogące być potencjalnymi lęgowiskami. Brak takiej wiedzy 

powoduje, że trudno chronić ten gatunek w tym miejscu (prawdopodobnie w tych miejsc ach występują typowe zagrożenia dla lęgowisk żółwi 

błotnych). Można przypuszczać, że bez wykrycia tych lęgowisk będzie bardzo trudno ochronić to stanowisko. 

Ad.1.3 Po zachodniej stronie Jeziora Łańsk dobre siedliska dla żółwi błotnych ograniczone są do rejonu w okolicy małego Jeziora Ząbie. 

Miejsce to obecnie jest niezagospodarowane. Istnieje duże ryzyko zabudowy tego obszaru. Dlatego przed dopuszczeniem takiej zabudowy 

koniecznie powinny zostać przeprowadzone  dokładne badania związane z występowaniem żółwia błotnego w tym miejscu. 

Ad.2.1 Siedliska po wschodniej stronie Jeziora Łańsk znajdują się w długiej dolinie uregulowanego cieku. W roku 2012 ciek ten w odcinku 

ujściowym został pogłębiony. Nie można wykluczyć, że w następnych latach będzie to kontynuowane. Spowoduje to znaczne obniżenie się 

poziomu wód gruntowych i zanik dobrych miejsc do bytowania żółwi błotnych. 

Ad.2.2 W ostatnich latach w tym rejonie znacznie zwiększyła się presja człowieka. Głównym powodem tego jest to że rejon ten został  bardzo 

dobrze skomunikowany z Warszawą oraz z Trójmiastem (droga ekspresowa S7). Dlatego można przypuszczać że będzie wzrastała presja 

turystyczna na te rejony. W związku z tym szczególnie ważne jest nie dopuszczenie do niekontrolowanej zabudowy która może zniszczyć część 

terenów ważnych dla żółwi błotnych. Dodatkowo inwestycje w postaci szlaków turystycznych powinny uwzględniać  rejony występowania 

żółwi błotnych. 

 

 

4.1.3. Zagrożenia dla traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) – kod 1166 
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Ad.1.1 W ostatnich latach zauważa się globalne obniżanie się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. Powoduje to zanik lokalnych 

zabagnień i oczek wodnych. Środowiska takie są miejscami bytowania traszki grzebieniastej. Dzięki działaniom prowadzonym przez Lasy 

Państwowe (program małej retencji) na tych terenach, udało się częściowo zahamować ten negatywny proces. Niestety projekty małej retencji 

nie są prowadzone na terenach nie wszystkich nadleśnictw. Głównym problemem jest jednak to, że analogiczne działania są prowadzone bardzo 

rzadko na terenach nieleśnych.  W związku z tym na wielu terenach w dalszym ciągu obniżanie poziomu wody jest największym zagrożeniem.  

Ad.2.1 Traszki grzebieniaste zajmują na tym terenie małe zbiorniki wodne, które są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu wód gruntowych  

i dlatego każde obniżenie się poziomu wód gruntowych na tym terenie, może stać się bardzo dużym zagrożeniem dla wielu stanowisk. 

Ad.2.2 Traszka grzebieniasta preferuje zbiorniki bezrybne. Dlatego też, zarybianie małych zbiorników może powodować ginięcie tego płaza. 

 

4.1.4. Zagrożenia dla kumaka nizinnego (Bombina bombina) – kod 1188 

 

Ad.1.1 Kumak nizinny zajmuje głównie małe, ciepłe zbiorniki znajdujące się na terenach otwartych. Melioracja szczegółowa oraz cały szereg 

suchych lat spowodował wyschnięcie wielu takich zbiorników i zanik wielu stanowisk kumaka nizinnego. 

Ad.2.1 Kumak nizinny zajmuje na tym terenie małe zbiorniki wodne, które są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu wód gruntowych i dlatego 

każde obniżenie się poziomu wód gruntowych na tym terenie, może stać się bardzo dużym zagrożeniem dla wielu stanowisk kumaka nizinnego. 

Ad.2.2 Stanowiska kumaka nizinnego znajdują się często w bezodpływowych oczkach otoczonych polami uprawnymi i użytkami zielonymi. 

Nawozy i środki ochrony roślin spływające z pól mogą zanieczyszczać takie zbiorniki co może skutkować zanikiem stanowisk kumaka 

nizinnego. 

 

5. Cele działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 

Siedliska przyrodnicze 
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1.  

3140 Twardowodne oligo- i 

mezotroficzne zbiorniki 

wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 

FV 
1. Zachowanie właściwego (FV) stanu ochrony siedliska  

2. Utrzymanie min. 1 594,57 ha powierzchni siedliska 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza okres 

PZO. 

2.  

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

FV 
1. Zachowanie właściwego (FV) stanu ochrony siedliska 

2. Utrzymanie min. 4 255,07 ha powierzchni siedliska 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza okres 

PZO. 

3.  3160 Naturalne, dystroficzne 

zbiorniki wodne 
FV 

1. Zachowanie właściwego (FV) stanu ochrony siedliska 

2. Utrzymanie min. 19,48 ha powierzchni siedliska 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO 

4.  

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion 

fluitantis 

U1 
Poprawa obecnego stanu ochrony siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony. 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO  

5.  

*6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

U1 
Poprawa obecnego stanu ochrony siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO 

6.  6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 
XX Weryfikacja występowania siedliska w obszarze Natura 2000 Pierwsze 2 lata obowiązywania PZO 

7.  
6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

U1 
Poprawa obecnego stanu ochrony siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO 

8.  

*7110 Torfowiska wysokie z 

roślinnością torfotwórczą 

(żywe) 

 

U1 

1. Poprawa obecnego stanu ochrony siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

2. Utrzymanie otwartego charakteru siedliska (pokrycie drzew 

i krzewów docelowo mniejsze niż 10%) 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO 
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9.  

7120 Torfowiska wysokie 

zdegradowane, lecz zdolne do 

naturalnej i stymulowanej 

regeneracji 

U1 

1. Poprawa obecnego stanu ochrony siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

2. Utrzymanie otwartego charakteru siedliska (pokrycie drzew i 

krzewów mniejsze niż 10%) 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO 

10.  

7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

U1 

1. Poprawa obecnego stanu ochrony siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

2. Utrzymanie otwartego charakteru siedliska (pokrycie drzew i 

krzewów mniejsze niż 10%) 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO 

11.  

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk 

U1 

1. Poprawa obecnego stanu ochrony siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

2. Utrzymanie otwartego charakteru siedliska (pokrycie drzew i 

krzewów mniejsze niż 10%) 

W perspektywie 10 lat od rozpoczęcia 

realizacji PZO 

12.  

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

U1 

1. Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska do właściwego (FV) 

stanu ochrony 

2. Stopniowa poprawa wskaźników określających ilość martwego 

drewna 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza okres 

PZO. 

13.  

*91D0 Bory i lasy bagienne 

(Vaccinio uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum i 

brzozowo-sosnowe bagienne 

lasy borealne) 

U1 

Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza okres 

PZO. 

14.  

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

U1 

1. Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska do właściwego (FV) 

stanu ochrony 

2. Stopniowa poprawa wskaźników określających ilość martwego 

drewna 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza okres 

PZO. 
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glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

15.  
91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

XX Weryfikacja występowania siedliska w obszarze Natura 2000 Pierwsze 2 lata obowiązywania PZO  

16.  
*91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

FV 
1. Utrzymanie właściwego stanu (FV) struktury i funkcji siedliska  

2. Utrzymanie min. 12,18 ha powierzchni siedliska 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza okres 

PZO. 

17.  

91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy (Cladonio-

Pinetum i chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum) 

U1 
Stopniowa poprawa struktury i funkcji siedliska do właściwego (FV) stanu 

ochrony 

Cały okres trwania PZO. Cel 

długofalowy wykraczający poza okres 

PZO. 

Gatunki roślin 

18.  1393 Sierpowiec błyszczący 

Drepanocladus vernicosus 

U2 
Stopniowa poprawa złego (U2) stanu ochrony części stanowisk gatunku do 

stanu niezadawalającego (U1) 

W ciągu pierwszych 4 lat 

obowiązywania PZO 

XX Weryfikacja występowania gatunku w obszarze Natura 2000 Pierwsze 2 lata obowiązywania PZO 

19.  1477 Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 
XX Weryfikacja występowania gatunku w obszarze Natura 2000 Pierwsze 2 lata obowiązywania PZO 

20.  1903 Lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 
XX Weryfikacja występowania gatunku w obszarze Natura 2000 Pierwsze 2 lata obowiązywania PZO 

 
Gatunki zwierząt 

21. 
1337 Bóbr europejski Castor 

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

22. 1355 Wydra Lutra lutra FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony Cały czas obowiązywania PZO 

23. 
1166 Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus 
U1 Poprawa stanu ochrony do właściwego (FV) stanu ochrony. Cały czas obowiązywania PZO 

24. 
1188 Kumak nizinny Bombina 

bombina 
FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony Cały czas obowiązywania PZO 
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25. 
1220 Żółw błotny Emys 

orbicularis 

U1 Poprawa stanu ochrony do właściwego (FV) stanu ochrony. Cały czas obowiązywania PZO 

U2 
Poprawa złego (U2) stanu ochrony do niezadawalającego (U1) stanu 

ochrony (decelowo do stanu właściwgo (FV) – cel długofalowy) 
Cały czas obowiązywania PZO 

26. 
1134 Różanka Rhodeus 

sericeus amarus 
U1 Poprawa stanu populacji do właściwego (FV) stanu ochrony Cały czas obowiązywania PZO 

27. 
1145 Piskorz Misgurnus 

fossilis 
U2 

Poprawa stanu populacji do niezadawalającego (U1) stanu ochrony 

(decelowo do stanu właściwgo (FV) – cel długofalowy) 
Cały czas obowiązywania PZO 

28. 1149 Koza Cobitis taenia U2 
Poprawa stanu populacji do niezadawalającego (U1) stanu ochrony 

(decelowo do stanu właściwgo (FV) – cel długofalowy) 
Cały czas obowiązywania PZO 

29. 
1014 Poczwarówka zwężona 

Vertigo angustior 

FV 

(stanowiska 

1-4) 

Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony gatunku 

Cały czas obowiązywania PZO 
U1 

(stanowiska 

5-7) 

Poprawa stanu ochrony do właściwego (FV) stanu ochrony. 

30. 
1042 Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 
FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony Cały czas obowiązywania PZO 

31. 
1060 Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

U1 (1-5) Poprawa stanu ochrony do właściwego (FV) stanu ochrony. 

Cały czas obowiązywania PZO 
U2 (6) 

Poprawa stanu populacji do niezadawalającego (U1) stanu ochrony 

(decelowo do stanu właściwgo (FV) – cel długofalowy) 

32. 
1084 Pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 
U1 (1-3) Zachowanie obecnych stanowisk gatunku 

Możliwe w okresie trwania PZO. 

Obecny stan mimo, że określony jako 

U1, odzwierciedla jedynie 

charakterystykę stanowiska 

umiejscowionego w lesie, która siłą 

rzeczy jest odmienna od tych 

spotykanych w alejach. 

33. 1352 Wilk Canis lupus FV Utrzymanie właściwego (FV) stanu ochrony Cały czas obowiązywania PZO 
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Moduł C 

 

6. Ustalenie działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji
7
 

Termin 

wykonania  

Szacunkowe 

koszty (w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Siedliska przyrodnicze 

1.  3140 Twardowodne 

oligo- 

i mezotroficzne 

zbiorniki wodne 

z podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Detekcja źródeł 

zanieczyszczenia 

wód 

Detekcja źródeł zanieczyszczenia 

wody. Analiza hydrologiczna 

i hydrogeologiczna obszarów 

zlewni, w tym analiza stanu 

fizyko-chemicznego wód. 

Opracowanie metod poprawy. 

Wyznaczenie stanowisk do 

monitoringu. 

Wszystkie płaty siedliska w 

obszarze Natura 2000 

W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

Brak danych Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

2 Zmiana sposobu 

połowu ryb i 

wędkarstwa 

Prowadzenie odłowów rybackich 

wyłącznie za pomocą sieci staw-

nych poza miejscami występo-

wania ramienic 

Jezioro Jełguń Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

bezkosztowo Użytkownik 

rybacki 

Wyłaczenie jezior z odłowów Jeziora Galik i Oczko 

                                                 
7
 Mając na uwadze czytelność tabeli, przy działaniach obejmujących wiele wydzieleń leśnych lub działek ewidencyjnych, ich wykaz umieszczano pod tabelą. 
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rybackich 

Wyłączenie jezior z użytkowania 

wędkarskiego 

Jeziora Jełguń, Galik 

i Oczko 

2.  3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

2 Detekcja źródeł 

zanieczyszczenia 

wód 

Detekcja źródeł zanieczyszczenia 

wody. Analiza hydrologiczna 

i hydrogeologiczna obszarów 

zlewni, w tym analiza stanu 

fizyko-chemicznego wód. 

Opracowanie metod poprawy 

stanu wód. 

Wyznaczenie stanowisk do 

monitoringu. 

Wszystkie płaty siedliska w 

obszarze Natura 2000 

W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

Brak danych Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Zmiana sposobu 

połowu ryb i 

wędkarstwa 

Prowadzenie odłowów rybackich 

wyłącznie za pomocą sieci staw-

nych i ciągnionych poza miejsca-

mi występowania ramienic 

Jezioro Ustrych Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

bezkosztowo Użytkownik 

rybacki 

Dopuszczenie do użytkowania 

wędkarskiego wyłącznie północ-

no-wschodnich brzegów jeziora 

oraz wyłączenie wszystkich brze-

gów ze stałego cumowania łodzi 

wykorzystywanych na potrzeby 

wędkarstwa, za wyjątkiem wyz-

naczonego miejsca koło mostu 

na Łynie 

3.  3160 Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3 Ograniczenie 

odpływu wody 

Spowolnienie odpływu wody z 

siedliska z wykorzystaniem 

metod naturalnych, np. progi z 

Działanie dotyczy płatu o 

nr guid: 2B78. 

Adresy leśne:  

Cały okres 

obowiązywan

o planu 

Brak danych Nadleśnictwo 

Jedwabno 
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powalonych drzew na rowach 

melioracyjnych, wykorzystanie 

pojawiających się tam bobrzych, 

zaniechanie konserwacji i oczysz-

czania istniejących rowów itp., 

w zależności od lokalnych wa-

runków terenowych i parametrów 

przepływu na rowach odwadnia-

jących płat. 

07-08-1-07-125-f-00, 07-

08-1-07-126-a-00 

4 Utrzymanie 

właściwego sposobu 

użytkowania 

w zlewni  

W przypadku zrębów zupełnych 

pozostawienić pas drzewostanu 

o szerokości 30 m od granicy 

siedliska, w tym pasie zrywka 

nasiębierna z minimalizacją 

naruszenia pokrywy glebowej. 

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z zamieszczonym 

pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów  Właściwe 

terytorialnie 

Nadleśnictwo 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

5 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ. 

Płat o nr guid: 2B78 

Adresy leśne:  

07-08-1-07-125   -f   -00, 

07-08-1-07-126   -a   -00 

Co 3 lata 0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

4.  3260 Nizinne 

i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

6 Ograniczenie 

regulacji na rzece 

Marózce 

Odcinki rzeki Marózki 

z siedliskiem: nie regulować, nie 

bagrować, nie eksploatować 

rumowisk 

Płaty o nr guid: 56C8, 

77DC Działki (część): 

281409_5.0032.922/4, 

281409_5.0032.906/4, 

281409_5.0032.342/2 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów  Właściciel, 

dzierżawca, 

posiadacz lub 

zarządca terenu 

 Ograniczenie 

mechanicznego 

niszczenia siedliska 

Wyłączanie rzeki z użytkowania 

turystycznego (spływów 

kajakowych) 

Rzeka Łyna na odcinku od 

jeziora Ustrych w dół rzeki 

do granicy rezerwatu „Las 

Warmiński im. prof. Be-

nona Polakowskiego” koło 

Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

Bez kosztów Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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miejscowości Ruś 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

7 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i skartowanie 

płatów siedliska w obszarze. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i oceny zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monitoringu 

Cały obszar Natura 2000 W ciągu 

pierwszych 2 

lat obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

5.  *6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

8 Usuwanie nalotu 

drzew i krzewów  

Wycinka drzew i krzewów (do 

maksymalnego pokrycia 20%). 

Wycięta biomasa powinna być 

usuwana poza płaty. O ile to 

możliwe, należy też wycinać 

drzewa w najbliższym otoczeniu 

będące źródłem obsiewu. 

Realizacja pod koniec sezonu 

wegetacyjnego lub zimą. 

Płaty o nr guid: B99C, 

0F18 Adresy leśne:  

07-08-2-18-480 -b -00,   

07-08-2-18-480 -a -00,  

07-18-1-03-339A -d -00,  

07-18-1-03-339A -c-00,  

07-18-1-03-339A –b-00, 

07-18-1-03-339A -a-00,  

07-18-1-03-339A -f -00, 

07-18-1-03-312 -p -00 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu, 

co 2 lata  

5/ha Właściwe 

terytorialnie 

Nadleśnictwa 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

9 Wypas i koszenie  Działania obligatoryjne 

Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych 

poprzez użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: B99C, 0F18, 

74AA, CAD2  

Adresy leśne:  

07-08-2-18-480   -b   -00,  

07-08-2-18-480   -a   -00, 

07-18-1-03-339A  -d   -00,  

07-18-1-03-339A  -c   -00,  

07-18-1-03-339A  -b   -00,  

07-18-1-03-339A  -a   -00,  

07-18-1-03-339A  -f   -00,  

07-18-1-03-312 -p -00,  

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów Właściciel, 

dzierżawca, 

posiadacz lub 

zarządca terenu 



 

211 

 

07-08-2-18-550 -b -00   

Działania fakultatywne 

Możliwe stosowanie zamienne. 

Koszenie: 

- raz w roku, 

- pokos nie wcześniej niż 15 

sierpnia, graniczny termin pokosu 

– 30 września;  

- pozostawienie 15-20% 

powierzchni działki rolnej 

nieskoszonej w ciągu całego roku, 

przy czym powinien to być inny 

fragment co roku; 

- wysokość koszenia – do 10 cm; 

- technika koszenia: w sposób, 

nieniszczący struktury roślinności 

i gleby;  

- koszenie okrężne od zewnątrz 

do wewnątrz działki; 

- usunięcie lub złożenie w stogi 

ściętej biomasy w terminie nie 

dłuższym niż 2 tygodnie po 

pokosie.  

Wypas: 

- obsada zwierząt od 0,4 do 0,6 

DJP/ha, przy maksymalnym 

obciążeniu pastwiska do 5 

DJP/ha; 

- graniczny termin wypasu do 15 

października; 

- na innych powierzchniach niż 

zabieg koszenia prowadzony w 

danym roku; 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: B99C, 0F18, 

74AA, CAD2  

Adresy leśne:  

07-08-2-18-480   -b   -00,  

07-08-2-18-480   -a   -00, 

07-18-1-03-339A  -d   -00,  

07-18-1-03-339A  -c   -00,  

07-18-1-03-339A  -b   -00,  

07-18-1-03-339A  -a   -00,  

07-18-1-03-339A  -f   -00,  

07-18-1-03-312 -p -00,  

07-08-2-18-550 -b -00   

Cały okres 

obowiązy-

wania planu, 

koszenie 

coroczne, 

wypas co 4 

lata. Częstość 

może być 

modyfiko-

wana na 

podstawie 

danych 

monitoringu 

2/ha – koszenie 

1/ha -wypas 

Zarządca lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego 

z RDOŚ w 

Olsztynie albo na 

podstawie zobowią-

zania podjętego 

w związku 

z korzystaniem 

z programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia dochodo-

wości, a w od-

niesieniu do grun-

tów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub włas-

ność jednostek 

samorządu teryto-

rialnego zarządca 

nieruchomości 

w związku z wyko-

nywaniem obo-

wiązków z zakresu 

ochrony środo-

wiska na podstawie 

przepisów prawa 

lub w przypadku 

braku tych 

przepisów na pod-

stawie porozu-

mienia zawartego 
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- preferowane gatunki: kozy bądź 

owce 

z RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

10 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ.  

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na ekspansję gatunków drze-

wiastych oraz sposób przeprowa-

dzania zabiegów ochronnych. 

W razie potrzeby opracowanie 

szczegółowych zaleceń 

modyfikujących działania 

ochronne w przypadku braku 

poprawy stanu ochrony (np. 

zmiana częstotliwości wycinki 

lub zwiększenie intensywności 

wypasu).   

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: B99C, 0F18, 

74AA, CAD2  

Adresy leśne:  

07-08-2-18-480  -b -00,  

07-08-2-18-480 -a -00,  

07-18-1-03-339A  -d   -00,  

07-18-1-03-339A  -c   -00,  

07-18-1-03-339A  -b   -00,  

07-18-1-03-339A  -a   -00,  

07-18-1-03-339A  -f -00,  

07-18-1-03-312 -p -00,  

07-08-2-18-550 -b -00 

Co 2 lata 0,5/płat  Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

11 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i skartowanie 

płatów siedliska w obszarze. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analizy zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu. 

Weryfikacja powinna też objąć 

płaty wskazane w materiałach 

WZS (przynależność części pła-

tów do typu siedliska jest dysku-

syjna) w terminie optymalnym 

dla typu siedliska – od połowy 

maja do końca czerwca. 

Cały obszar Natura 2000 W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowią-

zywania 

planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

6.  6410 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

12 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i szczegółowa 

inwentaryzacja płatów siedliska. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analizy zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu.  

W pierwszej kolejności zweryfi-

kować przynależność do siedliska 

płatów o nr guid E25C, ECAB. 

Termin realizacji: koniec czerwca 

– pierwsza połowa lipca (przed 

pierwszym pokosem) 

Cały obszar Natura 2000 W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowią-

zywania 

planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

7.  6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

13 Usuwanie nalotu 

drzew i krzewów 

(działanie 

fakultatywne na 

gruntach 

położonych w 

obrębie gospodarstw 

rolnych) 

Działanie fakultatywne na 

gruntach położonych w obrębie 

gospodarstw rolnych: 

Wycinka drzew i krzewów, aż do 

uzyskania pokrycia <1%. Wycięta 

biomasa powinna być usuwana 

poza płat.  

Realizacja pod koniec sezonu 

wegetacyjnego lub zimą. 

Płat o nr guid: 315F 

Działki: 

281104_5.0003.51/8 

281104_5.0003.47/1 

281104_5.0003.46/3 

Adresy leśne:  

07-16-2-09-96A -a -00,  

07-16-2-09-96A -b -00 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu, 

co 2 lata 

5/ha Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właścicielem, 

dzierżawcą, 

posiadaczem lub 

zarządcą terenu 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

14 Dostosowanie 

użytkowania do 

wymogów ochrony 

siedliska 

Działania obligatoryjne: 

1. Zachowanie siedliska przyrod-

niczego położonego na trwałych 

użytkach zielonych poprzez 

użytkowanie kośne 

 

Wydzielenia: 215b, 293i, j, 

l, p, s, t, 298b, c, 364c, d, 

Nadl. Nowe Ramuki 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów Właściciel, 

dzierżawca, 

posiadacz lub 

zarządca terenu 
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2.Zachowanie siedliska 

przyrodniczego położonego na 

trwałych użytkach zielonych 

poprzez użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: 1038, 315F, CF55; 

po poszerzeniu stanu 

wiedzy płaty: 0C65, 73A5, 

BBE7, 46EC, CF95, F816, 

9BBF, 76BD, 14FD, 1BD8, 

7BAF, CAD8, 9F58, 57C1, 

8153 

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Działania fakultatywne: 

- koszenie jeden raz w roku w ter-

minie po 1 sierpnia;  

- wysokość koszenia 5-15 cm;  

- koszenie w sposób nieniszczący 

struktury roślinności i gleby; 

- koszenie okrężne od wewnątrz 

na zewnątrz działki; 

- zbiór fitomasy i wywiezienie 

poza siedlisko z możliwością 

pozostawienia 20% fitomasy w 

postaci siana złożonego w sterty; 

- nie stosowanie nawozów 

mineralnych oraz podsiewu traw; 

 

Wydzielenia: 215b, 293i, j, 

l, p, s, t, 298b, c, 364c, d, 

Nadl. Nowe Ramuki 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

2/ha – koszenie 

1/ha - wypas 

Zarządca lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego 

z RDOŚ w 

Olsztynie albo na 

podstawie zobowią-

zania podjętego 

w związku 

z korzystaniem 

z programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia dochodo-

wości, a w od-

niesieniu do grun-

tów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub włas-

ność jednostek 

samorządu teryto-

rialnego zarządca 

nieruchomości 

w związku z wyko-

nywaniem obo-

- nawożenie azotem do 60 

kg/ha/rok; 

- koszenie co roku w terminie od 

15 czerwca do 30 września; po 20 

lipca dopuszcza się drugi pokos 

lub kontrolowany wypas;  

- pozostawianie 5-10% działki 

rolnej nieskoszonej w ciągu roku, 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: 1038, 315F, CF55, 

po poszerzeniu stanu 

wiedzy płaty: 0C65, 73A5, 

BBE7, 46EC, CF95, F816, 

9BBF, 76BD, 14FD, 1BD8, 

7BAF, CAD8, 9F58, 57C1, 

8153 – wykaz adresów 
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przy czym powinien to być inny 

fragment co roku;  

- wysokość koszenia 5-15 cm;  

- koszenie w sposób nieniszczący 

struktury roślinności i gleby; 

- koszenie okrężne od wewnątrz 

na zewnątrz działki; 

- usuwanie lub złożenie w stogi 

ściętej biomasy w terminie nie 

dłuższym niż 2 tygodnie po 

pokosie;  

- wypas z obsadą zwierząt do 1 

DJP/ha, przy maksymalnym 

obciążeniu pastwiska do 5 t/ha 

(10 DJP/ha);  

- graniczny termin wypasu 15 

leśnych i numerów działek 

ewidencyjnych pod tabelą 

wiązków z zakresu 

ochrony środo-

wiska na podstawie 

przepisów prawa 

lub w przypadku 

braku tych 

przepisów na pod-

stawie porozu-

mienia zawartego 

z RDOŚ w 

Olsztynie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

15 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ. 

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na ekspansję gatunków 

drzewiastych. 

Płat o nr guid: 315F 

Działki ewidencyjne: 

281104_5.0003.51/8 

281104_5.0003.47/1 

281104_5.0003.46/3 

Adresy leśne:  

07-16-2-09-96A -a -00, 

07-16-2-09-96A -b -00 

Co 3 lata 0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

16 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i szczegółowa 

inwentaryzacja płatów siedliska. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analiza zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu.  

W ciągu pierwszych 5 lat 

obowiązywania planu 

W przeciągu 

pierwszych 2 

lat 

obowiązywani

a PZO, 

optymalnie w 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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W pierwszej kolejności zweryfi-

kować płaty o nr guid 0C65 (płat 

zajmuje prawdopodobnie mniej-

szą powierzchnię niż wskazano w 

materiałach WZS), 73A5, BBE7, 

46EC, CF95, F816, 9BBF, 76BD, 

14FD, 1BD8, 7BAF, CAD8, 

9F58, 57C1, 8153. 

Realizacja ptymalnie w terminie 

od końca maja do przełomu czer-

wca – lipca (przed pierwszym 

pokosem) 

terminie od 

końca maja do 

przełomu 

czerwca-lipca 

(przed 

pierwszym 

pokosem) 

8.  *7110 Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

17 Usuwanie nalotu 

drzew i krzewów   

Wycinka drzew i krzewów, w tym 

szczególnie brzóz, przy pokryciu 

powyżej 40%, do uzyskania 

pokrycia drzew i krzewów nie 

wyższego niż 10%. Ściętą 

biomasę (w tym gałęziówkę) 

usunąć poza płaty siedliska. 

Realizacja cyklicznie, w miarę 

potrzeby, na podstawie monito-

ringu. Najlepiej wykonywać w 

okresie zimowym.  

Płaty o nr guid: 47EA, 

826D, 9C98, CA8F, 0930, 

3117, 156E, E111, 1C7D, 

C7AF, 0E63, 5384, B930, 

7BCE, 9179, 76A4, 10C5, 

C4CF, F810, 4E5B, BD17, 

7AA7  

– zgodnie z wykazem 

zawartym pod tabelą 

W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

5/ha Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

18 Utrzymanie 

właściwego sposobu 

użytkowania w 

zlewni torfowiska   

Pozostawienie/kształtowanie 

strefy ekotonowej w pasie o 

szerokości 30 metrów od granic 

płatu siedliska (około jednej 

wysokości drzewostanu). Zrywka 

z minimalizacją naruszenia 

pokrywy glebowej (wykonywana 

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z wykazem 

zawartym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów Właściwe 

terytorialnie 

Nadleśnictwa 
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zimą lub nasiębierna).  

 Utrzymanie 

właściwego 

uwodnienia 

torfowiska 

Trwałe zamknięcie odpływu wód 

z zagłębień siedliska w 

rezerwacie 

Wydzielenia: 103c, d, f, 

104b, c, i, j, 118a, b, c, r, t, 

214b, c, 672j, 673c, Nadl. 

Nowe Ramuki 

Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

19 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ. 

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na ekspansję gatunków 

drzewiastych jak brzoza i sosna.  

Płaty o nr guid: 47EA, 

826D, 9C98, CA8F, 0930, 

3117, 156E, E111, 1C7D, 

C7AF, 0E63, 5384, B930, 

7BCE, 9179, 76A4, 10C5, 

C4CF, F810, 4E5B, BD17, 

7AA7  

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

W drugiej 

połowie 

okresu 

obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

20 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i skartowanie 

płatów siedliska w obszarze. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analiza zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu.  

Weryfikacja powinna też objąć 

płaty wskazane w materiałach 

WZS (przynależność części pła-

tów do siedliska jest dyskusyjna). 

Cały obszar Natura 2000 W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

9.  7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

zdolne do naturalnej i 

stymulowanej 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

21 Usuwanie nalotu 

drzew i krzewów   

Wycinka drzew i krzewów, w tym 

szczególnie brzóz, przy pokryciu 

powyżej 40%, do uzyskania 

pokrycia drzew i krzewów nie 

Wszystkie płaty siedliska  

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

5/ha Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 
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regeneracji wyższego niż 10%. Ściętą 

biomasę (w tym gałęziówkę) 

usunąć poza płaty siedliska. 

Realizacja cyklicznie, w miarę 

potrzeb, na podstawie monitorin-

gu. Najlepiej wykonywać w 

okresie zimowym.  

podstawie 

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

22 Utrzymanie 

właściwego sposobu 

użytkowania w 

zlewni torfowiska     

Pozostawienie / kształtowanie 

strefy ekotonowej w pasie o 

szerokości 30 metrów od granic 

płatu siedliska (około jednej 

wysokości drzewostanu). Zrywka 

z minimalizacją naruszenia 

pokrywy glebowej (wykonywana 

zimą lub nasiębierna). 

Wszystkie płaty siedliska  

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów Właściwe 

terytorialnie 

Nadleśnictwa 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

23 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ (do czasu jej 

opracowania ocena ekspercka)  

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na ekspansję gatunków 

drzewiastych jak brzoza i sosna. 

Wszystkie płaty siedliska  

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

W drugiej 

połowie 

okresu 

obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

24 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i skartowanie 

płatów siedliska w obszarze. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analizy zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu.  

Weryfikacja powinna też objąć 

Cały obszar Natura 2000 W przeciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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płaty wskazane w materiałach 

WZS (przynależność części pła-

tów do siedliska jest dyskusyjna). 

10.  7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

25 Usuwanie nalotu 

drzew i krzewów  

Wycinka drzew i krzewów, w tym 

szczególnie brzóz, przy pokryciu 

powyżej 40%, do uzyskania 

pokrycia drzew i krzewów nie 

wyższego niż 10%. Ściętą 

biomasę (w tym gałęziówkę) 

usunąć poza płaty siedliska. 

Realizacja cyklicznie, w miarę 

potrzeb, na podstawie monito-

ringu. Najlepiej wykonywać w 

okresie zimowym. 

Płaty o nr guid: 411A, 

0779, 524A, 811F, 067F, 

B27B, DD9E, 3F41, 327F, 

43C9, 002D, AC74, 7F1A, 

0A2B, AD43, EF27, BE09, 

900D, 405F, 16E4, F074, 

C582, 52E6, 11C7, E798, 

AF39, 7EA8, F14B, 3A4F, 

0D6B, 7A61, C602, 85F5, 

8251, 433D, 2280, 7BF6, 

163E, A37B, 9015, F7CA, 

D1B3, 4F62, 6881, 49D7, 

2B23, C118, 69D7, 0EF4, 

EE4C, 1640, 14DD, 6DD4, 

5C2C, 896B, B65C, B03B, 

2C51 

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

5/ha Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Utrzymanie 

właściwego 

uwodnienia 

torfowiska 

Trwałe zamknięcie odpływu wód 

z zagłębień siedliska w 

rezerwacie 

Wydzielenia: 103i, 104f, 

104g, 329b, 357d, h, 358c, 

471a, 472a, b, Nadl. Nowe 

Ramuki 

Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

Bez kosztów Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki 

 Utrzymanie 

właściwego sposobu 

użytkowania w 

zlewni torfowiska  

Pozostawienie / kształtowanie 

strefy ekotonowej w pasie o 

szerokości 30 metrów od granic 

płatu siedliska (około jednej 

wysokości drzewostanu). Zrywka 

Pozostałe płaty siedliska  

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów Właściwe 

terytorialnie 

Nadleśnictwa 
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z minimalizacją naruszenia 

pokrywy glebowej (wykonywana 

zimą lub nasiębierna). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

27 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ.  

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na ekspansję gatunków 

drzewiastych jak brzoza i sosna. 

Płaty o nr guid: 411A, 

0779, 524A, 811F, 067F, 

B27B, DD9E, 3F41, 327F, 

43C9, 002D, AC74, 7F1A, 

0A2B, AD43, EF27, BE09, 

900D, 405F, 16E4, F074, 

C582, 52E6, 11C7, E798, 

AF39, 7EA8, F14B, 3A4F, 

0D6B, 7A61, C602, 85F5, 

8251, 433D, 2280, 7BF6, 

163E, A37B, 9015, F7CA, 

D1B3, 4F62, 6881, 49D7, 

2B23, C118, 69D7, 0EF4, 

EE4C, 1640, 14DD, 6DD4, 

5C2C, 896B, B65C, B03B, 

2C51– wykaz adresów 

leśnych i numerów działek 

ewidencyjnych pod tabelą 

W drugiej 

połowie 

okresu 

obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

28 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i skartowanie 

płatów siedliska w obszarze. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analizy zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu.  

Weryfikacja powinna też objąć 

płaty wskazane w materiałach 

WZS (przynależność części pła-

Cały obszar Natura 2000 W przeciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 



 

221 

 

tów do siedliska jest dyskusyjna). 

11.  7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk
8
 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

29 Usuwanie nalotu 

drzew i krzewów 

(działanie 

fakultatywne na 

gruntach 

położonych w 

obrębie gospodarstw 

rolnych oraz 

gruntach w 

zarządzie LP w 

okresie dzierżawy)  

Wycinka drzew i krzewów, w tym 

szczególnie brzóz, przy pokryciu 

powyżej 40%, do uzyskania 

pokrycia drzew i krzewów nie 

wyższego niż 10%. Ściętą 

biomasę (w tym gałęziówkę) 

usunąć poza płaty siedliska. 

Realizacja cyklicznie, w miarę 

potrzeb, na podstawie monito-

ringu. Najlepiej wykonywać w 

okresie zimowym.  

Płaty o nr guid: 18F0, 

095F, 3849, E32E, 3936, 

8249, 3A40, 231E, 88F6, 

783D, 751F, CAB6, 09CB  

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

W przeciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

5/ha Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 

30 Wykaszanie lub 

ścinanie gatunków 

szuwarowych  

Koszenie: 

- w terminie od 15 lipca do 30 

września; 

- pozostawianie 50% powierzchni 

nieskoszonej co roku, przy czym 

powinien to być inny fragment co 

roku; 

- wysokość koszenia 5-15 cm; 

- technika koszenia: w sposób, 

nieniszczący struktury roślinności 

i gleby;  

- koszenie okrężne od wewnątrz 

na zewnątrz działki; 

- usunięcie lub złożenie w stogi 

ściętej biomasy w terminie nie 

dłuższym niż 2 tygodnie po 

Płaty o nr guid: 18F0, 

095F, 3849, E32E, 3936, 

8249, 3A40, 231E, 88F6, 

783D, 751F, CAB6 – 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym adresów 

leśnych i numerów działek 

ewidencyjnych pod tabelą 

Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

2/ha Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 

                                                 
8
 Formułując zapisy dotyczące działań ochronnych dla typu siedliska korzystano z opracowania: Jarzombkowski F., Kotewska K., Gutowska E. 2011. Regionalny program 

ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie warmińsko-mazurskim. Klub Przyrodników. Świebodzin. 
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pokosie. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

31 Utrzymanie 

właściwego sposobu 

użytkowania w 

zlewni torfowiska  

Pozostawienie / kształtowanie 

strefy ekotonowej w pasie o 

szerokości 30 metrów od granic 

płatu siedliska (około jednej 

wysokości drzewostanu). Zrywka 

z minimalizacją naruszenia 

pokrywy glebowej (wykonywana 

zimą lub nasiębierna). 

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Bez kosztów Właściwe 

terytorialnie 

Nadleśnictwa 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

32 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ.  

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na ekspansję gatunków 

drzewiastych jak brzoza i sosna 

oraz sposób przeprowadzania 

zabiegów ochronnych. 

Płaty o nr guid: 18F0, 

095F, 3849, E32E, 3936, 

8249, 3A40, 231E, 88F6, 

783D, 751F, CAB6, 09CB 

– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

W drugiej 

połowie 

okresu 

obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

33 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i skartowanie 

płatów siedliska w obszarze 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analizy zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu.  

Weryfikacja powinna też objąć 

płaty wskazane w materiałach 

WZS (przynależność części pła-

tów do siedliska jest dyskusyjna). 

Cały obszar Natura 2000 W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

34 Wykonanie 

ekspertyz 

Wykonanie ekspertyz 

hydrologicznych (pomiary 

Płaty o nr guid: 783D, 

751F, E32E, CAB6, 3289 – 

W ciągu 

pierwszych 5 

5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 
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hydrologicznych głębokości zwierciadła wód 

gruntowych, przekrój 

stratygraficzny), opracowanie 

dokumentacji technicznej 

niezbędnej do przeprowadzenia 

działań mających na celu 

stabilizację warunków wodnych. 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

lat obowiązy-

wania planu 

Środowiska 

w Olsztynie 

12.  9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

35 Prowadzenie 

gospodarki leśnej z 

uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

Pozostawianie w drzewostanie 

martwych drzew stojących do 

naturalnego rozkładu oraz 

niewycinanie drzew 

zamierających, z wyłączeniem 

czynnego posuszu zagrażającego 

trwałości lasu, z uwzględnieniem 

przepisów BHP oraz zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi. 

Prowadzenie gospodarki leśnej 

z zastosowaniem rębni złożonych, 

o ile jest to możliwe – 

ograniczenie stosowania rębni 

zupełnych.  

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodniez z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 

 Przebudowa 

drzewostanu 

Długoterminowa przebudowa 

zniekształconych drzewostanów 

do drzewostanów siedliska 9170. 

Na grądach ubogich dopuszczalny 

jest niewielki udział sosny, w 

oddziałach z odnowieniami buka 

zwyczajnego dopuszczalny udział 

buka. 

(zadanie dotyczy powierzchni 

położonych w obszarze ochrony 

Wydzielenia: 104c, 119d, 

177f, g, 214a, b, 215d, k, 

216d, g, k, 252f, g, m, 

253b, f, h, j, 254a, c, d, f, g, 

h, i, 255g, h, i, 293g, h, j, k, 

m, ax, 294a, b, 296d, 297f, 

298a, d, f, 329a, b, d, f, g, 

h, i, 330a, f, 333a, 357d, f, 

g, h, 358a, b, c, 364a, c, d, 

g, 462h, 463d, g, i, 464a, 

Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki 
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czynnej rezerwatu przyrody „Las 

Warmiński im. prof. Benona 

Polakowskiego”) 

471a, 472a, b, 478b, c, d, 

479a, c, d, f, 480a, c, d, f, 

g, h, i, 481d, f, g, i, 482a, b, 

c, d, 495d, 496a, c, f, g, h, 

497a, c, f, h, 506b, c, h, j, 

507a, b, c, d, f, g, h, 514d, 

f, n, 628r, 639b, d, f, 640a, 

b, c, d, f, 657a, b, d, f, g, h, 

672a, c, d, m, 673a, c, f, 

688d, 705b, c, 706b, c, f, 

707a, c, d, 708b, c, 730a, f. 

36 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

Protegowanie gatunków właści-

wych siedlisku występujących 

w postaci spontanicznie poja-

wiającego się nalotu lub podrostu 

oraz II piętra drzewostanu (grab, 

dęby szypułkowy i bezszypuł-

kowy, lipa, klony, wiązy). Nie 

wprowadzanie gatunków obcych 

geograficznie (jodła, daglezja, 

dąb czerwony i in.). Dążenie do 

osiągnięcia udziału gatunków 

iglastych nie większego niż 40%. 

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 

 Wyłaczenie 

drzewostanów z 

gospodarki leśnej 

Wyznaczenie obszaru ochrony 

ścisłej dla płatów siedliska w 

rezerwacie „Las Warmiński im. 

prof. Benona Polakowskiego”, 

znajdujących się w dobrym stanie 

ochrony poprzez wyłączenie z 

gospodarki leśnej. 

Wydzielenia: 104a, c, d, 

119h, 177b, c, d, j, m, 214i, 

l, m, 215f, g, h, i, j, k, l, 

216b, c, 217b, 217c, d, f, g, 

218a, 252c, k, o, 253a, c, d, 

g, i, k, l, m, 254h, j, 255g, 

256c, f, 293a, b, d, k, m, n, 

z, 295a, c, d, 296c, 297a, b, 

c, 298a, b, c, d, f, 329c, d, f, 

Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki 
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330b, d, 333a, 359a, b, 

364b, c, f, 461a, c, 462f, g, 

463d, f, h, 481c, h, 496b, d, 

507i, 628p, r, 639a, b, c, 

656a, b, c, d, f, 657c, 672g, 

n, 673b, d, 688a, b, c, f, 

705a, d, 706d, g, 707f, 

729a, b, c, d, f, 730b, c, d, 

g, h, 750a, b, c, d, g, h, i, j, 

l, m, n, p, r. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

37. Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony zgodnie 

z metodyką GIOŚ. 

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na zasoby martwego drewna oraz 

ocenę pozyskania drewna i 

innych przekształceń siedliska 

związanych z użytkowaniem i 

prowadzonymi działaniami 

ochronnymi 

Stanowiska w płatach 

reprezentujących 20-50% 

całkowitego areału 

siedliska w obszarze 

Natura 2000 – lokalizacja 

do ustalenia przy pierwszej 

kontroli 

Co 3 lata Brak danych Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

13.  *91D0 Bory i lasy 

bagienne (Vaccinio 

uliginosi-Betuletum 

pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, 

Pino mugo-

Sphagnetum, 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne 

lasy borealne) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

38 Ograniczenie 

odpływu wody 

Spowolnienie odpływu wody z 

wykorzystaniem matod natural-

nych (np. progi z powalonych 

drzew na rowach melioracyjnych, 

wykorzystanie pojawiających się 

tam bobrzych), zaniechanie kon-

serwacji i oczyszczania istnieją-

cych rowów itp. w zależności od 

lokalnych warunków terenowych 

i parametrów przepływu na ro-

wach odwadniających płat.  

Płaty o nr guid: 5F34, 

0A9C – wykaz adresów 

leśnych pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

Brak danych Nadleśnictwo 

Jedwabno 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

39 Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

W płatach  użytkowanych 

gospodarczo pozostawianie 

w drzewostanie martwych drzew 

stojących do naturalnego rozkładu 

oraz niewycinanie drzew 

zamierających, z wyłączeniem 

czynnego posuszu zagrażającego 

trwałości lasu, z uwzględnieniem 

przepisów BHP oraz zdrowia 

i bezpieczeństwa ludzi. 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 

zastosowaniem rębni złożonych, 

o ile jest to możliwe – 

ograniczenie stosowania rębni 

zupełnych. 

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 

40 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

W płatach  użytkowanych 

gospodarczo nie wprowadzanie 

gatunków obcych geograficznie 

(dąb czerwony i in.) i 

ekologicznie (buk, dąb, 

modrzew).   

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów  

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie  

41 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

W płatach sosnowych borów ba-

giennych i borealnych świerczyn 

bagiennych użytkowanych 

gospodarczo dążenie do 

zmniejszenia udziału brzozy do 

poziomu nie większego niż 30% 

(w ramach zaplanowanych 

działań gospodarczych). 

łaty sosnowych borów 

bagiennych (91D0-2) i 

borealnych świerczyn 

bagiennych (91D0-5): 

DBE1, 6582, 7597, 672E, 

016E, 5F86, CD2C, 83B4, 

B354, CD54, F11A, 390A, 

0A9C, 4E9F, 3D0E, DA08, 

7F83, 41B1, 4BB2, BA85, 

F7D5, D4D9, C244, BF47, 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 
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53A4, E2DB, 4BA3, F8D4, 

6BA1, 8EA9, C297, 081A, 

0E21, 7951, D462, 359B, 

B2A2, E8E1, A92A, AC96, 

DC86, D1A2, 17ED, 

46EC, A999, A10C, BFF0, 

CFB0, D83C, A8E1, 

D561– zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

42 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

W płatach sosnowych borów 

bagiennych i brzezin bagiennych 

użytkowanych gospodarczo 

dążenie do zmniejszenia udziału 

świerka do poziomu nie 

większego niż 30% (w ramach 

zaplanowanych działań 

gospodarczych). 

Płaty brzezin bagiennych 

(91D0-1) i sosnowych 

borów bagiennych (91D0-

2): 1141, 71E4, 8F88, 

D313, 5F34, DBE1, 6582, 

7597, 672E, 016E, 5F86, 

CD2C, 83B4, B354, CD54, 

F11A, 390A, 0A9C, 4E9F, 

5F34, 3D0E, DA08, 7F83, 

41B1, 4BB2, BA85, F7D5, 

D4D9, C244, BF47, 53A4, 

E2DB, 4BA3, F8D4, 

6BA1, 8EA9, C297, 081A, 

0E21, 7951, D462, 359B, 

B2A2, E8E1, A92A, AC96, 

DC86, D1A2, 17ED, 

46EC, A999 – zgodnie z 

wykazem zamieszczonym 

pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

43 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ.   

Szczególną uwagę należy zwrócić 

Płaty o nr guid: 5F34, 

0A9C – zgodnie z 

wykazem zamieszczonym 

Co 3 lata  0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
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na stopień uwodnienia, zasoby 

martwego drewna i sposób 

przeprowadzenia zabiegów 

ochronnych oraz ich efekt . 

pod tabelą w Olsztynie 

14.  *91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

44 Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

Pozostawianie w drzewostanie 

martwych drzew stojących do 

naturalnego rozkładu oraz 

niewycinanie drzew 

zamierających, z wyłączeniem 

czynnego posuszu zagrażającego 

trwałości lasu, z uwzględnieniem 

przepisów BHP oraz zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi. 

Prowadzenie gospodarki leśnej z 

zastosowaniem rębni złożonych, 

o ile jest to możliwe – 

ograniczenie stosowania rębni 

zupełnych.  

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 

 Wyłaczenie 

drzewostanów z 

gospodarki leśnej 

Wyznaczenie obszaru ochrony 

ścisłej dla płatów siedliska w 

rezerwacie „Las Warmiński im. 

prof. Benona Polakowskiego”, 

znajdujących się w dobrym stanie 

ochrony poprzez wyłączenie z 

gospodarki leśnej. 

Wydzielenia: 119g, 177n, 

215c, d, h, l, 216a, 217a, 

461b, 462c, d, f, 463b, 

497g, i, 750g, h, 639a, 

672o, 672g. 

Cały okres 

obowiązywa-

nia planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki 

45 Kształtowanie 

prawidłowej 

struktury i składu 

gatunkowego 

drzewostanu 

Protegowanie gatunków 

właściwych siedlisku 

występujących w postaci 

spontanicznie pojawiającego się 

nalotu lub podrostu oraz IIp 

drzewostanu (wiązy, olcha, dąb 

Wszystkie płaty siedliska – 

zgodnie z wykazem 

zamieszczonym pod tabelą 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 
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szypułkowy, klon polny i jawor). 

Nie wprowadzanie gatunków 

obcych geograficznie (jodła, 

daglezja, dąb czerwony i in.) i 

ekologicznie (sosna, świerk, 

modrzew). W obliczu zjawiska 

zamierania jesionu nie 

wprowadzanie odnowień 

jesionowych do czasu ustąpienia 

objawów choroby w obszarze, 

jednakże wskazane jest 

zachowywanie pojedynczych 

zdrowych jesionów, 

odizolowanych przestrzennie od 

chorych populacji. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

46 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ (do czasu 

wydania metodyki dla siedlisk 

9170 na podstawie metodyki dla 

siedliska 9160).  

Szczególną uwagę należy zwrócić 

na zasoby martwego drewna 

i sposób przeprowadzenia zabie-

gów ochronnych oraz ich efekt. 

Stanowiska w płatach 

reprezentujących 20-50% 

całkowitego areału 

siedliska w obszarze 

Natura 2000 – lokalizacja 

do ustalenia przy pierwszej 

kontroli 

Co 3 lata Brak danych Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

15.  91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

47 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Poszukiwanie i szczegółowa 

inwentaryzacja płatów siedliska. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

i analizy zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i monito-

ringu. 

Cały obszar Natura 2000 W ciągu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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16.  *91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

48 Poprawa struktury 

poprzez koszenie 

lub wypas 

Koszenie: 

- w terminie po 30 sierpnia (po 

wysypaniu się nasion), pozosta-

wiając 15-20% powierzchni 

stanowiska nieskoszonego w 

ciągu całego roku, przy czym 

powinien to być inny fragment co 

roku; 

- skoszona biomasa powinna być 

usuwana poza płaty siedliska. 

Zamiennie do zastosowania: 

- kwaterowe, kontrolowane, eks-

perymentalne przetrzymywanie 

kopytnych roślinożerców (koni-

ków polskich, owiec wrzosówek, 

koni lub krów) z intensywnością 

0,25 DJP/ha w terminie wrzesień-

październik; 

-wypas coroczny. 

Częstotliwość koszenia i wypasu 

może być modyfikowana na 

podstawie danych monitoringu 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: FFBE, DAD1 

Adresy wydzieleń leśnych: 

07-31-2-07-847 -b -00,  

07-31-2-07-847 -i -00,  

07-31-2-07-863 -c -00,   

07-31-2-07-863 -d -00,  

07-31-2-07-864 -c -00 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu,  

koszenie – 2/ha; 

eksperymentalne 

przetrzymywanie 

zwierząt – 2/ha 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z Nadleśnictwem 

Wielbark 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

49 Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska 

Utrzymywanie umiarkowanego 

zwarcia drzewostanu (50-70%), 

utrzymywanie zwarcia podszytu 

na poziomie nie wyższym niż 

20%. Stosowanie rębni 

złożonych. Stopniowa eliminacja 

w ramach cięć pielęgnacyjnych 

sosny i świerka. Usuwanie 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: FFBE, DAD1 

Adresy wydzieleń leśnych: 

07-31-2-07-847 -b -00,   

07-31-2-07-847 -i -00,  

07-31-2-07-863 -c -00,   

07-31-2-07-863 -d -00,  

07-31-2-07-864 -c -00 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwo 

Wielbark 
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drewna pozostałego po zabiegach 

pielęgnacyjnych aby łączna ilość 

martwego drewna wynosiła nie 

więcej niż 2m
3
/ha. Nie 

wprowadzanie gatunków drzew 

liściastych innych niż dąb (lipy, 

buka, jesionu, graba). 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony siedliska 

50 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Mpnitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ. 

Szczególą uwagę należy zwrócić 

na sposób wykonania zabiegów 

ochrony czynnej i ich efekt. 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: FFBE, DAD1 

Adresy wydzieleń leśnych: 

07-31-2-07-847 -b -00,   

07-31-2-07-847 -i -00,  

07-31-2-07-863 -c -00,   

07-31-2-07-863 -d -00,   

07-31-2-07-864 -c -00 

Co 3 lata 0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

17.  91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

51 Usuwanie podszytu 

oraz gatunków 

obcych siedliskowo  

Usuwanie podszytu do poziomu 

10%, usuwanie gatunków 

liściastych (głównie dąb, olsza) 

oraz świerka, występujących w 

podszycie oraz w drzewostanie. 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: 9749, 2BA5, 

ED11, 74F6, 70DE  

Adresy wydzieleń leśnych: 

07-08-2-18-480   -c   -00, 

07-08-2-18-480   -b   -00, 

07-08-2-18-473   -c   -00, 

07-29-3-12-266   -f   -00, 

07-08-1-07-100   -a   -00 

W ciagu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

3/ha Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 

52 Usuwanie drewna 

leżącego  

Usuwanie poza płaty siedliska 

drewna pozostałego w dnie lasu 

po zabiegach pielęgnacyjnych. 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: 9749, 2BA5, 

ED11, 74F6  70DE  

Adresy wydzieleń leśnych: 

07-08-2-18-480   -c   -00, 

07-08-2-18-480   -b   -00, 

W ciagu 

pierwszych 5 

lat obowiązy-

wania planu 

2/ha Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 
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07-08-2-18-473   -c   -00, 

07-29-3-12-266   -f   -00, 

07-08-1-07-100   -a   -00 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

53 Prowadzenie 

gospodarki leśnej 

z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony 

siedliska  

Stosowanie rębni częściowych 

(II-V), usuwanie całości drewna 

pozostałego po zabiegach 

pielęgnacyjnych, nie 

wprowadzanie podszytów. 

Dążenie do utrzymania/uzyskania 

zwarcia nie większego niż 70%. 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: 9749, 2BA5, 

ED11, 74F6, 70DE  

Adresy wydzieleń leśnych: 

07-08-2-18-480   -c   -00, 

07-08-2-18-480   -b   -00, 

07-08-2-18-473   -c   -00, 

07-29-3-12-266   -f   -00, 

07-08-1-07-100   -a   -00 

Cały okres 

obowiązy-

wania planu 

W ramach 

prowadzonej 

gospodarki leśnej 

– bez kosztów 

Nadleśnictwa 

właściwe 

terytorialnie 

Nr Działania dotyczące monitoringu stanu ochrony siedliska 

54 Ocena stanu 

ochrony siedliska 

Monitoring stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ  

Szczególą uwagę należy zwrócić 

na skuteczność usuwania 

podszytu i drewna leżącego: 

kontrola obecności podszytu, 

drzew obcych siedliskowo, 

drewna pozostałego po zabiegach 

hodowlanych w dnie lasu. 

Wszystkie płaty siedliska, 

nr guid: 9749, 2BA5, 

ED11, 74F6, 70DE  

Adresy wydzieleń leśnych: 

07-08-2-18-480   -c   -00, 

07-08-2-18-480   -b   -00, 

07-08-2-18-473   -c   -00, 

07-29-3-12-266   -f   -00, 

07-08-1-07-100   -a   -00 

Co 3 lata 0,5/płat Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

 

 

Wykaz wydzieleń leśnych i działek ewidencyjnych, na których zaplanowano realizację działań ochronnych dla siedlisk: 

 

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

 

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

L.p. Numer guid Adres leśny / Nr działki 

1.  {E381CA94-8D30-420E-A04D-9273914C6F08} 07-29-3-10-83    -k   -00 

2.  {49788D6D-582A-4692-8558-0F193093B9E2} 07-29-3-11-171   -h   -00 
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3.  {B52E0E71-FD27-46E8-B9E9-BB5ADC6E7F11} 07-29-3-09-95    -k   -00 

4.  {B52E0E71-FD27-46E8-B9E9-BB5ADC6E7F11} 07-29-3-09-116   -c   -00 

5.  {937A4404-9A7C-458D-AE16-5646A8F361A5} 07-29-3-09-167   -d   -00 

6.  {937A4404-9A7C-458D-AE16-5646A8F361A5} 07-29-3-09-168   -c   -00 

7.  {55CFA519-0997-4EF8-A493-5FB0AB56E8B2} 07-17-1-10-914   -l   -00 

8.  {55CFA519-0997-4EF8-A493-5FB0AB56E8B2} 07-17-1-10-914   -m   -00 

9.  {113A3811-46E9-42FD-8698-54C2E2008944} 07-08-1-03-63    -b   -00 

10.  {5BECE47E-8602-4F0F-8F0F-5006CE8B6F38} 281410_2.0033.172 

11.  {1C632E7D-DB62-4E77-AA60-6F89A69B2B78} 07-08-1-07-125   -b   -00 

12.  {1C632E7D-DB62-4E77-AA60-6F89A69B2B78} 07-08-1-07-125   -d   -00 

13.  {1C632E7D-DB62-4E77-AA60-6F89A69B2B78} 07-08-1-07-125   -f   -00 

14.  {1C632E7D-DB62-4E77-AA60-6F89A69B2B78} 07-08-1-07-126   -a   -00 

15.  {D300F446-B808-40CA-B301-4E785D596E35} 281703_2.0003.31 

16.  
{6409F00A-E4DD-452E-8A7C-

C1CD7D1265D6} 
07-18-1-01-212   -d   -00 

17.  
{BFC292E5-D725-4BBC-A663-

EC8CB07BAD24} 
07-18-1-01-234   -f   -00 

18.  {D7BE049B-5E30-40EC-A5C4-F53980F1130B} 07-18-1-03-414   -b   -00 

19.  {426C79A7-92F5-45EF-8348-1DBA84AE8655} 07-08-1-04-197   -a   -00 

20.  
{FADBCA3A-CB25-40CF-800C-

7ACF86415323} 
07-08-1-04-220   -b   -00 

21.  {B2D2B835-1CC0-40A8-8847-63282102DED2} 07-08-1-05-259   -g   -00 

22.  {60D0639C-6CE9-4064-B02E-C662E52105F4} 07-31-2-08-833   -a   -00 

23.  {60D0639C-6CE9-4064-B02E-C662E52105F4} 07-31-2-08-833   -c   -00 

24.  {D767499C-9B37-4779-ADCE-5B6F0D1F939C} 07-31-2-08-831   -j   -00 

25.  {D767499C-9B37-4779-ADCE-5B6F0D1F939C} 07-31-2-08-850   -a   -00 

26.  
{E963AA77-456E-4DFE-AAD8-

B3F3247CBDB1} 
281104_5.0029.137 

 

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

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

L.p. Numer guid Adres leśny / Nr działki 

1.  {64B0165F-80EC-468C-8C38-2F041D9673A5} 07-08-1-03-64    -h   -00 

2.  {3B8DA672-CAE1-450F-96D8-087712A1BBE7} 07-08-1-07-209   -k   -00 

3.  {3B8DA672-CAE1-450F-96D8-087712A1BBE7} 07-08-1-07-209   -l   -00 

4.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-05-300   -a   -00 

5.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-05-300   -h   -00 

6.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-05-300   -j   -00 

7.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-05-300   -m   -00 

8.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-05-300   -p   -00 

9.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-09-319   -a   -00 

10.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-09-319   -b   -00 

11.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-09-319   -c   -00 

12.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-09-320   -b   -00 

13.  {6245BBF8-2112-4708-8004-E76257D546EC} 07-08-1-09-320   -c   -00 
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14.  {AEE07A31-BF96-4686-8EE5-1A8192C6CF95} 07-17-1-02-210   -k   -00 

15.  {AEE07A31-BF96-4686-8EE5-1A8192C6CF95} 07-17-1-01-211   -k   -00 

16.  {AEE07A31-BF96-4686-8EE5-1A8192C6CF95} 07-17-1-03-250   -b   -00 

17.  {AEE07A31-BF96-4686-8EE5-1A8192C6CF95} 07-17-1-03-251   -b   -00 

18.  {3394B13F-4908-41AB-803E-76CBE02EF816} 07-17-1-03-252   -h   -00 

19.  {3394B13F-4908-41AB-803E-76CBE02EF816} 07-17-1-03-252   -j   -00 

20.  {CC4FA9DA-B68F-496C-A7A2-9465D8469BBF} 07-17-1-05-552   -c   -00 

21.  {CC4FA9DA-B68F-496C-A7A2-9465D8469BBF} 07-17-1-05-552   -i   -00 

22.  {CC4FA9DA-B68F-496C-A7A2-9465D8469BBF} 07-17-1-05-552   -j   -00 

23.  {CC4FA9DA-B68F-496C-A7A2-9465D8469BBF} 07-17-1-05-545   -g   -00 

24.  {CC4FA9DA-B68F-496C-A7A2-9465D8469BBF} 07-17-1-05-545   -h   -00 

25.  {CC4FA9DA-B68F-496C-A7A2-9465D8469BBF} 07-17-1-05-545   -i   -00 

26.  {86E13DF1-E1B7-4A11-8B06-3A6858DD76BD} 07-17-1-05-559   -a   -00 

27.  {86E13DF1-E1B7-4A11-8B06-3A6858DD76BD} 07-17-1-05-559   -b   -00 

28.  {86E13DF1-E1B7-4A11-8B06-3A6858DD76BD} 07-17-1-05-559   -g   -00 

29.  {F05E1942-C404-4CD7-A2A8-617171C214FD} 07-17-1-05-559   -b   -00 

30.  {F05E1942-C404-4CD7-A2A8-617171C214FD} 07-17-1-05-559   -g   -00 

31.  {ACCB341B-8C94-44E7-B515-C533F1511BD8} 07-17-1-05-559   -c   -99 

32.  {ACCB341B-8C94-44E7-B515-C533F1511BD8} 07-17-1-05-559   -h   -00 

33.  {ACCB341B-8C94-44E7-B515-C533F1511BD8} 07-17-1-05-559   -i   -00 

34.  {ACCB341B-8C94-44E7-B515-C533F1511BD8} 07-17-1-05-560   -a   -00 

35.  {ACCB341B-8C94-44E7-B515-C533F1511BD8} 07-17-1-05-560   -d   -00 

36.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 281410_2.0015.12 

37.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-570 -a -00 

38.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-570 -c -01 

39.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-570 -c -99 

40.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-570 -f -00 

41.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-570 -f -00 

42.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-571 -a -00 

43.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-571 -c -00 

44.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-571 -d -00 

45.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-572 -h -01 

46.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-572 -i -00 

47.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-580 -d -00 

48.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-580 -d -00 

49.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-581 -a -00 

50.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-581 -c -00 

51.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-581 -c -00 

52.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -a -00 

53.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -b -00 

54.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -c -00 

55.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -d -00 

56.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -f -00 

57.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -g -00 

58.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -h -00 

59.  {A7378FDF-09DC-4CF0-8145-9431ED787BAF} 07-17-1-05-582 -h -00 

60.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 281409_5.0042.135 

61.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 281409_5.0042.163 
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62.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 281409_5.0042.144 

63.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 281409_5.0042.71 

64.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 07-17-1-05-605   -g   -00 

65.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 07-17-1-05-605   -h   -00 

66.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 07-17-1-05-605   -i   -00 

67.  {E0CDF684-8928-4963-9CED-48800205CAD8} 07-17-1-05-605   -j   -00 

68.  {69BA8E5F-BB54-4F06-A331-3668CD4E9F58} 281409_5.0042.134 

69.  {2F2B96BE-0E4D-4D2E-B661-7B39EB1A57C1} 07-05-1-10-489   -b   -00 

70.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.286 

71.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.287 

72.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.278 

73.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.277 

74.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.290 

75.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.289 

76.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.281 

77.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.282 

78.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.279 

79.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.284 

80.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.280 

81.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.276 

82.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.285 

83.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.275 

84.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.288 

85.  
{E2CAD973-12BC-4CB7-921A-

2B6BCA0B8153} 
281706_2.0023.283 

86.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.98/7 

87.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.105 

88.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.106 

89.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.98/6 

90.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.107 

91.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.101 

92.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.109 

93.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281703_2.0012.98/4 

94.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281708_2.0019.153/20 

95.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281708_2.0019.153/19 

96.  {7E1A10B6-CA7B-4F5A-BE54-E065652F0C65} 281708_2.0019.153/18 

97.  {97C5E607-8A88-4805-934E-1E4A40D7315F} 281104_5.0003.51/8 

98.  {97C5E607-8A88-4805-934E-1E4A40D7315F} 281104_5.0003.47/1 

99.  {97C5E607-8A88-4805-934E-1E4A40D7315F} 281104_5.0003.46/3 

100.  {AE00FF69-1F82-4195-8A87-2240A506CF55} 281104_5.0010.4/1 

101.  {AE00FF69-1F82-4195-8A87-2240A506CF55} 281104_5.0010.119 

102.  {AE00FF69-1F82-4195-8A87-2240A506CF55} 281104_5.0010.41/2 
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103.  {AE00FF69-1F82-4195-8A87-2240A506CF55} 281104_5.0010.42 

104.  {B10A90F4-CCC6-4F00-9E57-EE96D4EC1038} 281703_2.0012.98/16 

105.  {B10A90F4-CCC6-4F00-9E57-EE96D4EC1038} 281703_2.0012.98/17 

106.  {B10A90F4-CCC6-4F00-9E57-EE96D4EC1038} 281703_2.0012.98/18 

107.  {B10A90F4-CCC6-4F00-9E57-EE96D4EC1038} 281703_2.0012.98/19 

108.  {B10A90F4-CCC6-4F00-9E57-EE96D4EC1038} 281703_2.0012.98/8 

109.  {B10A90F4-CCC6-4F00-9E57-EE96D4EC1038} 281703_2.0012.98/21 

110.  {B10A90F4-CCC6-4F00-9E57-EE96D4EC1038} 281703_2.0012.98/20 

 

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

 

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

L.p. Numer guid 
Adres leśny / Nr 

działki 

1.  {EE254A07-A9BF-4E0F-B2B0-177E379FC4CF} 07-05-1-10-491 -k -00 

2.  {3B0409E3-9C93-4F59-AE1E-091F343976A4} 07-05-1-10-499 -d -00 

3.  {721C72BC-3F4F-41FE-A425-607E096610C5} 07-05-1-10-501 -c -00 

4.  {55DE7A7C-2B38-42BF-978C-5A65473B9179} 07-08-1-01-1 -h -00 

5.  {207D5108-B057-44B9-8642-B963D8477BCE} 07-08-1-02-46 -p -00 

6.  {D2FB56EB-C0AF-409A-982F-1F62CFDC47EA} 07-08-1-04-114 -m -00 

7.  {D2FB56EB-C0AF-409A-982F-1F62CFDC47EA} 07-08-1-04-114 -n -00 

8.  {D2FB56EB-C0AF-409A-982F-1F62CFDC47EA} 07-08-1-04-138 -a -00 

9.  {D2FB56EB-C0AF-409A-982F-1F62CFDC47EA} 07-08-1-04-139 -c -00 

10.  {D2FB56EB-C0AF-409A-982F-1F62CFDC47EA} 07-08-1-04-140 -a -00 

11.  {D2FB56EB-C0AF-409A-982F-1F62CFDC47EA} 07-08-1-04-140 -d -00 

12.  {D2FB56EB-C0AF-409A-982F-1F62CFDC47EA} 07-08-1-04-140 -f -00 

13.  {D40A3020-6058-44A5-BE7E-AF45D1F9F810} 07-08-1-04-176 -k -00 

14.  {5CDAE7C2-F66E-409B-BCE8-3D144F3D4E5B} 07-08-1-04-220 -b -00 

15.  {5CDAE7C2-F66E-409B-BCE8-3D144F3D4E5B} 07-08-1-04-221 -a -00 

16.  {F6BE7A52-1583-4570-AE9A-965B54B1BD17} 07-08-1-07-234 -h -00 

17.  {C73EA89D-0F91-4068-87AF-13371B185384} 07-18-1-01-197 -d -00 

18.  {E9302C4B-7AF3-43FE-9FB8-036965FE826D} 07-18-1-01-197 -l -00 

19.  {E9302C4B-7AF3-43FE-9FB8-036965FE826D} 07-18-1-01-207 -c -00 

20.  {FD7E960A-E027-479B-916C-E92F9261B930} 07-18-1-01-234 -f -00 

21.  {FD7E960A-E027-479B-916C-E92F9261B930} 07-18-1-03-256 -c -00 

22.  {A6E931F2-2528-4A58-B01B-F8B9108D3117} 07-29-3-09-116 -c -00 

23.  {F64F797F-74D1-474B-BDD0-C42EE5CF156E} 07-29-3-09-93A -c -00 

24.  {07D62496-FAEE-4C01-AA88-B5BFEB46E111} 07-29-3-09-93A -j -00 

25.  {07D62496-FAEE-4C01-AA88-B5BFEB46E111} 07-29-3-09-93B -h -00 

26.  {5709DF79-7868-4C45-874D-996C67961C7D} 07-29-3-09-93C -g -00 

27.  {1E9515BE-736E-4606-8CD1-7A4DF456C7AF} 07-29-3-09-94 -d -00 

28.  {1E9515BE-736E-4606-8CD1-7A4DF456C7AF} 07-29-3-09-94 -i -00 

29.  {8BE21453-321B-4E22-8443-1512EFF30E63} 07-29-3-09-95 -d -00 

30.  {A6E931F2-2528-4A58-B01B-F8B9108D3117} 07-29-3-09-95 -k -00 

31.  {25A9AAF6-2A65-491C-A840-8B9E06ECA235} 07-29-3-11-116A -n -00 

32.  {C23FF2B8-ADC9-4074-800F-A8A715429C98} 07-29-3-11-141 -g -00 

33.  {09AE3101-B793-4066-8B58-17C42B7ECA8F} 07-29-3-11-142 -h -00 

34.  {6543A62B-68BB-4871-A656-3618548D0930} 07-29-3-11-202 -d -00 



 

237 

 

35.  {95790921-623C-4EF2-A60D-B864CC227AA7} 07-31-2-07-821 -bx -00 

 

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

 

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i 

stymulowanej regeneracji 

L.p. Numer guid 
Adres leśny / Nr 

działki 

1.  {942430FD-E8D6-47AF-9798-5AE26AA6DD3B} 07-08-1-03-63 -b -00 

2.  {942430FD-E8D6-47AF-9798-5AE26AA6DD3B} 07-08-1-03-64 -b -00 

3.  {C75B391E-458E-4C83-8B98-8F897BF9A2D1} 07-08-1-03-64 -d -00 

4.  {2E9977CB-6D51-48EB-A7D6-D0FA6134334F} 07-08-1-03-85 -d -00 

5.  {2E9977CB-6D51-48EB-A7D6-D0FA6134334F} 07-08-1-03-86 -f -00 

6.  {2E9977CB-6D51-48EB-A7D6-D0FA6134334F}  281410_2.0033.172 

7.  
{02EA3AEA-4E75-4CF6-9DD2-

28EDA555BA89} 
07-08-1-05-237 -f -00 

8.  {732369EF-1CC8-4356-A2C9-D59387F62229} 07-08-1-05-244 -n -00 

9.  {7754B612-FE39-479C-A64C-C00533660546} 07-08-1-05-258 -a -00 

10.  {7754B612-FE39-479C-A64C-C00533660546} 07-08-1-05-258 -b -00 

11.  {7754B612-FE39-479C-A64C-C00533660546} 07-08-1-05-258 -j -00 

12.  {7754B612-FE39-479C-A64C-C00533660546} 07-08-1-05-258 -k -00 

13.  {7754B612-FE39-479C-A64C-C00533660546} 07-08-1-05-258 -r -00 

14.  {732369EF-1CC8-4356-A2C9-D59387F62229} 
07-08-1-05-265A -c -

00 

15.  {45CF8E8E-A966-4650-867E-165C20FFA0AE} 
07-08-1-05-265A -j -

00 

16.  {FA98CF6A-9D73-4134-8C1A-690E3948F87D} 
07-08-1-05-265A -k -

00 

17.  {FA98CF6A-9D73-4134-8C1A-690E3948F87D} 
07-08-1-05-265A -n -

00 

18.  {5EAE8BB2-1CB3-4B14-97EF-F2FEEE013401} 07-29-3-10-100 -b -00 

19.  {5EAE8BB2-1CB3-4B14-97EF-F2FEEE013401} 
07-29-3-10-100 -m -

00 

20.  {5EAE8BB2-1CB3-4B14-97EF-F2FEEE013401} 07-29-3-10-83 -h -00 

21.  {5EAE8BB2-1CB3-4B14-97EF-F2FEEE013401} 07-29-3-10-83 -j -00 

22.  {5EAE8BB2-1CB3-4B14-97EF-F2FEEE013401} 07-29-3-10-84 -l -00 

23.  {51111F0C-FE31-4ABC-A5CA-B5E139D34963} 07-29-3-11-202 -b -00 

 

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

 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea) 

L.p. Numer guid 
Adres leśny / Nr 

działki 

1.  {17C6EE99-DB97-4A22-918E-1FD0D4044F62} 07-05-1-10-497 -j -00 

2.  {661ADC55-8C37-4588-BE60-CD5EA11CD1B3} 07-05-1-10-501 -b -00 

3.  {661ADC55-8C37-4588-BE60-CD5EA11CD1B3} 07-05-1-10-501 -d -00 

4.  {343019FC-D09B-40D5-AA9F-94977BD1524A} 07-08-1-01-74 -i -00 

5.  {343019FC-D09B-40D5-AA9F-94977BD1524A} 07-08-1-01-75 -l -00 
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6.  {7739E0AF-0FD6-4A00-ABC4-B21FDC75F7CA} 07-08-1-02-27 -c -00 

7.  {7739E0AF-0FD6-4A00-ABC4-B21FDC75F7CA} 07-08-1-02-27 -p -00 

8.  {7739E0AF-0FD6-4A00-ABC4-B21FDC75F7CA} 07-08-1-02-6A -d -00 

9.  {7739E0AF-0FD6-4A00-ABC4-B21FDC75F7CA} 07-08-1-02-6A -g -00 

10.  {7739E0AF-0FD6-4A00-ABC4-B21FDC75F7CA} 07-08-1-02-6A -h -00 

11.  {772F54C7-CED4-4AA0-9327-A1AB12C26881} 07-08-1-04-197 -a -00 

12.  {772F54C7-CED4-4AA0-9327-A1AB12C26881} 07-08-1-04-197 -d -00 

13.  {772F54C7-CED4-4AA0-9327-A1AB12C26881} 07-08-1-04-197 -j -00 

14.  {59789F72-B9A2-4810-B74A-3BF6F8869015} 07-08-1-04-214 -g -00 

15.  {59789F72-B9A2-4810-B74A-3BF6F8869015} 07-08-1-04-214 -i -00 

16.  {4BD684E9-1AEA-49D3-8B4C-DBB1D71C008A} 07-08-1-05-223 -a -00 

17.  {59789F72-B9A2-4810-B74A-3BF6F8869015} 07-08-1-05-237 -a -00 

18.  {59789F72-B9A2-4810-B74A-3BF6F8869015} 07-08-1-05-237 -b -00 

19.  {59789F72-B9A2-4810-B74A-3BF6F8869015} 07-08-1-05-237 -c -00 

20.  {59789F72-B9A2-4810-B74A-3BF6F8869015} 07-08-1-05-237 -m -00 

21.  {4BD684E9-1AEA-49D3-8B4C-DBB1D71C008A} 
07-08-1-05-244A -a -

00 

22.  {970B9942-D8F0-4FF3-8133-4C65D0BA1AB7} 07-08-1-07-125 -b -00 

23.  {970B9942-D8F0-4FF3-8133-4C65D0BA1AB7} 07-08-1-07-125 -d -00 

24.  {970B9942-D8F0-4FF3-8133-4C65D0BA1AB7} 07-08-1-07-125 -f -00 

25.  {970B9942-D8F0-4FF3-8133-4C65D0BA1AB7} 07-08-1-07-126 -a -00 

26.  {EB51DB38-D3A4-44B8-8A56-7529589BC118} 07-08-1-07-235 -f -00 

27.  {C3444AD5-ECA4-4FAB-9EB6-3A080D5C49D7} 07-08-2-10-13 -d -00 

28.  {2B3A496A-E7BF-404F-9EC0-F1D8B936B65C} 07-08-2-10-28 -g -00 

29.  {6838835B-D23A-480D-85E5-B5C898F2896B} 07-08-2-10-47 -b -00 

30.  {6838835B-D23A-480D-85E5-B5C898F2896B} 07-08-2-10-47 -c -00 

31.  {76450310-C0EC-4527-9219-DAC69F4A14DD} 07-08-2-10-47 -g -00 

32.  {63F1C2CE-60C5-4C24-B465-722D35735C2C} 07-08-2-10-48 -a -00 

33.  {63F1C2CE-60C5-4C24-B465-722D35735C2C} 07-08-2-10-48 -b -00 

34.  {6838835B-D23A-480D-85E5-B5C898F2896B} 07-08-2-10-48 -b -00 

35.  {63F1C2CE-60C5-4C24-B465-722D35735C2C} 07-08-2-10-48 -c -00 

36.  {6838835B-D23A-480D-85E5-B5C898F2896B} 07-08-2-10-48 -g -00 

37.  {76450310-C0EC-4527-9219-DAC69F4A14DD} 07-08-2-10-49 -d -00 

38.  {76450310-C0EC-4527-9219-DAC69F4A14DD} 07-08-2-10-49 -f -00 

39.  {0F5A551B-367C-49B6-9DFD-C6AB2E3D6DD4} 07-08-2-10-69 -d -00 

40.  {0F5A551B-367C-49B6-9DFD-C6AB2E3D6DD4} 07-08-2-10-70 -h -00 

41.  {76450310-C0EC-4527-9219-DAC69F4A14DD} 07-08-2-10-71 -c -00 

42.  {845643DA-9A96-46D7-8755-CB9493A81640} 07-08-2-10-72 -a -00 

43.  {845643DA-9A96-46D7-8755-CB9493A81640} 07-08-2-10-72 -b -00 

44.  {845643DA-9A96-46D7-8755-CB9493A81640} 07-08-2-10-72 -c -00 

45.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-242 -a -00 

46.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-242 -l -00 

47.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-242 -n -00 

48.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-242 -o -00 

49.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-242 -r -00 

50.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-271 -a -00 

51.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-271 -n -00 

52.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-274 -a -00 

53.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-274 -a -00 
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54.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-274 -i -00 

55.  {057CD3CF-1C7A-4E7B-B257-C13B60A88360} 07-08-2-13-275 -a -00 

56.  {9848D1B7-C798-4F79-977F-202E6A9469D7} 07-08-2-13-303 -l -00 

57.  {E525A5EB-4DCE-445C-BA41-0E187CD50EF4} 07-08-2-13-304 -i -00 

58.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 07-08-2-16-141 -a -00 

59.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 07-08-2-16-175 -a -00 

60.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 07-08-2-16-176 -h -00 

61.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 07-08-2-16-210 -a -00 

62.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 
07-08-2-16-210 -ax -

00 

63.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 07-08-2-16-210 -j -00 

64.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 07-08-2-16-210 -n -00 

65.  {8B1C6C8F-BFAB-49A0-978A-7B6F26E820B5} 07-08-2-16-210 -s -00 

66.  {B593024A-EA93-41D2-AE51-801B2002163E} 07-17-1-02-210 -c -00 

67.  {C590A9ED-03C0-419F-8F01-CCF15187A37B} 07-17-1-10-914 -l -00 

68.  {C590A9ED-03C0-419F-8F01-CCF15187A37B} 07-17-1-10-914 -m -00 

69.  {C590A9ED-03C0-419F-8F01-CCF15187A37B} 07-17-1-10-914 -z -00 

70.  {09DC7E7F-4EB7-40DE-BFF2-6855EB270779} 07-18-1-01-202 -k -00 

71.  {09DC7E7F-4EB7-40DE-BFF2-6855EB270779} 07-18-1-01-202 -l -00 

72.  {09DC7E7F-4EB7-40DE-BFF2-6855EB270779} 07-18-1-01-202 -m -00 

73.  {09DC7E7F-4EB7-40DE-BFF2-6855EB270779} 07-18-1-01-210 -b -00 

74.  {39A197E0-B409-40A7-A1E8-69FF7A462B23} 07-18-1-03-313 -b -00 

75.  {31E85694-C864-486A-9776-F9AB84C98251} 07-29-3-09-167 -d -00 

76.  {31E85694-C864-486A-9776-F9AB84C98251} 07-29-3-09-168 -c -00 

77.  {31E85694-C864-486A-9776-F9AB84C98251} 07-29-3-09-168 -d -00 

78.  {1048CCA3-FD84-4C08-874A-F7A9BCB6433D} 07-29-3-09-196 -b -00 

79.  {1048CCA3-FD84-4C08-874A-F7A9BCB6433D} 07-29-3-09-196 -c -00 

80.  {1048CCA3-FD84-4C08-874A-F7A9BCB6433D} 07-29-3-09-196 -d -00 

81.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-09-199 -f -00 

82.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-09-199 -g -00 

83.  {DA61C401-6ADC-45C0-8BB3-53D62FB92280} 07-29-3-09-224 -h -00 

84.  {DA61C401-6ADC-45C0-8BB3-53D62FB92280} 07-29-3-09-224 -j -00 

85.  {85B110C5-A313-4775-867F-1E5E816C7BF6} 07-29-3-09-225 -b -00 

86.  {85B110C5-A313-4775-867F-1E5E816C7BF6} 07-29-3-09-225 -c -00 

87.  {85B110C5-A313-4775-867F-1E5E816C7BF6} 07-29-3-09-225 -d -00 

88.  {9F1D251C-E27B-4D7B-8D94-08FD962C067F} 07-29-3-10-100 -f -00 

89.  {BA22B82C-CE66-4E98-9482-ECF45CE0811F} 07-29-3-10-100 -g -00 

90.  {BA22B82C-CE66-4E98-9482-ECF45CE0811F}  281703_2.0008.157/3 

91.  {B96E30D9-BD0E-4797-8D60-C33FEC42B27B} 07-29-3-10-132 -b -00 

92.  {B96E30D9-BD0E-4797-8D60-C33FEC42B27B} 07-29-3-10-132 -f -00 

93.  {371F3C48-833F-4CFC-9598-9569E645DD9E} 07-29-3-10-82 -f -00 

94.  {371F3C48-833F-4CFC-9598-9569E645DD9E} 07-29-3-10-82 -i -00 

95.  {A55D2E05-7F34-432C-861B-DDF079503F41} 07-29-3-10-82 -l -00 

96.  {A55D2E05-7F34-432C-861B-DDF079503F41} 07-29-3-10-83 -a -02 

97.  {A55D2E05-7F34-432C-861B-DDF079503F41} 07-29-3-10-83 -b -00 

98.  {A55D2E05-7F34-432C-861B-DDF079503F41} 07-29-3-10-83 -c -00 

99.  {A55D2E05-7F34-432C-861B-DDF079503F41} 07-29-3-10-83 -d -00 

100.  {A55D2E05-7F34-432C-861B-DDF079503F41} 07-29-3-10-83 -i -00 

101.  {64F359B3-7E58-4665-9812-A11BBBEE411A} 07-29-3-10-83 -k -00 
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102.  {DD348630-79C1-4034-9549-DAB9B864327F} 07-29-3-10-84 -c -00 

103.  {4124E26A-30BC-4BB7-8BFD-7281055143C9} 07-29-3-10-84 -g -00 

104.  {A55D2E05-7F34-432C-861B-DDF079503F41} 07-29-3-10-84 -h -00 

105.  {DD348630-79C1-4034-9549-DAB9B864327F} 07-29-3-10-84 -i -00 

106.  {DD348630-79C1-4034-9549-DAB9B864327F} 07-29-3-10-84 -j -00 

107.  {4124E26A-30BC-4BB7-8BFD-7281055143C9} 07-29-3-10-84 -k -00 

108.  {B1B29658-4D29-4654-AACD-AD5B401C002D} 07-29-3-10-87 -l -00 

109.  {F0DA34FB-139D-49B3-843E-6C725D3BAC74} 07-29-3-11-141 -d -00 

110.  {F0DA34FB-139D-49B3-843E-6C725D3BAC74} 07-29-3-11-141 -j -00 

111.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-170 -k -00 

112.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-170 -l -00 

113.  {F0DA34FB-139D-49B3-843E-6C725D3BAC74} 07-29-3-11-171 -a -00 

114.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-171 -g -00 

115.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-171 -h -00 

116.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-171 -i -00 

117.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-171 -j -00 

118.  {D657BD51-E21E-464F-B10D-E9F3694E7F1A} 07-29-3-11-172 -c -00 

119.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-172 -g -00 

120.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-200 -b -00 

121.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-200 -d -00 

122.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5} 07-29-3-11-200 -l -00 

123.  {FB5C8C0C-3A5B-4107-887A-351C5F84D3D5}  281703_2.0017.200/3 

124.  {77C4DD05-9472-4421-A7AF-08A389E40A2B} 07-29-3-11-227 -i -00 

125.  {F5035DE2-9205-4FD7-8E30-014F9EE4AD43} 07-29-3-11-230 -a -00 

126.  {F5035DE2-9205-4FD7-8E30-014F9EE4AD43} 07-29-3-11-230 -b -00 

127.  {F550B07E-A63F-4938-A8C8-5EB735B96A81} 07-29-3-11-230 -f -00 

128.  {F550B07E-A63F-4938-A8C8-5EB735B96A81} 07-29-3-11-230 -h -00 

129.  {F550B07E-A63F-4938-A8C8-5EB735B96A81} 07-29-3-11-230 -j -00 

130.  {F550B07E-A63F-4938-A8C8-5EB735B96A81} 07-29-3-11-230 -l -00 

131.  {71089D27-4A40-4850-8B71-380F6CFCEF27} 07-29-3-11-252 -g -00 

132.  {71089D27-4A40-4850-8B71-380F6CFCEF27} 07-29-3-11-252 -h -00 

133.  {71089D27-4A40-4850-8B71-380F6CFCEF27} 07-29-3-11-252 -n -00 

134.  {CCCF5DD6-E4F9-4981-8D85-EF4EE194BE09} 07-29-3-11-252 -n -00 

135.  {CCCF5DD6-E4F9-4981-8D85-EF4EE194BE09} 07-29-3-11-252 -o -00 

136.  {F550B07E-A63F-4938-A8C8-5EB735B96A81} 07-29-3-11-254 -c -00 

137.  {F550B07E-A63F-4938-A8C8-5EB735B96A81} 07-29-3-11-254 -d -00 

138.  {F550B07E-A63F-4938-A8C8-5EB735B96A81} 07-29-3-11-254 -l -00 

139.  {A69AAE6E-248E-45AF-AE71-C65955C0900D} 07-29-3-12-154 -l -00 

140.  {A69AAE6E-248E-45AF-AE71-C65955C0900D} 07-29-3-12-154 -m -00 

141.  {A69AAE6E-248E-45AF-AE71-C65955C0900D} 07-29-3-12-154 -n -00 

142.  {A69AAE6E-248E-45AF-AE71-C65955C0900D} 07-29-3-12-154 -o -00 

143.  {9A06B40A-50BD-42EC-AEA7-23A8FB8C405F} 07-29-3-12-183 -c -00 

144.  {9A06B40A-50BD-42EC-AEA7-23A8FB8C405F} 07-29-3-12-183 -g -00 

145.  {9A06B40A-50BD-42EC-AEA7-23A8FB8C405F} 07-29-3-12-183 -h -00 

146.  {A7A80905-B856-456B-9FEE-6EAC429C16E4} 07-29-3-12-185 -i -00 

147.  {A7A80905-B856-456B-9FEE-6EAC429C16E4} 07-29-3-12-185 -j -00 

148.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-209 -i -00 

149.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-209 -j -00 
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150.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-209 -k -00 

151.  {AB7DF54E-2D18-4418-91A9-F076DBEDF074} 07-29-3-12-209 -m -00 

152.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-209 -n -00 

153.  {AB7DF54E-2D18-4418-91A9-F076DBEDF074} 07-29-3-12-209 -n -00 

154.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-210 -c -00 

155.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-210 -g -00 

156.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-210 -j -00 

157.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-210 -l -00 

158.  {1E857AA3-8400-4AD6-AE23-F7F1B7BDC582} 07-29-3-12-210 -s -00 

159.  {3C99CF67-4CA5-437D-85BF-E0433D1252E6} 07-29-3-12-212 -o -00 

160.  {3C99CF67-4CA5-437D-85BF-E0433D1252E6} 07-29-3-12-213 -i -00 

161.  {3C99CF67-4CA5-437D-85BF-E0433D1252E6} 07-29-3-12-213 -j -00 

162.  {C83034C2-CCE5-469D-A74E-7EACA70BE798} 07-29-3-12-214 -a -00 

163.  {C83034C2-CCE5-469D-A74E-7EACA70BE798} 07-29-3-12-214 -d -00 

164.  {C83034C2-CCE5-469D-A74E-7EACA70BE798} 07-29-3-12-214 -f -00 

165.  {C83034C2-CCE5-469D-A74E-7EACA70BE798} 07-29-3-12-214 -g -00 

166.  {0068BB97-42B4-4B49-93EA-0287AD6FAF39} 07-29-3-12-238 -h -00 

167.  {0068BB97-42B4-4B49-93EA-0287AD6FAF39} 07-29-3-12-238 -i -00 

168.  {5B6FF49A-9A53-498F-B916-AAF79C78F14B} 07-29-3-12-238 -k -00 

169.  {5B6FF49A-9A53-498F-B916-AAF79C78F14B} 07-29-3-12-238 -l -00 

170.  {83CA1887-3B52-4CAA-8AF4-CBA2AE6111C7} 07-29-3-12-239 -a -00 

171.  {3C99CF67-4CA5-437D-85BF-E0433D1252E6} 07-29-3-12-239 -b -00 

172.  {83CA1887-3B52-4CAA-8AF4-CBA2AE6111C7} 07-29-3-12-239 -b -00 

173.  {83CA1887-3B52-4CAA-8AF4-CBA2AE6111C7} 07-29-3-12-239 -c -00 

174.  {EDAB17B8-DFF7-4881-B905-4C82434D7EA8} 07-29-3-12-239 -h -00 

175.  {5B6FF49A-9A53-498F-B916-AAF79C78F14B} 07-29-3-12-239 -i -00 

176.  {3C99CF67-4CA5-437D-85BF-E0433D1252E6} 07-29-3-12-240 -a -00 

177.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-264 -c -00 

178.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-265 -c -00 

179.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-266 -g -00 

180.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-266 -h -00 

181.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-268 -i -00 

182.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-268 -j -00 

183.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-268 -k -00 

184.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-268 -l -00 

185.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-269 -f -00 

186.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-269 -g -00 

187.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-269 -h -00 

188.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-269  -i -00 

189.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-270 -d -99 

190.  {D448FF3A-6705-47BD-AF9E-7146C59C0D6B} 07-29-3-12-270 -f -00 

191.  {86269591-5826-4792-B6C9-4577553C7A61} 07-29-3-12-281 -g -00 

192.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-283 -b -00 

193.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-283 -j -00 

194.  {62BE5F90-E5C2-40A2-8B07-25B33675C602} 07-29-3-12-285 -b -00 

195.  {62BE5F90-E5C2-40A2-8B07-25B33675C602} 07-29-3-12-285 -d -00 

196.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-289 -c -00 

197.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-290 -a -00 
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198.  {EDD2C5C6-EF07-47A5-A1FE-6460AEAF3A4F} 07-29-3-12-290 -b -00 

199.  {63C7595F-A2DD-48A2-B25B-5079A94385F5} 07-29-3-12-293 -a -00 

200.  {63C7595F-A2DD-48A2-B25B-5079A94385F5} 07-29-3-12-293 -c -00 

201.  {E05D2D87-AAF7-41ED-A957-2972AF3FEE4C} 07-31-2-07-821 -n -00 

202.  {5663B3FC-D5FA-4C05-82C2-0247B85912B5} 07-31-2-08-831 -j -00 

203.  {5663B3FC-D5FA-4C05-82C2-0247B85912B5} 07-31-2-08-850 -a -00 

204.  {9E24E6CD-931F-46DB-8240-F57577C3B03B} 07-36-1-09-415 -f -00 

205.  {9E24E6CD-931F-46DB-8240-F57577C3B03B} 07-36-1-09-415 -i -00 

206.  {9E24E6CD-931F-46DB-8240-F57577C3B03B} 07-36-1-09-415 -j -00 

207.  {9E24E6CD-931F-46DB-8240-F57577C3B03B} 07-36-1-09-415 -l -00 

208.  {9E24E6CD-931F-46DB-8240-F57577C3B03B} 07-36-1-09-416 -a -00 

209.  {1070D5D6-917F-4DF9-81DC-BBF6D74F2C51} 07-36-1-09-416 -i -00 

 

 

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

 

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

mechowisk 

L.p. Numer guid 
Adres leśny / Nr 

działki 

1.  {40F0EA77-152C-485B-AE56-AF176D26783D} 07-08-1-01-74 -i -00 

2.  {40F0EA77-152C-485B-AE56-AF176D26783D} 07-08-1-01-75 -l -00 

3.  {91AC7D5D-6730-4132-B26F-3918EFB13289} 07-08-1-02-27 -c -00 

4.  {6B84DFC8-A789-4FA7-8974-412BED4818F0} 07-08-1-02-8 -m -00 

5.  {EBA79B20-41E3-4558-9FB1-9953CE77CAB6} 07-08-1-04-220 -b -00 

6.  {936A5A3A-A8C7-456A-AC5E-C119AFC7231E} 07-08-1-04-221 -a -00 

7.  {C7C64AC9-DA11-46ED-A71C-47EA32FE3A40} 07-08-1-04-221 -a -00 

8.  {EBA79B20-41E3-4558-9FB1-9953CE77CAB6} 07-08-1-04-221 -a -00 

9.  {DC0BE6ED-8EBE-4FC0-9F16-1662B3C209CB} 
07-16-2-09-110A -f -

00 

10.  {5A6BADDC-F529-405C-BF3F-C279BA968249} 07-16-2-11-168 -a -00 

11.  {5A6BADDC-F529-405C-BF3F-C279BA968249} 07-16-2-11-169 -a -00 

12.  {5A6BADDC-F529-405C-BF3F-C279BA968249}  281104_5.0010.72/1 

13.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 07-17-1-10-911 -b -00 

14.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 07-17-1-10-911 -c -00 

15.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 07-17-1-10-911 -d -00 

16.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 07-17-1-10-911 -d -00 

17.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 07-17-1-10-911 -j -00 

18.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 07-17-1-10-911 -k -00 

19.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 07-17-1-10-911 -w -00 

20.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936}  281409_5.0042.36/1 

21.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 281409_5.0042.37/4 

22.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 281409_5.0042.31/30 

23.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 281409_5.0042.40 

24.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 281409_5.0042.39 

25.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 281409_5.0042.42 

26.  {7F1D4E89-3C93-496E-B122-FC7A80B63936} 281409_5.0042.31/22 

27.  {FE5020C7-3199-4AA2-B59E-A9EFF8D0E32E} 07-18-1-01-202 -k -00 
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28.  {FE5020C7-3199-4AA2-B59E-A9EFF8D0E32E} 07-18-1-01-202 -l -00 

29.  {FE5020C7-3199-4AA2-B59E-A9EFF8D0E32E} 
07-18-1-01-202 -m -

00 

30.  {EC5C06E6-471C-4272-ABA7-821FBAA6095F} 07-18-1-01-209 -d -00 

31.  {FE5020C7-3199-4AA2-B59E-A9EFF8D0E32E} 07-18-1-01-210 -b -00 

32.  {FE5020C7-3199-4AA2-B59E-A9EFF8D0E32E} 07-18-1-01-210 -c -00 

33.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-195 -d -00 

34.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-195 -g -00 

35.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-195 -i -00 

36.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-195 -j -00 

37.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-196 -c -00 

38.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-196 -d -00 

39.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-196 -k -00 

40.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-223 -b -00 

41.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-223 -c -00 

42.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-223 -f -00 

43.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-223 -g -00 

44.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-224 -a -00 

45.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-224 -g -00 

46.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-224 -k -00 

47.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-224 -l -00 

48.  {58FE3E9E-10E7-4565-A26F-E1CD7249751F} 07-29-3-09-224 -r -00 

49.  {E1D56192-851C-4A10-B76A-23AF96273849} 07-29-3-11-170 -k -00 

50.  {E1D56192-851C-4A10-B76A-23AF96273849} 07-29-3-11-170 -l -00 

51.  {E1D56192-851C-4A10-B76A-23AF96273849} 07-29-3-11-171 -g -00 

52.  {E1D56192-851C-4A10-B76A-23AF96273849} 07-29-3-11-171 -h -00 

53.  {E1D56192-851C-4A10-B76A-23AF96273849} 07-29-3-11-171 -k -00 

54.  {415A3C31-5A1C-45E8-A2BF-946616F288F6} 07-36-1-09-415 -j -00 

55.  {415A3C31-5A1C-45E8-A2BF-946616F288F6} 07-36-1-09-416 -a -00 

56.  {415A3C31-5A1C-45E8-A2BF-946616F288F6} 07-36-1-09-416 -i -00 

 

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

 

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

Carpinetum) 

L.p. Numer guid 
Adres leśny / Nr 

działki 

1.  {80738996-7E94-4BAA-A0CD-AB3F8381A4C3} 07-05-1-08-420 -a -00 

2.  {F3018EC2-D425-4432-94E2-EB33FC3ABA09} 07-05-1-10-379 -z -00 

3.  {D5C0C5F8-BEDC-4BCC-A89C-97C9B77C6723} 07-05-1-10-486 -d -00 

4.  {C5D6ADA9-4A99-4147-ADB2-C9780D670141} 07-08-1-05-258 -f -00 

5.  {2623C444-1CAC-4666-9EE7-4CCC0C5909EA} 07-08-1-05-300 -g -00 

6.  {2623C444-1CAC-4666-9EE7-4CCC0C5909EA} 07-08-1-05-300 -h -00 

7.  {FC6315B3-A28A-450A-A308-96AE90048D2B} 07-08-1-05-300 -h -00 

8.  {FC6315B3-A28A-450A-A308-96AE90048D2B} 07-08-1-05-300 -i -00 

9.  {66AD34A8-C02C-4E62-A6FA-64E3D2665313} 
07-08-1-07-229 -bx -

00 

10.  {E679F9B4-1147-4890-9E0D-96746C9EA59B} 07-08-1-07-229 -f -00 

11.  {2DD73CE9-2360-4083-9768-8A1C20D800E3} 07-08-1-07-234 -f -00 
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12.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-334 -b -00 

13.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-334 -c -00 

14.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-334 -d -00 

15.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-334 -f -00 

16.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-334 -g -00 

17.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-334 -h -00 

18.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-334 -k -00 

19.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-335 -d -00 

20.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-335 -f -00 

21.  {735679DE-73AD-4EDC-A57C-E88DA2D448C2} 07-08-1-09-335 -g -00 

22.  {5B21111F-C73D-4064-AB53-BC64F345C9AC} 07-08-1-09-336 -a -00 

23.  {B3583DD3-3784-46A1-85AF-8440F2EF911B} 07-08-1-09-351 -g -00 

24.  {965DC752-7794-466C-9797-B1ADBA0DE753} 07-08-2-10-29 -d -00 

25.  {965DC752-7794-466C-9797-B1ADBA0DE753} 07-08-2-10-29 -g -00 

26.  {E5D107B5-9D5E-4C13-9F63-4A324193ABF3} 07-08-2-10-3 -a -00 

27.  {E5D107B5-9D5E-4C13-9F63-4A324193ABF3} 07-08-2-10-3 -c -00 

28.  {E5D107B5-9D5E-4C13-9F63-4A324193ABF3} 07-08-2-10-3 -d -00 

29.  {AEC31FED-AC28-4FCB-A922-90F8F2513851} 07-08-2-18-470 -c -00 

30.  {AEC31FED-AC28-4FCB-A922-90F8F2513851} 07-08-2-18-471 -a -00 

31.  {AEC31FED-AC28-4FCB-A922-90F8F2513851} 07-08-2-18-471 -b -00 

32.  {AEC31FED-AC28-4FCB-A922-90F8F2513851} 07-08-2-18-471 -d -00 

33.  {412A54FE-9B43-4EA9-9AB3-6FB3275F1D37} 07-16-2-11-347 -a -00 

34.  {412A54FE-9B43-4EA9-9AB3-6FB3275F1D37} 07-16-2-11-347 -c -00 

35.  {412A54FE-9B43-4EA9-9AB3-6FB3275F1D37} 07-16-2-11-347 -d -00 

36.  {412A54FE-9B43-4EA9-9AB3-6FB3275F1D37} 07-16-2-11-347 -f -00 

37.  {412A54FE-9B43-4EA9-9AB3-6FB3275F1D37} 281104_5.0012.388/4 

38.  {27025300-246A-4B55-9433-BA5270326E32} 07-16-2-11-348 -n -00 

39.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-101 -a -00 

40.  {EAC9AF78-9153-48CD-B2E1-ED442DEF59C8} 07-17-1-01-101 -b -00 

41.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-101 -c -00 

42.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-101 -d -00 

43.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-101 -f -00 

44.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-101 -g -00 

45.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-101 -h -00 

46.  {EAC9AF78-9153-48CD-B2E1-ED442DEF59C8} 07-17-1-01-102 -a -00 

47.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-102 -f -00 

48.  {EAC9AF78-9153-48CD-B2E1-ED442DEF59C8} 07-17-1-01-102 -g -00 

49.  {EAC9AF78-9153-48CD-B2E1-ED442DEF59C8} 07-17-1-01-102 -h -00 

50.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-102 -k -00 

51.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-102 -l -00 

52.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-115 -a -01 

53.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-115 -a -99 

54.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-115 -b -01 

55.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-115 -b -02 

56.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-115 -b -98 

57.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-116 -a -00 

58.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-116 -b -00 

59.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-116 -c -00 
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60.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-116 -d -00 

61.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-116 -f -00 

62.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-116 -g -00 

63.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-117 -a -00 

64.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-117 -f -00 

65.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-117 -g -00 

66.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-117 -j -00 

67.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-175 -a -00 

68.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-175 -c -00 

69.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-176 -c -00 

70.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-176 -f -00 

71.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-176 -g -00 

72.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-176 -h -00 

73.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -a -00 

74.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -b -00 

75.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -c -00 

76.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -d -00 

77.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -f -00 

78.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -g -00 

79.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -h -00 

80.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -i -00 

81.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-211 -j -00 

82.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-212 -a -00 

83.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-212 -b -00 

84.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-212 -c -00 

85.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-212 -d -00 

86.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-212 -f -00 

87.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-212 -g -00 

88.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -a -00 

89.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -c -00 

90.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -h -00 

91.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -i -00 

92.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -j -00 

93.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -l -00 

94.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 
07-17-1-01-213 -m -

00 

95.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -n -00 

96.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-01-213 -o -00 

97.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -a -01 

98.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -a -99 

99.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -b -00 

100.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -f -00 

101.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -g -00 

102.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -h -00 

103.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -i -00 

104.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -l -00 

105.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 
07-17-1-02-210 -m -

00 

106.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -n -00 
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107.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-02-210 -o -00 

108.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-250 -a -00 

109.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-250 -c -00 

110.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-250 -d -00 

111.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-250 -f -00 

112.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-250 -g -00 

113.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-251 -a -00 

114.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-251 -c -00 

115.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-251 -d -00 

116.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-251 -f -00 

117.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-252 -a -00 

118.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-252 -b -00 

119.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-252 -d -00 

120.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-252 -l -00 

121.  {D60530F1-D86E-491C-8560-17D3FEBACEDA} 07-17-1-03-252 -n -00 

122.  {02020E26-D3CA-49E8-AC66-DDD511CF1581} 07-17-1-03-328 -b -00 

123.  {02020E26-D3CA-49E8-AC66-DDD511CF1581} 07-17-1-03-328 -d -00 

124.  {02020E26-D3CA-49E8-AC66-DDD511CF1581} 07-17-1-03-328 -i -00 

125.  {02020E26-D3CA-49E8-AC66-DDD511CF1581} 07-17-1-03-328 -j -01 

126.  {02020E26-D3CA-49E8-AC66-DDD511CF1581} 07-17-1-03-328 -j -99 

127.  {D86679EC-D42A-4C92-AFD4-46A23D799767} 07-17-1-01-117 -k -00 

128.  {D86679EC-D42A-4C92-AFD4-46A23D799767} 07-17-1-01-117 -l -00 

129.  {D86679EC-D42A-4C92-AFD4-46A23D799767} 
07-17-1-01-117 -m -

00 

130.  {6980F593-8D83-46B6-BF9B-89FA4E14E28E} 07-17-1-01-176 -j -00 

131.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-514 -r -00 

132.  {BD45BFEC-E183-4CE1-AFD4-5739D5092AAE} 07-17-1-04-523 -a -00 

133.  {BD45BFEC-E183-4CE1-AFD4-5739D5092AAE} 07-17-1-04-523 -b -00 

134.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-523 -c -00 

135.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-523 -f -00 

136.  {BD45BFEC-E183-4CE1-AFD4-5739D5092AAE} 07-17-1-04-523 -g -00 

137.  {BD45BFEC-E183-4CE1-AFD4-5739D5092AAE} 07-17-1-04-523 -h -00 

138.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-523 -i -00 

139.  {BD45BFEC-E183-4CE1-AFD4-5739D5092AAE} 07-17-1-04-533 -a -00 

140.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-533 -b -00 

141.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-544 -c -00 

142.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-544 -d -00 

143.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-544 -f -00 

144.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-544 -h -00 

145.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-544 -i -00 

146.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-544 -j -00 

147.  {D6DB63CF-99DF-4EF0-8FA5-6AB25C7500AF} 07-17-1-04-544 -k -00 

148.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-04-544 -l -00 

149.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 
07-17-1-04-544 -m -

00 

150.  {D6DB63CF-99DF-4EF0-8FA5-6AB25C7500AF} 07-17-1-05-551 -a -00 

151.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-05-551 -b -00 

152.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-05-552 -b -00 

153.  {0D66845C-0D25-40BA-9A29-40C5E299139D} 07-17-1-05-552 -d -00 

154.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-552 -l -00 
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155.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 
07-17-1-05-552 -m -

00 

156.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-552 -n -00 

157.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -a -01 

158.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -a -99 

159.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -b -02 

160.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -b -03 

161.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -b -04 

162.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -b -98 

163.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -g -01 

164.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -g -02 

165.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -g -98 

166.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-562 -g -98 

167.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -a -00 

168.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -b -00 

169.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -c -01 

170.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -c -99 

171.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -d -00 

172.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -f -00 

173.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -g -00 

174.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -h -01 

175.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -h -99 

176.  {127969CD-7B18-4967-9C4C-E30AC5590A0A} 07-17-1-05-572 -i -00 

177.  {72D09EAD-5DD6-4C73-8D47-11EFAC810213} 07-17-1-06-628 -j -00 

178.  {72D09EAD-5DD6-4C73-8D47-11EFAC810213} 07-17-1-06-628 -l -01 

179.  {72D09EAD-5DD6-4C73-8D47-11EFAC810213} 07-17-1-06-628 -l -99 

180.  {72D09EAD-5DD6-4C73-8D47-11EFAC810213} 07-17-1-06-628 -n -00 

181.  {72D09EAD-5DD6-4C73-8D47-11EFAC810213} 07-17-1-06-628 -o -00 

182.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-711 -b -00 

183.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-711 -c -00 

184.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-711 -f -00 

185.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-711 -g -00 

186.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-711 -h -01 

187.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-711 -h -99 

188.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-712 -a -00 

189.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-06-712 -b -00 

190.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-06-712 -c -00 

191.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-06-712 -d -00 

192.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-06-712 -f -00 

193.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-712 -g -00 

194.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-712 -h -00 

195.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-712 -i -00 

196.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-712 -j -00 

197.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-06-712 -k -00 

198.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-731 -a -00 

199.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-731 -b -00 

200.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-731 -c -00 

201.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-731 -d -00 

202.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-731 -f -00 
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203.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-731 -g -00 

204.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-732 -b -00 

205.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-732 -c -00 

206.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-732 -g -00 

207.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-732 -h -00 

208.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-732 -k -00 

209.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -b -00 

210.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -c -01 

211.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -c -99 

212.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -d -01 

213.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -d -01 

214.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -d -99 

215.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -f -01 

216.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -f -99 

217.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -g -00 

218.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-06-733 -h -00 

219.  {2A842BF8-CEEC-4AF6-96A0-0D2D354F79F5} 07-17-1-06-733 -i -00 

220.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-751 -a -00 

221.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-751 -b -00 

222.  {1F5935A4-9AD9-4D2F-AE13-0A0229F54708} 07-17-1-06-751 -c -00 

223.  {2A4B8BB4-A43E-4BE0-9827-07A8B5B6289B} 07-17-1-06-751 -f -00 

224.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-752 -b -00 

225.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-752 -d -01 

226.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-752 -d -99 

227.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-752 -h -00 

228.  {929889D6-663B-4D5F-948E-8F0F9FB45FE1} 07-17-1-06-752 -i -00 

229.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-07-697 -l -00 

230.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-07-697 -o -00 

231.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-07-713 -b -00 

232.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-07-713 -d -00 

233.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-07-713 -g -00 

234.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-07-734 -a -00 

235.  {66F3624B-59B0-47A5-878A-E65DD9911583} 07-17-1-07-734 -b -00 

236.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-734 -c -00 

237.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-734 -d -00 

238.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -a -00 

239.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -b -00 

240.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -c -00 

241.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -d -00 

242.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -f -00 

243.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -g -00 

244.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -h -00 

245.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-07-753 -i -00 

246.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-767 -a -00 

247.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-767 -b -00 

248.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-767 -d -01 

249.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-767 -d -99 

250.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-767 -f -00 
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251.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-768 -a -00 

252.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-768 -b -00 

253.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-768 -c -00 

254.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-768 -f -00 

255.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-783 -a -00 

256.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-783 -d -00 

257.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-783 -f -00 

258.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-783 -g -00 

259.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-783 -i -00 

260.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-783 -j -00 

261.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-784 -c -00 

262.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-784 -d -00 

263.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-784 -f -00 

264.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-784 -g -00 

265.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-797 -a -00 

266.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-797 -c -00 

267.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-797 -d -00 

268.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-798 -a -00 

269.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-798 -b -00 

270.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-798 -c -00 

271.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-798 -f -00 

272.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-798 -h -00 

273.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-799 -a -00 

274.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-799 -b -00 

275.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-815 -b -00 

276.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-815 -c -00 

277.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-815 -d -00 

278.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-816 -a -00 

279.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-816 -c -00 

280.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-816 -d -01 

281.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-816 -d -99 

282.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -a -01 

283.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -a -99 

284.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -b -01 

285.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -b -99 

286.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -c -02 

287.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -c -03 

288.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -c -04 

289.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -c -98 

290.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-817 -d -00 

291.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-818 -a -01 

292.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-818 -a -02 

293.  {EF639B8F-5041-4B21-9228-1525FCC67EA7} 07-17-1-09-818 -a -98 

294.  {50FE3DA7-0C64-46FB-A944-9E8E77D34069} 07-18-1-01-239 -k -00 

295.  {335F63EE-ABD1-45FD-8B3C-FD3014184341} 
07-18-1-01-242A -k -

00 

296.  {4DDB5950-8D02-40D8-B28F-0692B0E26A9D} 07-18-1-03-412 -h -00 

297.  {0C5979F7-9C50-4F08-887F-E9DCA16888C7} 07-18-1-03-414 -d -00 

298.  {16C89026-A8BB-4D8C-ABCD-57DD361FE3BC} 07-18-1-04-391 -d -00 
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299.  {16C89026-A8BB-4D8C-ABCD-57DD361FE3BC} 07-18-1-04-391 -h -00 

300.  {E23FF45A-2872-4079-9416-76E44513B8C8} 07-29-3-08-67 -c -00 

301.  {E23FF45A-2872-4079-9416-76E44513B8C8} 07-29-3-08-67 -i -01 

302.  {E23FF45A-2872-4079-9416-76E44513B8C8} 07-29-3-08-67 -i -99 

303.  {E23FF45A-2872-4079-9416-76E44513B8C8} 07-29-3-08-67 -j -00 

304.  {E23FF45A-2872-4079-9416-76E44513B8C8} 07-29-3-08-67 -k -00 

305.  {D130589F-37D7-4915-B20C-E2EC0BC55356} 07-29-3-11-227 -b -00 

306.  {89C375B5-1BB6-466F-B019-DB46F1FBEABD} 07-29-3-11-234 -d -02 

307.  {89C375B5-1BB6-466F-B019-DB46F1FBEABD} 07-29-3-11-234 -d -03 

308.  {89C375B5-1BB6-466F-B019-DB46F1FBEABD} 07-29-3-11-234 -f -00 

309.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-827 -g -00 

310.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-844 -c -00 

311.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-844 -d -00 

312.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-844 -i -00 

313.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-845 -a -00 

314.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-845 -b -00 

315.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-845 -c -00 

316.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-845 -d -00 

317.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-845 -f -00 

318.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-845 -g -00 

319.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-845 -h -00 

320.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-846 -a -00 

321.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-846 -b -00 

322.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-846 -c -00 

323.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-846 -d -00 

324.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-846 -f -00 

325.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-846 -g -00 

326.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-847 -a -00 

327.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-847 -i -00 

328.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-847 -j -00 

329.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-861 -d -00 

330.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-861 -f -00 

331.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-861 -g -00 

332.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-862 -a -00 

333.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-862 -b -00 

334.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-862 -c -00 

335.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-862 -d -00 

336.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-863 -a -00 

337.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-863 -b -00 

338.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-864 -a -00 

339.  {4B879C2C-C55B-4F44-8171-249A93080528} 07-31-2-07-864 -b -00 

340.  {795624D5-2ED4-4B56-AD7E-B67D23EB5D1C} 07-31-2-08-87A -c -00 

341.  {B41D5AFA-F60A-490A-9C03-7841FE63568F} 07-18-1-03-408 -l -00 

342.  {8D91BFB5-C317-4113-A990-DAB4DCAF0C6C} 07-18-1-04-390 -d -00 

343.  {18E3A1FA-76B1-4BC3-9805-BD44F48B3487} 07-18-1-04-390 -i -00 

344.  {CEDFA973-6BBE-4BDB-8C66-1A8929185278} 
07-18-1-01-197 -m -

00 

345.  {CEDFA973-6BBE-4BDB-8C66-1A8929185278} 07-18-1-01-207 -c -00 

346.  {CEDFA973-6BBE-4BDB-8C66-1A8929185278} 07-18-1-01-207 -d -00 
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*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum 

brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 

 

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

Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy borealne) 

L.p. Podtyp Numer guid 
Adres leśny / Nr 

działki 

1.  91D0-1 {707CC120-B473-4F23-9C2E-963829211141} 07-08-1-04-112 -b -00 

2.  91D0-1 {707CC120-B473-4F23-9C2E-963829211141} 07-08-1-04-113 -b -00 

3.  91D0-1 {707CC120-B473-4F23-9C2E-963829211141} 07-08-1-04-113 -d -00 

4.  91D0-1 {707CC120-B473-4F23-9C2E-963829211141} 281410_2.0033.3112/1 

5.  91D0-1 {A2864CB4-895C-41CB-926E-319CCB4271E4} 07-08-1-07-211 -p -00 

6.  91D0-1 {0D22878B-47E3-4157-9E85-F0C3DF718F88} 07-18-1-03-313 -d -00 

7.  91D0-1 {3429E05E-F399-4A80-BB59-D0F2B157D313} 07-29-3-11-254 -i -00 

8.  91D0-1 B658BD57-B9AA-4170-8719-E39FAADF5F34 07-08-1-07-210 -o -00 

9.  91D0-1 B658BD57-B9AA-4170-8719-E39FAADF5F34 07-08-1-07-210 -p -00 

10.  91D0-1 B658BD57-B9AA-4170-8719-E39FAADF5F34 07-08-1-07-235 -c -00 

11.  91D0-2 {CA602FAC-5D72-48FE-A74A-70331433DBE1} 07-08-1-04-114 -d -00 

12.  91D0-2 {243ECCE2-0D55-4F9C-882B-0CBB38696582} 07-08-1-04-137 -j -00 

13.  91D0-2 {243ECCE2-0D55-4F9C-882B-0CBB38696582} 07-08-1-04-137 -k -00 

14.  91D0-2 {243ECCE2-0D55-4F9C-882B-0CBB38696582} 07-08-1-04-137 -o -00 

15.  91D0-2 {243ECCE2-0D55-4F9C-882B-0CBB38696582} 07-08-1-04-138 -a -00 

16.  91D0-2 {243ECCE2-0D55-4F9C-882B-0CBB38696582} 07-08-1-04-138 -b -00 

17.  91D0-2 {CC2D44F7-EBA1-4B72-B733-9B777E9A7597} 07-08-1-04-140 -d -00 
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18.  91D0-2 {91727944-C273-4999-906B-CD5B6D09672E} 07-08-1-04-175 -d -00 

19.  91D0-2 {91727944-C273-4999-906B-CD5B6D09672E} 07-08-1-04-176 -a -00 

20.  91D0-2 {0EB60599-FAFD-4A64-BDC5-B9D091D6016E} 07-08-1-04-176 -i -00 

21.  91D0-2 {29B316AD-FDF3-4E7C-B889-26C23F4E5F86} 07-08-1-04-195 -c -00 

22.  91D0-2 {277ADC47-0724-4EF5-87B2-B880A1C5CD2C} 07-08-1-04-197 -a -00 

23.  91D0-2 {277ADC47-0724-4EF5-87B2-B880A1C5CD2C} 07-08-1-04-197 -d -00 

24.  91D0-2 {277ADC47-0724-4EF5-87B2-B880A1C5CD2C} 07-08-1-04-197 -j -00 

25.  91D0-2 {EA65DB80-F194-4505-B67D-5E28699F83B4} 07-08-1-04-219 -b -00 

26.  91D0-2 {EA65DB80-F194-4505-B67D-5E28699F83B4} 07-08-1-04-219 -c -00 

27.  91D0-2 {EA65DB80-F194-4505-B67D-5E28699F83B4} 07-08-1-04-220 -c -00 

28.  91D0-2 {EA65DB80-F194-4505-B67D-5E28699F83B4} 07-08-1-04-220 -h -00 

29.  91D0-2 {411C60B6-EC0D-4084-9023-7B8DC9E9B354} 07-08-1-04-220 -r -00 

30.  91D0-2 {9187BB58-3765-4742-93E3-CF10A43BCD54} 07-08-1-04-221 -d -00 

31.  91D0-2 {39B18461-BD6F-417C-9ECD-996BD9B8F11A} 07-08-1-05-223 -h -00 

32.  91D0-2 {BA73EDF6-D510-4F79-BD7A-ACFF6B0F390A} 07-08-1-05-259 -g -00 

33.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-102 -d -00 

34.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-102 -i -00 

35.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-102 -j -00 

36.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-103 -d -00 

37.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-103 -h -00 

38.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-103 -i -00 

39.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-104 -i -00 

40.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-125 -a -00 

41.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-125 -b -00 
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42.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-125 -d -00 

43.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-125 -f -00 

44.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-126 -a -00 

45.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-126 -b -00 

46.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-126 -c -00 

47.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-126 -d -00 

48.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-126 -f -00 

49.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-127 -a -00 

50.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-127 -g -00 

51.  91D0-2 {99E3A8B7-729D-45D3-88A9-3281D6884E9F} 07-08-1-07-128 -b -00 

52.  91D0-2 {99E3A8B7-729D-45D3-88A9-3281D6884E9F} 07-08-1-07-128 -d -00 

53.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-144 -c -00 

54.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-145 -a -00 

55.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-146 -b -00 

56.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-146 -c -00 

57.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-146 -d -00 

58.  91D0-2 {52926BAD-046B-4841-9823-FE5B166D0A9C} 07-08-1-07-147 -d -00 

59.  91D0-2 {44581739-3A44-4F88-8979-1338AFC93D0E} 
07-08-1-07-235A -d -

00 

60.  91D0-2 {2F9E8FB9-02BC-4468-8F71-5D8C8B65DA08} 07-08-2-10-69 -d -00 

61.  91D0-2 {2F9E8FB9-02BC-4468-8F71-5D8C8B65DA08} 07-08-2-10-70 -a -00 

62.  91D0-2 {20E20F61-EDFE-4CE4-924C-A5DB286B7F83} 07-17-1-07-713 -f -00 

63.  91D0-2 {827F830F-A082-479E-A00F-F370A1C841B1} 07-29-3-08-67 -j -00 

64.  91D0-2 {9765EB44-A522-4264-9FC2-D9B6D80F4BB2} 07-29-3-08-68 -h -00 

65.  91D0-2 {9765EB44-A522-4264-9FC2-D9B6D80F4BB2} 07-29-3-08-68 -j -00 
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66.  91D0-2 {9765EB44-A522-4264-9FC2-D9B6D80F4BB2} 07-29-3-08-68 -k -00 

67.  91D0-2 {A299AC8A-99EA-460F-9D49-00F5E006BA85} 07-29-3-09-116 -c -00 

68.  91D0-2 {96BF9E04-4BE4-48D2-8F9F-E38027A5F7D5} 07-29-3-09-159 -g -00 

69.  91D0-2 {96BF9E04-4BE4-48D2-8F9F-E38027A5F7D5} 07-29-3-09-159 -h -00 

70.  91D0-2 {96BF9E04-4BE4-48D2-8F9F-E38027A5F7D5} 07-29-3-09-159 -o -00 

71.  91D0-2 {4F569F65-383D-40B3-BBFB-2EBB2DA2D4D9} 07-29-3-09-167 -d -00 

72.  91D0-2 {4F569F65-383D-40B3-BBFB-2EBB2DA2D4D9} 07-29-3-09-168 -c -00 

73.  91D0-2 {4F569F65-383D-40B3-BBFB-2EBB2DA2D4D9} 07-29-3-09-168 -d -00 

74.  91D0-2 {0F516A4C-5C37-4902-9396-74DB07A9C244} 07-29-3-09-169 -g -00 

75.  91D0-2 {1133990A-7415-4943-AF77-02B3EDFBBF47} 07-29-3-09-190 -h -00 

76.  91D0-2 {1133990A-7415-4943-AF77-02B3EDFBBF47} 07-29-3-09-191 -j -00 

77.  91D0-2 {4F569F65-383D-40B3-BBFB-2EBB2DA2D4D9} 07-29-3-09-197 -b -99 

78.  91D0-2 {4F569F65-383D-40B3-BBFB-2EBB2DA2D4D9} 07-29-3-09-198 -a -00 

79.  91D0-2 {4F569F65-383D-40B3-BBFB-2EBB2DA2D4D9} 07-29-3-09-198 -b -00 

80.  91D0-2 {0F516A4C-5C37-4902-9396-74DB07A9C244} 07-29-3-09-199 -b -00 

81.  91D0-2 {87BA7BBD-21B6-4ED6-84B0-0E1184D253A4} 07-29-3-09-245 -b -00 

82.  91D0-2 {37C4768C-5370-4A66-BBB6-795DC51CE2DB} 07-29-3-09-245 -c -00 

83.  91D0-2 {E16F16A4-CB75-4254-803B-D80607434BA3} 07-29-3-09-94 -i -00 

84.  91D0-2 {E16F16A4-CB75-4254-803B-D80607434BA3} 07-29-3-09-94 -j -00 

85.  91D0-2 {2A5EB7D4-7453-47B6-9779-512D5FBEF8D4} 07-29-3-09-95 -c -00 

86.  91D0-2 {2A5EB7D4-7453-47B6-9779-512D5FBEF8D4} 07-29-3-09-95 -d -00 

87.  91D0-2 {A299AC8A-99EA-460F-9D49-00F5E006BA85} 07-29-3-09-95 -k -00 

88.  91D0-2 {D3F2315C-1F31-4C73-B632-24B243186BA1} 07-29-3-11-170 -b -00 

89.  91D0-2 {4895CAB6-042A-44EC-AEAB-6E60E3C68EA9} 07-29-3-11-170 -d -00 



 

255 

 

90.  91D0-2 {2E44AF65-62E5-4607-9FC3-5F29A388C297} 07-29-3-11-203 -f -00 

91.  91D0-2 {F8FDE31C-FA61-4494-BB78-5F86A54A081A} 07-29-3-11-204 -d -00 

92.  91D0-2 {1CDC9A9E-7B7C-4019-BAE8-CF0976940E21} 07-29-3-11-228 -b -00 

93.  91D0-2 {969C4E6E-56F3-4EC0-B029-F3C7030C7951} 07-29-3-11-228 -d -00 

94.  91D0-2 {56CBBC6A-73C0-466F-8638-8FDCCF56D462} 07-29-3-11-228 -j -00 

95.  91D0-2 {64FC2555-AC9A-4C4D-9A0A-A4B3D047359B} 07-29-3-11-229 -c -00 

96.  91D0-2 {28588F50-6774-4056-8A27-2F9CCCB0B2A2} 07-29-3-11-229 -f -00 

97.  91D0-2 {AB094DA9-A49E-4E68-8B3C-67562E44E8E1} 07-29-3-11-253 -c -00 

98.  91D0-2 {AB094DA9-A49E-4E68-8B3C-67562E44E8E1} 07-29-3-11-253 -g -00 

99.  91D0-2 {AB094DA9-A49E-4E68-8B3C-67562E44E8E1} 07-29-3-11-254 -k -00 

100.  91D0-2 {AB094DA9-A49E-4E68-8B3C-67562E44E8E1} 07-29-3-11-271 -h -00 

101.  91D0-2 {955446CD-E956-4A0B-9387-E37AC8B3A92A} 07-29-3-11-274 -a -00 

102.  91D0-2 {649D5A13-BF1B-4C57-B350-57A6F05EAC96} 07-29-3-11-275 -f -00 

103.  91D0-2 {7374BAC1-8921-41C7-8C02-ACCB2028DC86} 07-29-3-11-276 -d -00 

104.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-210 -p -00 

105.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-210 -r -00 

106.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-211 -k -00 

107.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-211 -l -00 

108.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-237 -c -00 

109.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-237 -d -00 

110.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-238 -a -00 

111.  91D0-2 {51822359-5085-4A10-8C27-4921EC78D1A2} 07-29-3-12-238 -b -00 

112.  91D0-2 {9C485BD1-922F-4BE5-9A5E-80D9202D17ED} 07-31-2-08-832 -d -00 

113.  91D0-2 {9C485BD1-922F-4BE5-9A5E-80D9202D17ED} 07-31-2-08-833 -a -00 
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114.  91D0-2 {9C485BD1-922F-4BE5-9A5E-80D9202D17ED} 07-31-2-08-833 -c -00 

115.  91D0-2 {9C485BD1-922F-4BE5-9A5E-80D9202D17ED} 07-31-2-08-834 -c -00 

116.  91D0-2 {681DBB40-7BA2-4632-B039-98C7503046EC} 07-31-2-08-836 -b -00 

117.  91D0-2 {E6BF514D-DEF9-4842-9487-0B516130A999} 07-36-1-09-416 -b -00 

118.  91D0-2 {E6BF514D-DEF9-4842-9487-0B516130A999} 07-36-1-09-416 -c -00 

119.  91D0-2 {E6BF514D-DEF9-4842-9487-0B516130A999} 07-36-1-09-416 -j -00 

120.  91D0-2 {E6BF514D-DEF9-4842-9487-0B516130A999} 07-36-1-09-416 -o -00 

121.  91D0-2 {E6BF514D-DEF9-4842-9487-0B516130A999} 07-36-1-09-417 -a -00 

122.  91D0-5 {FB5A4A29-32A0-49AE-A84F-040C37B7A10C} 07-08-1-05-237 -c -00 

123.  91D0-5 {FB5A4A29-32A0-49AE-A84F-040C37B7A10C} 07-08-1-05-238 -b -00 

124.  91D0-5 {E8CBEB0A-47AF-419A-BD01-B5B4E0B6BFF0} 07-29-3-09-190 -g -00 

125.  91D0-5 {C4B2065C-C601-4672-BFBA-5AF2539ACFB0} 07-29-3-09-195 -c -00 

126.  91D0-5 {C4B2065C-C601-4672-BFBA-5AF2539ACFB0} 07-29-3-09-196 -b -00 

127.  91D0-5 {C4B2065C-C601-4672-BFBA-5AF2539ACFB0} 07-29-3-09-196 -c -00 

128.  91D0-5 {34FED103-CF24-4CA2-860C-8C31AB1DD83C} 07-29-3-09-196 -d -00 

129.  91D0-5 {34FED103-CF24-4CA2-860C-8C31AB1DD83C} 07-29-3-09-196 -g -00 

130.  91D0-5 {34FED103-CF24-4CA2-860C-8C31AB1DD83C} 07-29-3-09-224 -b -00 

131.  91D0-5 {03E20E66-0D67-4F5A-A806-EF465B55A8E1} 07-29-3-09-224 -f -00 

132.  91D0-5 {03E20E66-0D67-4F5A-A806-EF465B55A8E1} 07-29-3-09-225 -b -00 

133.  91D0-5 {F8FD1C0A-0076-45C0-9C58-49775145D561} 07-29-3-11-272 -b -00 

 

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

 

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

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

L.p Numer guid Adres leśny / Nr 

. działki 

1.  {73CB3206-407C-4A14-A416-1B2A88292E67} 07-16-2-11-344 -i -00 
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2.  {73CB3206-407C-4A14-A416-1B2A88292E67} 07-16-2-11-344 -k -00 

3.  {AE601419-9E35-4092-BEC3-2CC1C0FE220E} 07-08-2-18-446 -a -00 

4.  {C72E02D1-8B4D-4460-BA0F-112ED18E50DE} 07-08-2-18-446 -a -00 

5.  
{DBBC8D60-C609-4DD5-B16D-

D204CA1B4562} 
07-08-2-18-446 -a -00 

6.  {4B960D85-BC21-4FDA-820E-867A0639CAB5} 07-08-2-18-479 -b -00 

7.  
{7A1FEA1D-A98C-4056-AF56-

3F9EF1CA2BE1} 
07-08-2-18-480 -a -00 

8.  {D94C813A-4615-44FA-B494-080AF9F30D9A} 07-05-1-05-203 -p -00 

9.  {8F274518-A673-4B80-963B-4B762A31B5B3} 07-05-1-05-203 -r -00 

10.  {D467A1AA-3933-4816-821F-B41B56402A5C} 07-05-1-08-381 -r -00 

11.  
{EB0D21FC-2F6B-4A0D-BE21-

E610E65E753B} 
07-05-1-08-420 -d -00 

12.  
{EB0D21FC-2F6B-4A0D-BE21-

E610E65E753B} 
07-05-1-08-420 -f -00 

13.  
{EB0D21FC-2F6B-4A0D-BE21-

E610E65E753B} 
07-05-1-08-420 -h -00 

14.  
{EB0D21FC-2F6B-4A0D-BE21-

E610E65E753B} 
07-05-1-08-420 -l -00 

15.  
{EB0D21FC-2F6B-4A0D-BE21-

E610E65E753B} 
07-05-1-08-420 -m -00 

16.  
{E3D96A5C-827D-49CC-B98A-

47B03A771D09} 
07-05-1-10-400 -l -00 

17.  {3C408FE6-659E-4D9C-877C-E2444D12ACD5} 07-05-1-10-401 -a -00 

18.  
{E3D96A5C-827D-49CC-B98A-

47B03A771D09} 
07-05-1-10-401 -h -00 

19.  
{E3D96A5C-827D-49CC-B98A-

47B03A771D09} 
07-05-1-10-401 -i -00 

20.  
{E3D96A5C-827D-49CC-B98A-

47B03A771D09} 
07-05-1-10-401 -k -00 

21.  
{E3D96A5C-827D-49CC-B98A-

47B03A771D09} 
07-05-1-10-401 -l -00 

22.  {F17EFB02-176D-4DB4-AD0C-811BF9658FC5} 07-05-1-10-401 -m -00 

23.  {F9893BC8-9F05-449B-97E7-0A1640EE9E59} 07-05-1-10-419 -g -00 

24.  
{ACE1FCF9-4D4B-4A59-856D-

FD6E1C23135D} 
07-05-1-10-466 -h -00 

25.  
{ACE1FCF9-4D4B-4A59-856D-

FD6E1C23135D} 
07-05-1-10-466 -i -00 

26.  {36163D74-DE06-4D16-B462-1FED04FECA99} 07-05-1-10-489 -c -00 

27.  {DAF29FE1-343B-45A1-B405-8633D54E68AD} 07-05-1-10-489 -g -00 

28.  {36163D74-DE06-4D16-B462-1FED04FECA99} 07-05-1-10-490 -a -00 

29.  {36163D74-DE06-4D16-B462-1FED04FECA99} 07-05-1-10-490 -b -00 

30.  {DAF29FE1-343B-45A1-B405-8633D54E68AD} 07-05-1-10-490 -d -00 

31.  {36163D74-DE06-4D16-B462-1FED04FECA99} 07-05-1-10-491 -a -00 

32.  {36163D74-DE06-4D16-B462-1FED04FECA99} 07-05-1-10-491 -b -00 

33.  
{3B0DCB0B-D9DE-4E00-BDF0-

D80B0A78349E} 
07-05-1-10-497 -b -00 

34.  
{3B0DCB0B-D9DE-4E00-BDF0-

D80B0A78349E} 
07-05-1-10-497 -d -00 

35.  
{3B0DCB0B-D9DE-4E00-BDF0-

D80B0A78349E} 
07-05-1-10-497 -i -00 

36.  
{3B0DCB0B-D9DE-4E00-BDF0-

D80B0A78349E} 
07-05-1-10-497 -m -00 

37.  
{1D49A8A9-5EC6-4E82-9D0E-

7D6C91761ABB} 
07-08-1-04-159 -a -00 

38.  {D6D3751B-3C77-48F3-B088-64F6346742F5} 07-08-1-04-214 -g -00 

39.  {D6D3751B-3C77-48F3-B088-64F6346742F5} 07-08-1-04-214 -h -00 

40.  {D6D3751B-3C77-48F3-B088-64F6346742F5} 07-08-1-05-237 -a -00 
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41.  {1EA35E0D-696E-4C29-851B-7F4945CA8297} 07-08-1-05-237 -g -00 

42.  {6E629692-3276-4475-8DE1-EE92A2D724E8} 07-08-1-05-280 -a -00 

43.  {D9E98056-BE61-4DF0-9127-5D5BBEC0C6C4} 07-08-1-05-280 -a -00 

44.  {D9E98056-BE61-4DF0-9127-5D5BBEC0C6C4} 07-08-1-05-280 -d -00 

45.  {D9E98056-BE61-4DF0-9127-5D5BBEC0C6C4} 07-08-1-05-280 -i -00 

46.  {8733065C-894A-40B0-832E-59B7458AE9B8} 07-08-1-05-300 -b -00 

47.  {8733065C-894A-40B0-832E-59B7458AE9B8} 07-08-1-05-300 -g -00 

48.  {09019766-FB65-434A-93E8-C078BB2270AB} 07-08-1-07-208 -b -00 

49.  {4FE3DCD7-9BEA-42B6-9499-99D2F0DF6539} 07-08-1-07-208 -c -00 

50.  {A53FBDF3-6861-4F35-AA81-6023F2FA228F} 07-08-1-07-208 -j -00 

51.  
{8B3ABFB7-6612-4D4E-9D20-

97B6FD0A1B38} 
07-08-1-07-208 -p -00 

52.  {447030B1-15F6-4CFC-8FD9-9C248F453A11} 07-08-1-07-211 -k -00 

53.  {447030B1-15F6-4CFC-8FD9-9C248F453A11} 07-08-1-07-211 -l -00 

54.  {447030B1-15F6-4CFC-8FD9-9C248F453A11} 07-08-1-07-211 -n -00 

55.  {447030B1-15F6-4CFC-8FD9-9C248F453A11} 07-08-1-07-211 -o -00 

56.  {D6D3751B-3C77-48F3-B088-64F6346742F5} 07-08-1-07-213 -g -00 

57.  {1026472D-971F-4925-B733-5699A1DBF0F5} 07-08-1-07-235 -h -00 

58.  {1026472D-971F-4925-B733-5699A1DBF0F5} 07-08-1-07-235 -i -00 

59.  {1026472D-971F-4925-B733-5699A1DBF0F5} 07-08-1-07-235 -j -00 

60.  {5558EDEC-3920-42B5-9E05-879B834B37C3} 07-08-1-07-235A -c -00 

61.  {5558EDEC-3920-42B5-9E05-879B834B37C3} 
07-08-1-07-235A -g -

00 

62.  {5558EDEC-3920-42B5-9E05-879B834B37C3} 07-08-1-07-235A -i -00 

63.  {5558EDEC-3920-42B5-9E05-879B834B37C3} 281703_2.0003.53 

64.  {7B687173-A591-4870-8D5B-E576B5FFF30F} 07-08-1-07-257 -f -00 

65.  {9951D7FD-400B-4180-8D96-7DF16697C1F0} 07-08-1-08-318 -h -00 

66.  {9951D7FD-400B-4180-8D96-7DF16697C1F0} 07-08-1-08-318 -i -00 

67.  
{BE8A94CC-C187-47AE-97BC-

A763441B2A46} 
07-08-1-09-334 -b -00 

68.  
{BE8A94CC-C187-47AE-97BC-

A763441B2A46} 
07-08-1-09-334 -d -00 

69.  
{BE8A94CC-C187-47AE-97BC-

A763441B2A46} 
07-08-1-09-334 -f -00 

70.  
{BE8A94CC-C187-47AE-97BC-

A763441B2A46} 
07-08-1-09-335 -b -00 

71.  {49EDF00C-2688-4402-8A27-759E9F07D64B} 07-08-2-10-12 -a -00 

72.  {6E602865-46BD-4133-91EF-DB3516829596} 07-08-2-10-29 -a -00 

73.  {6E602865-46BD-4133-91EF-DB3516829596} 07-08-2-10-29 -c -00 

74.  {6E602865-46BD-4133-91EF-DB3516829596} 07-08-2-10-29 -g -00 

75.  {FCAD966C-6AB7-4B89-9FFF-D8085F613C42} 07-08-2-10-47 -b -00 

76.  {FCAD966C-6AB7-4B89-9FFF-D8085F613C42} 07-08-2-10-47 -d -00 

77.  {91FA7E7C-C83A-4A3C-A446-9757A5B13971} 07-08-2-10-47 -g -00 

78.  {91FA7E7C-C83A-4A3C-A446-9757A5B13971} 07-08-2-10-49 -f -00 

79.  {91FA7E7C-C83A-4A3C-A446-9757A5B13971} 07-08-2-10-70 -f -00 

80.  {91FA7E7C-C83A-4A3C-A446-9757A5B13971} 07-08-2-10-70 -i -00 

81.  {91FA7E7C-C83A-4A3C-A446-9757A5B13971} 07-08-2-10-70 -j -00 

82.  {34335477-0393-4955-BD46-76ACFC4FEDA4} 07-08-2-10-71 -a -00 

83.  {34335477-0393-4955-BD46-76ACFC4FEDA4} 07-08-2-10-71 -d -00 

84.  {EF592D40-3435-48FF-A8C9-56943916EA96} 07-08-2-13-274 -a -00 

85.  {EF592D40-3435-48FF-A8C9-56943916EA96} 07-08-2-13-274 -f -00 
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86.  {EF592D40-3435-48FF-A8C9-56943916EA96} 07-08-2-13-275 -a -00 

87.  {EF592D40-3435-48FF-A8C9-56943916EA96} 07-08-2-13-307 -d -00 

88.  {EF592D40-3435-48FF-A8C9-56943916EA96} 07-08-2-13-308 -a -00 

89.  {0B3E54BE-8956-4480-B54E-B89489046810} 07-08-2-16-210 -g -00 

90.  {EAC71986-9BD1-46C4-A680-B8130F9F8008} 07-08-2-18-470 -g -00 

91.  {EAC71986-9BD1-46C4-A680-B8130F9F8008} 07-08-2-18-470 -i -00 

92.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-471 -f -00 

93.  
{3907244E-6DC5-4C0B-A0D4-

2B40DD9CA582} 
07-08-2-18-471 -h -00 

94.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-471 -i -00 

95.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-472 -d -00 

96.  {7BE18239-7D87-4C7F-A0A0-24AC6D09050E} 07-08-2-18-474B -i -00 

97.  {EAC71986-9BD1-46C4-A680-B8130F9F8008} 07-08-2-18-475 -b -00 

98.  {F7E1F939-A054-4D69-BB43-27D7804DFCC4} 07-08-2-18-475 -g -00 

99.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-476 -b -00 

100.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-477 -g -00 

101.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-477 -h -00 

102.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-477 -i -00 

103.  
{0D7A794C-2F3D-4023-9DA4-

82BDA323F25A} 
07-08-2-18-477 -j -00 

104.  
{02ACBDC1-5F1A-4AEB-A854-

BF0AFD6C0193} 
07-08-2-18-521 -f -00 

105.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-525 -a -00 

106.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-525 -d -00 

107.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-525 -f -00 

108.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-525 -h -00 

109.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-525 -j -00 

110.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-525 -k -00 

111.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-525 -l -00 

112.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-526 -a -00 

113.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-526 -b -00 

114.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-526 -c -00 

115.  
{B26AE5F0-B4A8-43CD-A332-

80A1BA3E3CAE} 
07-08-2-18-526 -d -00 

116.  {4D731D4D-0E06-4D30-9755-4B9D4FC1A47E} 07-08-2-18-528 -h -00 

117.  {A014B068-AFB1-47D2-8A68-4FCE4EE6126B} 07-08-2-18-528 -i -00 

118.  {A014B068-AFB1-47D2-8A68-4FCE4EE6126B} 07-08-2-18-528 -j -00 

119.  {E12547FB-1885-4C56-BC36-0FAECAC8240E} 07-08-2-18-556 -i -00 

120.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-557 -b -00 

121.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-557 -c -00 

122.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-557 -d -00 

123.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-557 -f -00 
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124.  {E12547FB-1885-4C56-BC36-0FAECAC8240E} 07-08-2-18-557 -k -00 

125.  {E12547FB-1885-4C56-BC36-0FAECAC8240E} 07-08-2-18-557 -l -00 

126.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-558 -a -00 

127.  {358BC79F-D690-4277-9085-42759D3F897C} 07-08-2-18-558 -c -00 

128.  
{35E9D8E0-E2AE-4EC5-AAC7-

1FCE2E560D1A} 
07-08-2-18-558 -c -00 

129.  
{35E9D8E0-E2AE-4EC5-AAC7-

1FCE2E560D1A} 
07-08-2-18-558 -d -00 

130.  {358BC79F-D690-4277-9085-42759D3F897C} 07-08-2-18-558 -g -00 

131.  
{35E9D8E0-E2AE-4EC5-AAC7-

1FCE2E560D1A} 
07-08-2-18-559 -a -00 

132.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-559 -a -00 

133.  {9FBE22F2-35C4-4B69-8F53-D2FCD0B800D9} 07-08-2-18-559 -a -00 

134.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-559 -b -00 

135.  
{35E9D8E0-E2AE-4EC5-AAC7-

1FCE2E560D1A} 
07-08-2-18-559 -g -00 

136.  {8BCD7F19-5FC2-46CD-809D-78F10A78A192} 07-08-2-18-559 -i -00 

137.  
{35E9D8E0-E2AE-4EC5-AAC7-

1FCE2E560D1A} 
07-08-2-18-559 -l -00 

138.  {9FBE22F2-35C4-4B69-8F53-D2FCD0B800D9} 07-08-2-18-560 -b -00 

139.  {9FBE22F2-35C4-4B69-8F53-D2FCD0B800D9} 07-08-2-18-560 -c -00 

140.  {9FBE22F2-35C4-4B69-8F53-D2FCD0B800D9} 07-08-2-18-560 -h -00 

141.  {4D731D4D-0E06-4D30-9755-4B9D4FC1A47E} 07-08-2-18-561 -b -00 

142.  {6F8CE797-A076-441A-936C-7464DCE2D39B} 07-08-2-18-561 -f -00 

143.  {72D79C18-6099-4634-ACA9-A305BD052F3B} 07-08-2-18-591 -f -00 

144.  {72D79C18-6099-4634-ACA9-A305BD052F3B} 07-08-2-18-592 -a -00 

145.  {72D79C18-6099-4634-ACA9-A305BD052F3B} 07-08-2-18-592 -b -00 

146.  
{64D1404B-33DD-45C5-A542-

BDD9DD845985} 
07-16-2-11-347 -a -00 

147.  
{64D1404B-33DD-45C5-A542-

BDD9DD845985} 
07-16-2-11-347 -f -00 

148.  
{64D1404B-33DD-45C5-A542-

BDD9DD845985} 
281104_5.0012.347/4 

149.  {9A920887-406C-4634-A59E-14568A9E4515} 07-16-2-11-347 -p -00 

150.  {9A920887-406C-4634-A59E-14568A9E4515} 281104_5.0012.347/4 

151.  {C89EC4BF-F007-4162-8026-7BEDC65CC378} 07-16-2-14-351 -f -00 

152.  {C89EC4BF-F007-4162-8026-7BEDC65CC378} 07-16-2-14-351 -g -00 

153.  {C89EC4BF-F007-4162-8026-7BEDC65CC378} 07-16-2-14-351 -h -00 

154.  {D3F8CC15-7946-4D0B-A55A-016F861F10BF} 07-17-1-06-628 -m -00 

155.  
{CD813BAC-1A83-4F74-AF6D-

7AA1A54E9AFE} 
07-17-1-10-906 -f -00 

156.  
{CD813BAC-1A83-4F74-AF6D-

7AA1A54E9AFE} 
07-17-1-10-906 -h -00 

157.  
{CD813BAC-1A83-4F74-AF6D-

7AA1A54E9AFE} 
07-17-1-10-919 -c -00 

158.  
{CD813BAC-1A83-4F74-AF6D-

7AA1A54E9AFE} 
 281409_5.0032.906/4 

159.  {490FBD4B-45A2-4D61-8144-9833226AA45F} 07-17-1-10-907 -f -00 

160.  {3F5C5CEA-4D92-4EC0-9784-0FCD4A27F268} 07-17-1-10-914 -c -00 

161.  {B218FBA2-EC49-483C-A3DB-42347109388E} 07-17-1-10-914 -s -00 

162.  
{C9EF5FFD-8A4D-4ECE-BFF3-

5A67AF3543A8} 
07-17-1-10-915 -j -00 

163.  {135951FA-8220-4A6B-8EDA-3394F76A5C7C} 07-17-1-10-916 -h -00 

164.  {7F894FEA-BA53-4434-858A-69DC58FF1E51} 07-17-1-10-916 -m -00 

165.  {490FBD4B-45A2-4D61-8144-9833226AA45F} 07-17-1-10-919 -d -00 
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166.  
{A1D90FC0-14CB-4C4C-85F3-

2BC3B51FA2F7} 
07-17-1-10-920 -a -00 

167.  
{A1D90FC0-14CB-4C4C-85F3-

2BC3B51FA2F7} 
07-17-1-10-920 -b -00 

168.  {EFE9E227-C7CA-40FB-80C5-055FBC5884A0} 07-17-1-10-920 -c -00 

169.  
{A1D90FC0-14CB-4C4C-85F3-

2BC3B51FA2F7} 
07-17-1-10-921 -a -00 

170.  
{4A1FFCE7-1B55-4838-AEB5-

7A9EAB04A12E} 
07-17-1-10-922 -a -00 

171.  
{4A1FFCE7-1B55-4838-AEB5-

7A9EAB04A12E} 
07-17-1-10-922 -b -00 

172.  
{E5AFB217-71D7-486A-AA8D-

CA7F858EA910} 
07-17-1-10-922 -i -00 

173.  {972F6FB5-6733-4974-81CC-6AA30CA8B1BC} 07-17-1-10-922 -m -00 

174.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 
07-17-1-10-924 -k -00 

175.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 
07-17-1-10-924 -l -00 

176.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 
281409_5.0032.6 

177.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 
281411_2.0009.875/2 

178.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 

281409_5.0032.3924/1

0 

179.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 
281409_5.0032.924/3 

180.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 

281409_5.0032.3924/1

3 

181.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 
281409_5.0032.11 

182.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 

281409_5.0032.3924/1

4 

183.  {B218FBA2-EC49-483C-A3DB-42347109388E} 07-17-1-10-927 -c -00 

184.  {EFE9E227-C7CA-40FB-80C5-055FBC5884A0} 07-17-1-10-928 -a -00 

185.  {EFE9E227-C7CA-40FB-80C5-055FBC5884A0} 07-17-1-10-928 -b -00 

186.  
{162BADA2-3935-40AD-96F8-

F6DC58B87D6D} 
07-18-1-01-255 -a -00 

187.  {054C4929-EB57-43EB-93F8-97A17177A799} 07-29-3-09-155 -g -00 

188.  {054C4929-EB57-43EB-93F8-97A17177A799} 07-29-3-09-155 -i -00 

189.  
{278D9EB0-980F-439C-A3D3-

5AD5D77CDF06} 
07-29-3-09-155 -l -00 

190.  
{278D9EB0-980F-439C-A3D3-

5AD5D77CDF06} 
281703_2.0017.99 

191.  {B42C0219-B5D3-443D-9D84-EACEE654D390} 07-29-3-09-156 -c -00 

192.  {B42C0219-B5D3-443D-9D84-EACEE654D390} 07-29-3-09-156 -g -99 

193.  {054C4929-EB57-43EB-93F8-97A17177A799} 07-29-3-09-157 -b -00 

194.  {054C4929-EB57-43EB-93F8-97A17177A799} 07-29-3-09-157 -c -00 

195.  {37067B2B-76C7-4595-83D1-C3AD73192D4D} 07-29-3-09-160 -f -00 

196.  
{29EECD13-BBF4-4F9A-B320-

824BC5AB7E19} 
07-29-3-09-162 -g -00 

197.  
{D23880A5-1ED3-4EF8-89D8-

97B4BEEDD81E} 
07-29-3-09-162 -h -00 

198.  
{29EECD13-BBF4-4F9A-B320-

824BC5AB7E19} 
07-29-3-09-162 -i -00 

199.  {9BF5AA6E-755E-475E-920A-5FC319043D11} 07-29-3-09-187 -b -00 

200.  
{82D5DCC9-29E8-4B01-A6ED-

9DB420FD114F} 
07-29-3-09-189 -c -00 

201.  
{82D5DCC9-29E8-4B01-A6ED-

9DB420FD114F} 
07-29-3-09-189 -m -00 

202.  
{82D5DCC9-29E8-4B01-A6ED-

9DB420FD114F} 
07-29-3-09-189 -o -00 



 

262 

 

203.  
{29EECD13-BBF4-4F9A-B320-

824BC5AB7E19} 
07-29-3-09-191 -b -00 

204.  
{29EECD13-BBF4-4F9A-B320-

824BC5AB7E19} 
07-29-3-09-191 -c -00 

205.  
{29EECD13-BBF4-4F9A-B320-

824BC5AB7E19} 
07-29-3-09-191 -d -00 

206.  
{29EECD13-BBF4-4F9A-B320-

824BC5AB7E19} 
07-29-3-09-191 -f -00 

207.  
{D23880A5-1ED3-4EF8-89D8-

97B4BEEDD81E} 
07-29-3-09-193 -a -00 

208.  {717AF1F4-B61A-4B91-B238-52DAFF48B430} 07-29-3-09-199 -f -00 

209.  {717AF1F4-B61A-4B91-B238-52DAFF48B430} 07-29-3-09-199 -j -00 

210.  {717AF1F4-B61A-4B91-B238-52DAFF48B430} 07-29-3-09-199 -n -00 

211.  {9BF5AA6E-755E-475E-920A-5FC319043D11} 07-29-3-09-216 -a -01 

212.  
{BA780215-484E-4A0F-96DF-

A64DC76C56AE} 
07-29-3-09-216 -a -01 

213.  {9BF5AA6E-755E-475E-920A-5FC319043D11} 07-29-3-09-216 -a -99 

214.  
{BA780215-484E-4A0F-96DF-

A64DC76C56AE} 
07-29-3-09-216 -a -99 

215.  
{BA780215-484E-4A0F-96DF-

A64DC76C56AE} 
07-29-3-09-216 -d -00 

216.  
{BA780215-484E-4A0F-96DF-

A64DC76C56AE} 
07-29-3-09-216 -f -00 

217.  {98B0F365-8098-4128-B95E-0E93815F7653} 07-29-3-09-220 -c -00 

218.  {17028D28-86E7-4EF1-91D2-7F316F9F31DB} 07-29-3-09-221 -a -01 

219.  {17028D28-86E7-4EF1-91D2-7F316F9F31DB} 07-29-3-09-221 -f -00 

220.  {17028D28-86E7-4EF1-91D2-7F316F9F31DB} 07-29-3-09-221 -g -00 

221.  {17028D28-86E7-4EF1-91D2-7F316F9F31DB} 07-29-3-09-221 -h -00 

222.  {75286BC1-6628-456C-87AA-9E2297C62E6D} 07-29-3-09-221 -j -00 

223.  {70DF9071-B28B-4D2C-8DE4-21DE13F2E63B} 07-29-3-09-244 -f -00 

224.  {D4298081-A6CA-46A0-9240-2D4573D583FB} 07-29-3-09-245 -f -00 

225.  
{2F7D9A84-5CA4-4403-BF7B-

DAAB931203A4} 
07-29-3-09-249 -n -00 

226.  
{57CDEA13-68B2-4FBB-9F7A-

BB3E001A3FE4} 
07-29-3-09-251 -p -00 

227.  
{5BF8B29A-7585-4AFF-9BCA-

C92DDF76E2DD} 
07-29-3-10-80 -d -00 

228.  
{5BF8B29A-7585-4AFF-9BCA-

C92DDF76E2DD} 
07-29-3-10-97 -d -00 

229.  {82A1E2D3-715C-4654-9542-74F29DBBB8B5} 07-29-3-11-121 -k -00 

230.  {82A1E2D3-715C-4654-9542-74F29DBBB8B5} 07-29-3-11-121 -l -00 

231.  {82A1E2D3-715C-4654-9542-74F29DBBB8B5} 07-29-3-11-121 -m -00 

232.  {82A1E2D3-715C-4654-9542-74F29DBBB8B5} 07-29-3-11-121 -n -00 

233.  {82A1E2D3-715C-4654-9542-74F29DBBB8B5} 281703_2.0011.120/3 

234.  {82A1E2D3-715C-4654-9542-74F29DBBB8B5} 281703_2.0011.147/4 

235.  
{B67C7360-03EE-48C8-BC15-

DB86EBEAA7C3} 
07-29-3-11-208 -k -00 

236.  {D2D3170E-FF3F-4223-BB77-DE2456D3182A} 07-29-3-11-208 -x -00 

237.  {D2D3170E-FF3F-4223-BB77-DE2456D3182A} 07-29-3-11-208 -z -00 

238.  {5A1CAE35-BBE6-4C4B-815E-1548664282BA} 07-29-3-11-230 -f -00 

239.  {5A1CAE35-BBE6-4C4B-815E-1548664282BA} 07-29-3-11-230 -g -00 

240.  {5A1CAE35-BBE6-4C4B-815E-1548664282BA} 07-29-3-11-230 -j -00 

241.  {D2D3170E-FF3F-4223-BB77-DE2456D3182A} 07-29-3-11-234 -h -00 

242.  {341D3C53-8A58-430C-AF2C-1EAED2FB2605} 07-29-3-11-260 -d -00 

243.  
{20DDDA67-5FBE-4D75-8AAA-

409E95BA3BDA} 
07-29-3-12-279 -c -00 
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244.  {EC384418-3DDC-4CF6-929F-AC4A5B257239} 07-29-3-12-279 -d -00 

245.  {A7657909-6E33-4D36-AB4C-F6BC09824169} 07-29-3-12-281 -g -00 

246.  {A7657909-6E33-4D36-AB4C-F6BC09824169} 07-29-3-12-281 -h -00 

247.  {A7657909-6E33-4D36-AB4C-F6BC09824169} 07-29-3-12-282 -d -00 

248.  {0276B130-0EFD-40DE-87EC-E821014D7DF4} 07-29-3-12-287 -d -00 

249.  {0276B130-0EFD-40DE-87EC-E821014D7DF4} 07-29-3-12-287 -f -00 

250.  {258B372A-F903-4742-B675-CE665C73ACBF} 07-29-3-12-288 -g -00 

251.  {0276B130-0EFD-40DE-87EC-E821014D7DF4} 07-29-3-12-288 -k -00 

252.  {258B372A-F903-4742-B675-CE665C73ACBF} 07-29-3-12-288 -n -00 

253.  {258B372A-F903-4742-B675-CE665C73ACBF} 07-29-3-12-289 -d -00 

254.  {258B372A-F903-4742-B675-CE665C73ACBF} 07-29-3-12-289 -g -00 

255.  {235F2D44-8313-4217-A480-2A938814BE0C} 07-29-3-12-294 -a -00 

256.  {258B372A-F903-4742-B675-CE665C73ACBF} 07-29-3-12-294 -b -00 

257.  {235F2D44-8313-4217-A480-2A938814BE0C} 07-29-3-12-294 -f -00 

258.  
{DBA3C825-BA97-402F-8A11-

FFF2A65DA446} 
07-29-3-12-295 -c -00 

259.  
{DBA3C825-BA97-402F-8A11-

FFF2A65DA446} 
07-29-3-12-295 -d -00 

260.  {504C9149-B1B6-4B0F-94D5-2B833D9ECFF7} 
07-31-2-07-820A -b -

00 

261.  {678A2EBC-84B6-4575-BEC8-164C8A1D9D01} 
07-31-2-07-820A -m -

00 

262.  {678A2EBC-84B6-4575-BEC8-164C8A1D9D01} 
07-31-2-07-820A -o -

00 

263.  {504C9149-B1B6-4B0F-94D5-2B833D9ECFF7} 07-31-2-07-821 -a -00 

264.  {504C9149-B1B6-4B0F-94D5-2B833D9ECFF7} 07-31-2-07-821 -c -00 

265.  {E9294B23-F9B6-4689-8521-DB8E4D7488F7} 07-31-2-07-821 -y -00 

266.  {BE332D86-7E0E-4041-9CC3-D19EE00A2610} 07-31-2-07-828 -f -00 

267.  
{9BD14682-8DAF-44B8-BBA0-

99DC798D0FEF} 
07-31-2-07-828 -g -00 

268.  {11EC5DF4-667A-422F-84BF-6D4BD629BF6A} 07-31-2-07-847 -h -00 

269.  {5E3D1932-2020-4E1C-942C-FE90FBA0FBDF} 07-31-2-07-887 -d -00 

270.  {5E3D1932-2020-4E1C-942C-FE90FBA0FBDF} 07-31-2-07-887 -g -00 

271.  {5E3D1932-2020-4E1C-942C-FE90FBA0FBDF} 07-31-2-07-900 -d -00 

272.  {4DE75523-B363-4961-89E1-AD9F8BE73928} 07-31-2-08-840P -a -00 

273.  {7D8545E4-B282-4471-AB79-2648E34471A9} 07-31-2-08-840P -k -00 

274.  {246C976A-2969-482B-B304-B3048BD75EC6} 07-31-2-08-87A -i -00 

275.  {7D8545E4-B282-4471-AB79-2648E34471A9} 07-31-2-08-87P -b -00 

276.  {246C976A-2969-482B-B304-B3048BD75EC6} 07-31-2-08-87P -f -00 

277.  {246C976A-2969-482B-B304-B3048BD75EC6} 07-31-2-08-87P -h -00 

278.  {16F3CE94-65A5-40F6-99FB-FFD8DC4F1F7A} 07-31-2-09-91 -b -00 

279.  {16F3CE94-65A5-40F6-99FB-FFD8DC4F1F7A} 07-31-2-09-91 -c -00 

280.  {16F3CE94-65A5-40F6-99FB-FFD8DC4F1F7A} 07-31-2-09-91 -d -00 

281.  {0612CA33-DAE2-49FA-982C-90B92A397358} 281703_2.0012.115/1 

282.  {17B98184-CAC8-44FD-8150-DE36A440FCAF}  281411_2.0009.874/9 

283.  {17B98184-CAC8-44FD-8150-DE36A440FCAF} 281411_2.0009.874/8 

284.  {17B98184-CAC8-44FD-8150-DE36A440FCAF} 281411_2.0009.874/7 

285.  {17B98184-CAC8-44FD-8150-DE36A440FCAF} 281411_2.0009.874/3 

286.  {17B98184-CAC8-44FD-8150-DE36A440FCAF} 281411_2.0009.874/10 

287.  {17B98184-CAC8-44FD-8150-DE36A440FCAF} 281411_2.0009.875/2 

288.  {17B98184-CAC8-44FD-8150-DE36A440FCAF} 281411_2.0009.3463/2 

289.  {A982816F-D08E-4966-BEFA-855F1150AC60} 281411_2.0009.873/4 
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290.  {A982816F-D08E-4966-BEFA-855F1150AC60} 281411_2.0009.873/5 

291.  {A982816F-D08E-4966-BEFA-855F1150AC60} 281411_2.0009.874/3 

292.  {A982816F-D08E-4966-BEFA-855F1150AC60} 281411_2.0009.875/2 

293.  {4592BFE9-F377-45D9-9E32-8716A0958E4E} 07-05-1-05-192 -h -00 

294.  {38AA9F3D-2498-4561-8943-CCE22DA549C9} 07-05-1-05-202 -d -00 

295.  {998490BD-ED45-430B-9E34-FC8F7EE8E7A9} 07-05-1-05-203 -l -00 

296.  {797D54D6-55E0-4364-B828-1A98334DA092} 07-17-1-02-210 -j -00 

 

 

 

L.p. Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac   Miejsce  realizacji   Termin wykonania   

Szacunkowe 

koszty  (w tys. 

zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Gatunki roślin 

1.  1393 Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus   

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Usuwanie nalotu drzew 

i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów 

w obrębie stanowiska 

gatunku pod nadzorem 

botanika – możliwe 

modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni 

zależnie od opinii 

eksperckiej. Najlepiej 

wykonywać zimą. Ściętą 

biomasę (w tym 

gałęziówkę) należy usunąć 

poza granice siedliska. 

Stanowiska o nr guid: 

C248, BAEA, po 

poszerzeniu stanu 

wiedzy: 2F3C, BAE6, 

00F9, 7C6D, 7E63, 

B677, DC64, 03A4, 

481C, 20AD, 409E, 

B621, 2D53, BBD0, 

6EB8, 0433, 997F, 

7A6F, 0043, F2BD, 

0352, E9E2, D47C, 

A3DC  Adresy 

wydzieleń leśnych w 

obrębie których znajdują 

się stanowiska gatunku:   

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowązywania 

planu. W razie 

potrzeby (zależnie 

od wyników 

monitoringu) 

zabieg powtórzyć w 

drugiej połowie 

okresu obowiązy-

wania planu 

2/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie  

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 
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07-08-1-01-74 -i -00,  

07-08-1-01-75 -l -00,  

07-08-1-02-8 -m -00,  

07-08-1-04-220 -b -00,  

07-08-1-04-221 -a -00,  

07-08-1-05-222 -a -00,  

07-08-1-05-223 -a -00,  

07-16-2-09-110A -a -00,  

07-16-2-10-127A -n -00,  

07-16-2-10-127 -h -00,  

07-16-2-11-144 -a -00,  

07-16-2-11-168 -a -00,  

07-16-2-11-169 -d -00,  

07-16-2-11-332 -m -00, 

07-17-1-10-900 -g -00, 

07-17-1-10-911 -c -00, 

07-17-1-10-911 -d -00, 

07-17-1-10-911 -d -00, 

07-17-1-10-914 -m -00, 

07-18-1-01-209 -d -00, 

07-18-1-01-210 -b -00, 

07-29-3-09-196 -c -00, 

07-29-3-10-123 -m -00, 

07-29-3-11-170 -k -00, 

07-29-3-11-171 -h -00, 

07-29-3-11-172 -g -00, 

07-36-1-09-415 -a -00, 

07-36-1-09-415 -j -00 

2 Wykaszanie lub 

ścinanie gatunków 

szuwarowych 

Wykaszanie lub ścinanie 

ekspansywnych gatunków 

szuwarowych w obrębie 

stanowiska gatunku pod 

nadzorem botanika – 

Stanowiska o nr guid: 

75D5, BAEA, po 

poszerzeniu stanu 

wiedzy: 2F3C, BAE6, 

00F9, 7C6D, 7E63, 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowązywania 

planu. W razie 

potrzeby (zależnie 

0,5/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie  



 

266 

 

możliwe modyfikacje 

kształtu wykaszanej 

powierzchni zależnie od 

opinii eksperckiej. Ściętą 

biomasę należy usunąć 

poza granice siedliska. 

B677, DC64, 03A4, 

481C, 20AD, 409E, 

B621, 2D53, BBD0, 

6EB8, 0433, 997F, 

7A6F, 0043, F2BD, 

0352, E9E2, D47C, 

A3DC   

Adresy wydzieleń 

leśnych w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku: 

 07-08-1-01-74 -i -00, 

07-08-1-01-75 -l -00, 

07-08-1-02-8 -m -00, 

07-08-1-04-220 -b -00, 

07-08-1-04-221 -a -00, 

07-08-1-05-222 -a -00, 

07-08-1-05-223 -a -00, 

07-16-2-09-110A -a -00, 

07-16-2-10-127A -n -00, 

07-16-2-10-127 -h -00, 

07-16-2-11-144 -a -00, 

07-16-2-11-168 -a -00, 

07-16-2-11-169 -d -00, 

07-16-2-11-332 -m -00, 

07-17-1-10-900 -g -00, 

07-17-1-10-911 -c -00, 

07-17-1-10-911 -d -00, 

07-17-1-10-911 -d -00, 

07-17-1-10-914 -m -00, 

07-18-1-01-209 -d -00, 

07-18-1-01-210 -b -00, 

07-29-3-09-196 -c -00, 

od wyników 

monitoringu) 

zabieg powtórzyć w 

drugiej połowie 

okresu obowiązy-

wania planu 

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 
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07-29-3-10-123 -m -00, 

07-29-3-11-170 -k -00, 

07-29-3-11-171 -h -00, 

07-29-3-11-172 -g -00, 

07-36-1-09-415 -a -00, 

07-36-1-09-415 -j -00 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony przedmiotu ochrony 

3 Ocena stanu ochrony 

gatunku  

Monitoring stanu ochrony 

wg metodyki GIOŚ.  

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na kontrolę 

ekspansji podrostu 

krzewów i drzew oraz 

ekspansywnych bylin 

szuwarowych 

Stanowiska o nr guid: 

C248, 75D5, BAEA, 

  2F3C, BAE6, 00F9, 

7C6D, 7E63, B677, 

DC64, 03A4, 481C, 

20AD, 409E, B621, 

2D53, BBD0, 6EB8, 

0433, 997F, 7A6F, 0043, 

F2BD, 0352, E9E2, 

D47C, A3DC  

Adresy wydzieleń 

leśnych w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku: 

07-08-1-01-74 -i -00, 

07-08-1-01-75 -l -00, 

07-08-1-02-8 -m -00,  

07-08-1-04-220 -b -00,  

07-08-1-04-221 -a -00,  

07-08-1-05-222 -a -00,  

07-08-1-05-223 -a -00,  

07-16-2-09-110A -a -00, 

07-16-2-10-127A -n -00,  

07-16-2-10-127 -h -00,  

07-16-2-11-144 -a -00, 

Po wykonaniu 

działań związanych 

z ochroną czynną, 

co 3 lata 

0,5/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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07-16-2-11-168 -a -00,  

07-16-2-11-169 -d -00,  

07-16-2-11-332 -m -00,  

07-17-1-10-900 -g -00,  

07-17-1-10-911 -c -00,  

07-17-1-10-911 -d -00,  

07-17-1-10-911 -d -00,  

07-17-1-10-914 -m -00,  

07-18-1-01-209 -d -00, 

07-18-1-01-210 -b -00,  

07-29-3-09-196 -c -00, 

07-29-3-10-123 -m -00,  

07-29-3-11-170 -k -00,  

07-29-3-11-171 -h -00,  

07-29-3-11-172 -g -00,  

07-36-1-09-415 -a -00,  

07-36-1-09-415 -j -00 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Szczegółowa 

inwentaryzacja 

występowania gatunku na 

stanowiskach, na których 

go nie stwierdzono 

podczas prac nad 

opracowaniem planu bądź 

zbadanie stanowiska nie 

było technicznie możliwe. 

Optymaly termin kontroli 

– od czerwca do sierpnia. 

2F3C, BAE6, 00F9, 

7C6D, 7E63, B677, 

DC64, 03A4, 481C, 

20AD, 409E, B621, 

2D53, BBD0, 6EB8, 

0433, 997F, 7A6F, 0043, 

F2BD, 0352, E9E2, 

D47C, A3DC    

Adresy wydzieleń 

leśnych w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku:   

07-08-1-01-74 -i -00,   

07-08-1-01-75 -l -00,   

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

0,5/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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07-08-1-04-220 -b -00,  

07-08-1-04-221 -a -00,  

07-08-1-05-222 -a -00,  

07-08-1-05-223 -a -00,  

07-16-2-09-110A -a -00,  

07-16-2-10-127A -n -00,  

07-16-2-11-144 -a -00,  

07-16-2-11-168 -a -00,  

07-16-2-11-169 -d -00,  

07-16-2-11-332 -m -00,  

07-17-1-10-900 -g -00, 

07-17-1-10-911 -c -00,  

07-17-1-10-911 -d -00,  

07-17-1-10-911 -d -00,  

07-17-1-10-914 -m -00,  

07-18-1-01-209 -d -00,  

07-18-1-01-210 -b -00,  

07-29-3-09-196 -c -00, 

07-29-3-10-123 -m -00,  

07-29-3-11-170 -k -00  

07-29-3-11-171 -h -00,  

07-29-3-11-172 -g -00,  

07-36-1-09-415 -a -00,  

07-36-1-09-415 -j -00 

2.  1477 Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens   

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

5 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Szczegółowa 

inwentaryzacja 

występowania gatunku na 

stanowiskach wskazanych 

w materiałach WZS.  

Termin: w pełni kwitnienia 

(kwiecień-maj). 

Stanowiska o nr guid: 

FBE2, EEAD, 3AB9  

Adresy wydzieleń 

leśnych w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku:   

07-31-2-07-880 -c -00,  

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

0,5/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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Dokonanie oceny stanu 

ochrony i analizy 

zagrożeń. Zaplanowanie 

działań ochronnych i 

monitoringu. 

07-31-2-07-881 -b -00,  

07-31-2-07-881 -d -00 

3.  1903 Lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

6 Usuwanie nalotu drzew 

i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów 

w obrębie stanowiska 

gatunku pod nadzorem 

botanika – możliwe 

modyfikacje kształtu 

wykaszanej powierzchni 

zależnie od opinii 

eksperckiej. Najlepiej 

wykonywać zimą. Ściętą 

biomasę (w tym 

gałęziówkę) należy usunąć 

poza granice siedliska. 

Stanowiska o nr guid: 

1F02 

Po poszerzeniu stanu 

wiedzy, stanowiska o nr 

guid: A311, 986C, 0A26, 

A2E4, 1296, D08B, 

5E45. 

Adresy wydzieleń 

leśnych w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku: 

07-08-1-04-139-c-00 

07-08-1-04-221-a-00 

07-18-1-01-210-b-00 

07-29-3-09-196-c-00 

07-29-3-11-171-h-00 

07-29-3-11-172-g-00 

07-29-3-11-174-a-00 

07-29-3-11-254-j-00 

W ciągu 

pierwszych  

5 lat obowązywania 

planu. W razie 

potrzeby (zależnie 

od wyników 

monitoringu) 

zabieg powtórzyć w 

drugiej połowie 

okresu obowiązy-

wania planu 

2/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie  

porozumienia 

z właściwymi 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 

7 Wykaszanie lub 

ścinanie gatunków 

szuwarowych 

Wykaszanie lub ścinanie 

ekspansywnych gatunków 

szuwarowych w obrębie 

stanowiska gatunku pod 

nadzorem botanika – 

możliwe modyfikacje 

kształtu wykaszanej 

Stanowiska o nr guid: 

1F02 

Po poszerzeniu stanu 

wiedzy, stanowiska o nr 

guid: A311, 986C, 0A26, 

A2E4, 1296, D08B, 

5E45. 

W ciągu 

pierwszych  

5 lat obowązywania 

planu. W razie 

potrzeby (zależnie 

od wyników 

monitoringu) 

0,5/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie  

porozumienia 

z właściwymi 
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powierzchni zależnie od 

opinii eksperckiej. Ściętą 

biomasę należy usunąć 

poza granice siedliska. 

Adresy wydzieleń 

leśnych, w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku: 

07-08-1-04-139-c-00 

07-08-1-04-221-a-00 

07-18-1-01-210-b-00 

07-29-3-09-196-c-00 

07-29-3-11-171-h-00 

07-29-3-11-172-g-00 

07-29-3-11-174-a-00 

07-29-3-11-254-j-00 

zabieg powtórzyć w 

drugiej połowie 

okresu obowiązy-

wania planu 

terytorialnie 

Nadleśnictwami 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony przedmiotu ochrony 

8 Ocena stanu populacji 

gatunku i jego siedliska 

Ocena stanu ochrony wg 

metodyki GIOŚ.  

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na kontrolę 

ekspansji podrostu 

krzewów i drzew oraz 

ekspansywnych bylin 

szuwarowych oraz efekt 

działań ochronnych. 

Stanowiska o nr guid: 

A311, 986C, 0A26, 

A2E4, 1F02, 1296, 

D08B, 5E45   

Adresy wydzieleń 

leśnych w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku:   

07-08-1-04-139 -c -00,  

07-08-1-04-221 -a -00,  

07-18-1-01-210 -b -00,  

07-29-3-09-196 -c -00,  

07-29-3-11-171 -h -00,  

07-29-3-11-172 -g -00,  

07-29-3-11-174 -a -00,  

07-29-3-11-254 -j -00 

Po wykonaniu 

działań związanych 

z ochroną czynną, 

co 3 lata  

0,5/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9 Uzupełnienie stanu 

wiedzy 

Szczegółowa 

inwentaryzacja 

Stanowiska o nr guid: 

A311, 986C, 0A26, 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

0,5/stanowisko Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 
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występowania gatunku na 

stanowiskach, na których 

go nie stwierdzono 

podczas prac nad 

opracowaniem planu bądź 

zbadanie stanowiska nie 

było technicznie możliwe. 

Optymalny termin – od 

lipca do sierpnia. 

A2E4, 1F02, 1296, 

D08B, 5E45   

Adresy wydzieleń 

leśnych w obrębie 

których znajdują się 

stanowiska gatunku:   

07-08-1-04-139 -c -00,  

07-08-1-04-221 -a -00,  

07-18-1-01-210 -b -00,  

07-29-3-09-196 -c -00,  

07-29-3-11-171 -h -00,  

07-29-3-11-172 -g -00,  

07-29-3-11-174 -a -00,  

07-29-3-11-254 -j -00 

obowiązywania 

planu 

Środowiska 

w Olsztynie 

 
 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Gatunki zwierząt 

1166 Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Inwentaryzacja gatunku  Inwentaryzacja istniejących 

miejsc rozmnażania się traszki 

grzebieniastej, wskazanie najlicz-

niejszych stanowisk. Dokonanie 

oceny stanu ochrony gatunku na 

poszczególnych stanowiskach. 

Zaplanowanie działań 

ochronnych i monitoringowych. 

cały obszar Natura 

2000 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

10 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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1188 Kumak 

nizinny 

Bombina bombina 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

2 Inwentaryzacja gatunku Inwentaryzacja istniejących 

miejsc rozmnażania się traszki 

grzebieniastej, wskazanie 

najliczniejszych stanowisk. 

Dokonanie oceny stanu ochrony 

gatunku na poszczególnych 

stanowiskach. Zaplanowanie 

ewentualnych działań 

ochronnych. 

cały obszar Natura 

2000 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

10 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

1220 Żółw błotny 

Emys orbicularis 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

3 Pogłębienie zabagnień w celu utworzenia 

oczek wodnych 

Pogłębienie istniejących 9 

zagłębień 

Leśnictwo Orłowo i 

leśnictwo Wyknow, 

wydzielenia: 

 142h, 154h, 

154g, 165f, 165i, 

180c, 183f, 184b, 

199b  

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

300 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia z 

Nadleśnictwem 

Nidzica 

 

4 Pogłębienie zabagnień w celu utworzenia 

oczek wodnych  

Pogłębienie istniejących 4 

zagłębień. 

N Nadleśnictwo 

Nidzica, leśnictwo 

Orłowo, 

wydzielenia: 

166j, 180b, 180g, 

180c  

W ciągu 

pierwszych 2 lat 

obowiązywania 

planu 

Brak danych Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

5 Renaturyzacja cieków wodnych Budowa piętrzeń 

(zadanie fakultatywne). 

Rzeka Łyna na 

odcinku od mostu 

we wsi Orłowo do 

przewężenia między 

Jeziorami Brzezinko 

Cały okres 

obowiązywania 

planu 

500 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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a Jeziorem Brzeźno, 

oraz prawostronny 

dopływ Łyny na 

wysokości wsi 

Likusy 

 

 

Niewielki ciek 

wpadający do 

Jeziora Łańsk, 

leśnictwo 

Dzierzguny 

Nadleśnictwo Nowe  

Cały okres 

obowiązywania 

planu 

300 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Cieki w kompleksie 

zabagnień Priamy 

leśnictwo Grobka 

Nadleśnictwo 

Jedwabno 

Cały okres 

obowiązywania 

planu 

300 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

Ciek w okolicy 

Bagna Dłużek 

leśnictwo 

Trzęsawisko i 

leśnictwo Grobka 

Nadleśnictwo 

Jedwabno 

Cały okres 

obowiązywania 

planu 

300 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

6 Poprawa siedliska na potencjalnym 

lęgowisku 

Wycięcie krzewów i drzew 

z usunięciem korzeni 

i wierzchniej warstwy gleby  

(zadanie fakultatywne) 

Leśnictwo Orłowo, 

wydzielenia: 156f 

(część), 199l 

(część). 

Leśnictwo Wykno, 

wydzielenie 127f 

(część) 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

10 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z Nadleśnictwem 

Nidzica 

 7 Odtworzenie  zabagnienia przez Budowa piętrzeń Działka ewid. Cały okres Brak danych Regionalna 
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podniesienie poziomu wody (zadanie fakultatywne) 281409_5.0017.6/4 

(koło wsi Łutynowo 

gmina Olsztynek). 

obowiązywania 

planu 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właścicielem, 

dzierżawcą lub 

zarządcą gruntu 

Leśnictwo 

Marózek, 

wydzielenia: 243l, 

m, n, 244 b, k 

Cały okres 

obowiązywania 

planu 

150 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z Nadleśnictwem 

Olsztynek 

8 Utrzymanie siedlisk na lęgowiskach 

czynnych i lęgowisku potencjalnym  

Usuwanie podrostu oraz 

zakaczeń. Konieczne usuwanie 

biomasy z terenu zabiegów. 

Prace powinny odbywać się 

bez użycia cieżkiego sprzętu.  

Realizacja prac wiosną, w 

okresie od 15 kwietrnia do 15 

maja, lub późną jesienią w 

okresie październik – listopad.  

(zadanie fakultatywne). 

Leśnictwo Orłowo, 

wydzielenia: 156f 

(część), 199l 

(część). 

Leśnictwo Wykno, 

wydzielenie 127f 

(część) 

Co 3 lata 5 RDOŚ w Olsztynie 

na podstawie 

porozumienia z 

Nadleśnictwem 

Nidzica 

 Działki ewid.: 

281104_5.0010.85,, 

281104_5.0010.86, 

281104_5.0010.16, 

281104_5.0010.17 

Co roku 5 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 
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(okolice wsi Likusy, 

gmina Nidzica) 

porozumienia 

z właścicielem, 

dzierżawcą lub 

zarządcą gruntu 

 Działki ewid.: 

281409_5.0017.9, 

281409_5.0017.8/2 

(część) (okolice wsi 

Rutynowo, gmina 

Olsztynek) 

Co 3 lata 5 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właścicielem, 

dzierżawcą lub 

zarządcą gruntu 

 Leśnictwo 

Waplewo, 

wydzielenia: 290Ai, 

k, 312m, o, p, 

313Aa, b, c, 339Aa, 

b, c, d, f, 340b, c, d, 

i, g.  

Co 3 lata 20 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z Nadleśnictwem 

Olsztynek 

 Leśnictwo 

Trzęsawisko, 

wydzielenie 198j 

Co 3 lata 2 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z Nadleśnictwem 

Jedwabno 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

9 Utrzymanie lub zmiana dotychczasowej 

gospodarki  

Utrzymanie lub zmiana dotych-

czasowej gospodarki dotyczącej 

Użytki zielone w 

dolinie górnej Łyny 

Co roku 150 Nadleśnictwo 

Nidzica 



 

277 

 

użytkowania użytków 

zielonych. Tereny związane ze 

szlakami migracji i miejscami 

bytowania żółwi (zalecenie nie 

obejmuje terenów leśnych, 

stałych zbiorników wody, 

siedlisk szuwaru wysokiego 

i otwartych torfowisk 

wysokich) 

oraz w okolicy wsi 

Likusy 

Łąki położone na 

północny zachód od 

wsi Nadrowo 

Co roku 100 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie na 

podstawie 

porozumienia 

z właścicielem, 

dzierżawcą lub 

zarządcą gruntu 

Łąki w dolinie nie-

wielkiego cieku 

wpadającego do 

Jeziora Łańsk (teren 

leśnictwa 

dzierzgany, Nadleś-

nictwo Nowe 

Ramuki) 

Co roku 20 Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki 

10 Ograniczenie nowej zabudowy Ograniczenie budowy nowych 

budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i rekreacyjnych 

poza istniejącymi siedliskami 

 Najcenniejsze 

fragmenty 

stanowiska 

„Orłowo-Likusy”, 

 całe stanowisko 

„Jezioro Łańsk”, 

 całe stanowisko 

„Bagno 

Nadrowskie-

Łutynowo”, 

 całe stanowisko 

„Czarny Piec” 

Cały okres 

obowiązywania 

planu 

Bez 

kosztowo 

Właściciel, 

dzierżawca  lub 

zarządca terenu 

11  Utrzymanie wysokiego poziomu wód Utrzymanie w miarę wysokiego  Całe stanowisko Cały okres Bez Właściciel, 
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poziomu wód 

powierzchniowych i 

gruntowych. Wszelkie prace 

mogące obniżyć poziom wód 

powierzchniowych i 

gruntowych wymagają 

szczegółowej 

analizyhydrologicznej. Nie 

dotyczy prac związanych z 

bieżąca konserwacją urządzeń 

melioracyjnych 

„Orłowo-Likusy”, 

 całe stanowisko 

„Jezioro Łańsk”, 

 całe stanowisko 

„Bagno 

Nadrowskie-

Łutynowo”, 

 całe stanowisko 

„Czarny Piec” 

obowiązywania 

planu 

kosztowo dzierżawca  lub 

zarządca terenu 

12 Wędkarstwo Dopuszczenie wyłącznie 

wędkarstwa podlodowego oraz 

połowów na sztuczną przynętę 

(spining) 

 J. Zdręczno Małe 

 J. Zdręczno, 

 J. Karzełek 

 J. Orłowo Duże 

 J. Priamy 

 J. Kuchnia 

 J. Kwiatowe 

 J. Wyry 

 J. Chudek (Ząbie) 

 Jezioro Krzyż 

Cały okres 

obowiązywania 

planu 

Bez 

kosztowo 

Właściciel, 

dzierżawca  lub 

zarządca terenu 

13 Utrzymywanie na niskim poziomie 

populacji lisa  

Odstrzał redukcyjny lisa 

(całoroczny). Minimum 5 sztuk 

rocznie na każdym stanowisku. 

 Całe stanowisko 

„Orłowo-Likusy”, 

całe stanowisko 

„Bagno Nadrowskie-

Łutynowo”. 

Cały okres 

obowiazywania 

planu Brak danych 

Właściciel, 

dzierżawca  lub 

zarządca terenu 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony gatunku 

14 Ocena stanu ochrony gatunku Monitoring stanu ochrony 

według metodyki GIOŚ 

szczególną uwagę należy 

zwrócić na zmiany środowiska 

 Całe stanowisko 

„Orłowo-Likusy”, 

 całe stanowisko 

„Jezioro Łańsk”, 

Co 5 lat 5 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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oraz populacji żółwia błotnego  całe stanowisko 

„Bagno 

Nadrowskie-

Łutynowo”, 

 całe stanowisko 

„Czarny Piec”. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

15 Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku Uzupełniające badania nad  

rozmieszczeniem żółwia 

błotnego ze szczególnym 

naciskiem na wyszukiwanie 

istniejących i  potencjalnych 

lęgowisk. 

Stanowisko „Orłowo-

Likusy” 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

15 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

16 Badania hydrologiczne dotyczące 

przepływu wód podskórnych i 

powierzchniowych 

Obszar tego stanowiska jest 

bogaty w wody podskórne, 

które zasilają wiele 

zbiorników wodnych oraz 

rzekę Łynę. Z danych 

historycznych wynika, że 

poziom wód 

powierzchniowych w tej 

okolicy bardzo się wahał w 

ciągu ostatnich 50 lat. W 

związku z tym, że 

większość zbiorników, w 

których bytują żólwie 

błotne jest zasilana wodami 

podziemnymi, tylko 

badania hydrogeologiczne 

mogą wyjaśnić przyczyny 

spadku poziomu wód 

powierzchniowych w tej 

Stanowisko „Orłowo-

Likusy” 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu. 

200 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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okolicy. 

Wyniki badań pozwolą 

dokładnie zaprojektować 

pozostałe zadania ochronne 

związane z utrzymaniem 

poziomu wód gruntowych i 

powierzchniowych. 

 

17 Badania nad rozmieszczeniem żółwia 

błotnego  

Badania nad roz-

mieszczeniem żółwia 

błotnego, ze szczególnym 

naciskiem na wyszukiwanie 

istniejących i potencjalnych 

lęgowisk. 

Badania z wykorzystaniem 

technik telemetrycznych 

Stanowiska: 

 „Bagno Nadrowskie-

Łutynowo”, 

 „Czarny Piec”, 

 „Jezioro Łańsk” 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

20 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 

1134 Różanka 

Rhodeus sericeus 

amarus 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

18 Określenie stanu ochrony gatunku. Inwentaryzacja wykonana 

przez ekspertów 

w dziedzinie ichtiologii, 

zgodnie z metodyką 

monitoringu gatunku GIOŚ. 

Termin wykonania: 

wrzesień – październik, co 

daje możliwość 

identyfikacji stadiów 

rozwojowych w celu 

poznania struktury 

wiekowej populacji. 

Weryfikacja oceny stanu 

ochrony. 

50 stanowisk rozloko-

wanych na całym 

obszarze Natura 2000, w 

tym powtórzenie 

30 stanowisk kontrolo-

wanych podczas wizji 

terenowej na etapie 

opracowywania planu 

oraz 20 dodatkowych 

stanowisk w płatach 

siedliska spełniających 

kryteria referencyjności 

wg metodyki 

monitoringu gatunku, 

rozlokowanych 

pomiędzy punktami 

W ciągu 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

Brak danych Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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z wizji terenowej (do 

ustalenia przez 

wykonawcę 

monitoringu). 

1145 Piskorz 

Missgurnus fossilis 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

19 Modyfikacja działań związanych 

z utrzymaniem obiektów wodnych 

i cieków. 

Modyfikacja działań 

związanych z 

utrzy¬ma¬niem obiektów 

wodnych (kanałów) i 

cieków. Wskazane jest 

prowadzenie prac 

odcin¬kami (nie dłuższe niż 

1 km ze względu na małą 

mobilność przedmiotu 

ochrony), bądź wykonując je 

jedynie na jednym z 

brzegów, a dopiero w roku 

kolej¬nym 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. 

Brak danych Właściciel, 

dzierżawca lub 

zarządca terenu 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony 

20 Określenie stanu ochrony gatunku Inwentaryzacja wykonana 

przez ekspertów w 

dziedzinie ichtiologii, 

zgodnie z metodyką 

monitoringu gatunku GIOŚ. 

Termin wykonania: 

wrzesień – październik, co 

50 stanowisk rozloko-

wanych na całym 

obszarze Natura 2000 w 

tym powtórzenie 

30 stanowisk kontrolo-

wanych podczas wizji 

terenowej na etapie 

Jednorazowo w 

ciągu pierwszych 

dwóch lat 

obowiązywania 

Planu Zadań 

Ochronnyc W ciągu 

pierwszych 5 lat 

Koszt 

wykonania 

badań to 1,5 

tys. za 

kontrolowan

e stanowisko 

(badania 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Olsztynie 
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daje możliwość 

identyfikacji stadiów 

rozwojowych w celu 

poznania struktury 

wiekowej populacji. 

Analiza efektów działań 

ochronnych. 

Weryfikacja oceny stanu 

ochrony. 

opracowywania planu 

oraz 20 dodatkowych 

stanowisk w płatach 

siedliska spełniających 

kryteria referencyjności 

wg metodyki monito-

ringu gatunku, Roz-

lokowanych między 

punktami z wizji tereno-

wej (do ustalenia przez 

wykonawcę 

monitoringu). 

obowiązywania 

planu h. 

inwentaryzac

yjne wspólne 

dla 

wszystkich 

gatunków 

ryb 

1149 Koza 

pospolita 

Cobitis taenia 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

21 Modyfikacja działań związanych 

z utrzymaniem obiektów wodnych 

i cieków. 

Modyfikacja działań 

związanych z 

utrzy¬ma¬niem obiektów 

wodnych (kanałów) i cieków. 

Wskazane jest prowadzenie 

prac odcin¬kami (nie dłuższe 

niż 1 km ze względu na małą 

mobil¬ność przedmiotu 

ochrony), bądź wykonując je 

jedynie na jednym z brzegów, 

a dopiero w roku kolej¬nym 

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. 

Brak danych Właściciel, 

dzierżawca lub 

zarządca terenu 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony gatunku 

22 Określenie stanu ochrony gatunku. Inwentaryzacja wykonana 50 stanowisk rozloko- W ciągu Brak danych Regionalna 
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przez ekspertów w 

dziedzinie ichtiologii, 

zgodnie z metodyką 

monitoringu gatunku GIOŚ. 

Termin wykonania: wrzesień 

– październik, co daje 

możliwość identyfikacji 

stadiów rozwojowych w 

celu poznania struktury 

wiekowej populacji. 

Analiza efektów działań 

ochronnych. 

Weryfikacja oceny stanu 

ochrony. 

wanych na całym 

obszarze Natura 2000, 

w tym powtórzenie 

30 stanowisk kontrolo-

wanych podczas wizji 

terenowej na etapie 

opracowywania planu 

oraz 20 dodatkowych 

stanowisk w płatach 

siedliska spełniających 

kryteria referencyjności 

wg metodyki monitorin-

gu gatunku, roztoko-

wanych między punkta-

mi z wizji terenowej (do 

ustalenia przez wy-

konawcę monitoringu). 

pierwszych 5 lat 

obowiązywania 

planu 

Dyrekcja Ochrony 

Srodowiska 

w Olsztynie 

1014 

Poczwarówka 

zwężona 

Vertigo angustior 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

23 Utrzymanie wilgotnego stanu siedliska Utrzymanie wilgotnego 

stanu siedliska, bez 

melioracji odwadniających 

Działki ewid.: 

3068/1 (SW od 

Szczytna),  

3416/1, 3415/1 (NW 

od wsi Koty),  

3186/2 (E od wsi Koty) 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

Beszkosztowo Właściciel, 

dzierżawca  lub 

zarządca terenu 

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena dispar 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

24 Wykaszanie łąk Działaniaobligatoryjne: 

- utrzymanie charakteru 

siedliska gatunku, w 

szczególności poprzez 

odstąpienie od zabudowy i 

budowy urządzeń, 

niwelowania terenu, 

  Działki 70 na Wsch od 

wsi Bolejny, 85, 86 na 

Wsch od wsi Bolejny, 

3333/3 na pd-wsch od 

Jedwabna, 3580, 3581, 

11, 12 na pn-wsch od 

wsi Ząbie 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

bezkosztowo Właściciel, 

dzierżawca, 

posiadacz lub 

zarządca terenu. 
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zalesienia, osuszania lub 

stałego zalewania,  

- utrzymanie siedlisk gatunku 

poprzez użytkowanie kośne 

trwałych użytków zielonych. 

 

("Dzierzguńskie Łąki"), 

3110/4 na pd od wsi 

Brzeżno Łyńskie, 28, 

29, 30 na wsch od wsi 

Kunki 

 

25 Wykaszanie łąk Działania fakultatywnie : 

- koszenie po 30 sierpnia;  

- koszenie raz na trzy lata ale 

nie częściej niż raz do roku, 

- 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 

nieniszczący 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;  

Działki ewid.: 

70 (E od wsi Bolejny), 

85, 86 (E od wsi 

Bolejny),  

3333/3 (SE od 

Jedwabna),  

3580, 3581, 11, 12 (NE 

od wsi Ząbie – 

„Dzierzguńskie Łąki"),  

3110/4 (S od wsi 

Brzeżno Łyńskie),  

28, 29, 30 (E od wsi 

Kunki) 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

 Wykonujący pra-

wa właścicielskie 

na podstawie 

zobowiążzania 

podętego w 

związku z korzys-

taniem z progra-

mów wsparcia z 

tytułu obniżenia 

dochodowości 

albo na podstawie 

porozumienia za-

wartego z RDOŚ 

w Olsztynie 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i stanu ochrony gatunku 

 

26 Ocena stanu ochrony gatunku Monitoring stanu ochrony 

zagodnie z metodyką 

GIOŚ. 

W miejscach realizacji 

działań ochronnych 

Co 3 lata  Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 
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Szczególną uwagę należy 

zwrocić na efekty działań 

ochronnych 

Olsztynie 

1084 Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

27  Zwiększenie potencjalnej bazy 

siedliskowej 

Pozostawianie 

zamierających i dziuplastych 

drzew w wybranych 

oddziałach. 

Działki ewid.:  

3533/1,  3533/2, 

3543/1 k. („Dęby” 

nad Jez. Łańskim), 

3297, 3705 

(„Ustrychowa" nad 

Jez. Ustrych) 

Cały okres 

obowiązywania 

PZO 

Beszkosztowo Właściciel, 

dzierżawca  lub 

zarządca terenu 

1337 Bóbr 

europejski 

Castor fiber 

1352 Wilk Canis 

lupus 

1355 Wydra Lutra 

lutra 

1042 Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

1014 

Poczwarówka 

zwężona Vertigo 

angustior 

1084 Pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

Nr Działania dotyczące monitoringu stanu ochrony gatunku 

28 Ocena stanu ochrony gatunku Ocena stanu ochrony 

gatunków zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

Ocena jednorazowa 

Cały obszar Natura 

2000 

W 8. lub 9. roku 

obowiązywania 

planu, podczas 

prac nad 

następnym 

pkanem 

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

L.p. Przedmiot ochrony 
Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres 

prac 

monitorin

gowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce

9
 

Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Szacowan

y koszt 

(w tys. zł) 

Siedliska przyrodnicze 

1.  

3140 Twardowodne 

oligo- i mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

monitoringu 

siedliska 

przez GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie w 

miesiącach 

lipiec-sierpień 

598 125,5371 637 736,3403 

609 649,0434 634 345,5469 

618 418,6588 632 662,2634 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/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 GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie w 

miesiącach 

lipiec-sierpień 

592 475,3964 637 472,502 

604 028,8829 635 695,6473 

608 339,2614 634 337,3793 

597 554,7485 626 961,5386 

605 704,2807 624 993,4982 

619 325,675 626 320,6942 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

3.  

3160 Naturalne, 

dystroficzne zbiorniki 

wodne 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie w 

miesiącach 

lipiec-sierpień 

609 948,7631 636 083,3073 

621 770,09 628 892,2361 

622 900,664 626 011,4957 

606 296,7058 623 316,1643 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

4.  

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat, 

optymalnie w 

miesiącach 

lipiec-sierpień 

595 760,7056 633 292,8922 

593 980,1946 634 100,7909 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

                                                 
9
   Współrzędne w PUWG 1992, pierwsza liczba oznacza współrzędną na wschód, druga na północ 
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ochrony 

5.  

*6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie od 

połowy maja 

do końca 

czerwca 

590 198,1655 629 611,267 

615 271,421 615 048,5881 

610 451,1968 615 075,2395 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

6.  

6410 Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat, 

optymalnie 

przed 

pierwszym 

pokosem, 

koniec czerwca 

-pierwsza 

połowa lipca 

(po 

poszerzeniu 

stanu wiedzy) 

600 692,5978 645 775,5381 

600 354,0626 640 437,166 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

7.  

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat, 

optymalnie od 

końca maja do 

przełomu 

czerwca/lipca 

598 214,9139 625 825,721 

598 299,5017 627 953,3007 

620 357,0134 622 719,3856 

620 447,4252 623 544,3046 

600 124,941 633 642,4324 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

8.  

*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 GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie w 

sierpniu 

621 223,005 630 381,6998 

604 011,3599 630 446,1959 

604 937,0291 634 319,139 

591 628,8624 634 738,2077 

621 813,0803 628 000,3392 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

9.  

7120 Torfowiska 

wysokie 

zdegradowane, lecz 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

Po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

Co 3 lata, 

optymalnie w 

sierpniu 

608 121,5124 637 888,5725 

607 724,1263 636 502,0532 

607 503,2206 630 085,5297 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 
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zdolne do naturalnej i 

stymulowanej 

regeneracji 

tabelą nr 5 funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

monitoringu 

siedliska 

przez GIOŚ – 

można 

zastosować 

metodykę jak 

dla siedliska 

*7110 

PMŚ 604 193,451 629 083,2685 

10.  

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie od 

początku lipca 

do połowy 

sierpnia 

590 014,4525 630 429,5952 

603 568,5239 629 956,3408 

609 291,674 640 092,3529 

606 393,7204 630 421,3432 

616 384,1143 623 127,3544 

618 764,3344 625 877,4798 

622 269,2031 626 918,2438 

621 649,9078 628 915,0836 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

11.  

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie od 

połowy 

czerwca do 

połowy 

sierpnia 

624 154,8457 629 352,684 

621 838,62 629 011,5678 

603 717,6885 630 185,5614 

609 277,4358 639 950,4672 

597 934,366 632 282,9232 

590 204,657 634 635,2238 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

12.  

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Po 

zatwierdzeniu 

metodyki 

monitoringu 

siedliska 

przez GIOŚ –

można 

zastosować 

metodykę jak 

dla siedliska 

9160 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 10 lat przy 

okazji prac nad 

kolejnym PZO, 

optymalnie 

dwie 

obserwacje w 

ciągu roku, 

jedna w maju – 

ujęcie aspektu 

wczesnowiosen

nego, druga w 

596 915,1102 639 297,7373 

601 774,0343 645 117,3046 

626 274,1071 626 360,1928 

609 433,2272 627 640,4251 

RDOŚ w 

Olsztynie 

W ramach 

kosztów 

kolejnego 

PZO 
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lipcu-sierpniu – 

ujęcie aspektu 

letniego 

13.  

*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 GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 10 lat przy 

okazji prac nad 

kolejnym PZO, 

optymalnie od 

czerwca do 

września 

623 187,1769 629 266,5452 

618 505,6768 625 469,1714 

621 533,3084 638 929,9456 

609 796,9573 635 971,083 

605 537,9306 634 299,7403 

RDOŚ w 

Olsztynie 

W ramach 

kosztów 

kolejnego 

PZO 

14.  

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 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 GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 10 lat przy 

okazji prac nad 

kolejnym PZO, 

optymalnie 

późną wiosną 

lub wczesnym 

latem 

593 832,9772 634 376,8269 

595 703,4068 633 394,0077 

594 611,5412 621 141,6228 

612 717,061 642 583,1263 

607 791,8896 629 318,698 

615 894,5165 620 792,5164 

RDOŚ w 

Olsztynie 

W ramach 

kosztów 

kolejnego 

PZO 

15.  

*91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie od 

połowy 

czerwca do 

połowy 

sierpnia 

626 172,0256 625 860,7805 

625 372,3235 626 696,5529 
RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 

16.  

91T0 Sosnowy bór 

chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum) 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Powierzchnia 

siedliska; 

struktura i 

funkcje; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 6 lat, 

optymalnie 

wiosną 

613 592,3319 614 763,4103 

614 366,4035 615 256,2979 

612 078,7916 616 579,8228 

598 245,9405 633 485,0408 

618 918,7024 624 292,8715 

RDOŚ w 

Olsztynie 
0,5/płat 
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Gatunki roślin 

17.  

1393 Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata, 

optymalnie w 

miesiącach 

czerwiec-

sierpień 

611 541,0664 637 794,1603 

608 805,43 639 868,1154 

598 074,294 626 752,0135 

598 461,1965 627 737,7569 

603 794,4753 630 317,5971 

603 375,844 630 371,3101 

590 750,5712 634 451,4644 

622 262,1867 639 075,9745 

621 935,6586 638 968,5586 

621 484,161 628 798,2726 

RDOŚ w 

Olsztynie 

0,5/stanow

isko 

18.  
1477 Sasanka otwarta 

Pulsatilla patens 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 5 lat – 

optymalnie w 

kwietniu (po 

poszerzeniu 

stanu wiedzy) 

626 154,4091 625 670,8782 

626 255,7531 625 535,4764 

626 535,4011 625 460,2543 

RDOŚ w 

Olsztynie 

0,5/stanow

isko 

19.  
1903 Lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

Cel działań 

ochronnych 

zgodny z 

tabelą nr 5 

Populacja; 

Siedlisko; 

Perspektywy 

ochrony 

Zgodnie z 

metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Ocena 

zgodnie z 

metodyką 

PMŚ 

Co 3 lata,  

optymalnie w 

miesiącach 

lipiec-sierpień 

(po 

poszerzeniu 

stanu wiedzy) 

605 012,293 634 331,9846 

603 375,844 630 371,3101 

590 310,2149 634 538,0098 

623 580,2356 629 791,5022 

621 484,161 628 798,2726 

621 027,1981 628 404,0712 

622 590,9241 626 902,3778 

621 727,1179 629 028,3866 

RDOŚ w 

Olsztynie 

0,5/stanow

isko 

 

 
Gatunki zwierząt wykazane w SDF po weryfikacji terenowej 

L.p. 

Przedmiot ochrony 
Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odpowiedz

ialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

1.  
1166 

Triturus cristatus 

Monitoring 

liczebności 
Populacja Liczebność 

Badanie 

liczebności 

Dwa razy w 

trakcie 

Cały obszar 

ostoi 

RDOŚ 

Olsztyn 
Brak danych 
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Traszka 

grzebieniasta  

populacji osobników 

gatunku na 

stanowisku 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

obowiązywani

a PZO 

2.  

1188 Bombina 

bombina Kumak 

nizinny  

Monitoring 

liczebności 

populacji 

Populacja Liczebność 

Badanie 

liczebności 

osobników 

gatunku na 

stanowisku 

zgodnie z 

metodyką GIOŚ 

Dwa razy w 

trakcie 

obowiązywani

a PZO 

Cały obszar 

ostoi 

RDOŚ 

Olsztyn 
Brak danych 

3.  

1220 Emys 

orbicularis 

Żółw błotny 

Monitoring 

liczebności 

populacji 

Populacja Liczebność 

Monitoring 

powinien objąć 

stanowisko 

według metodyki 

opracowanej przez 

Instytut Ochrony 

Przyrody PAN w 

Krakowie na 

zlecenie 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska w 

ramach zadania: 

„Monitoring 

gatunków i 

siedlisk 

przyrodniczych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

specjalnych 

Co 5 lat Cały obszar 

stanowiska 

Orłowo - 

Likusy 

RDOŚ 5 
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obszarów ochrony 

siedlisk Natura 

2000. 

Dodatkowo 

powinno się 

prowadzić 

monitoring 

poziomu wód 

powierzchniowyc

h przy pomocy 

automatycznych 

logerów. 

Monitoring 

liczebności 

populacji 

Populacja Liczebność 

W związku z 

trudnością 

obserwacji 

osobników żółwia 

błotnego na tym 

stanowisku 

(trudny teren) 

monitoring 

powinien objąć 

głównie zmiany w 

siedliskach 

bytowania, 

potencjalnych 

miejsc lęgowych 

oraz poziomu 

wody. Zaleca się 

zastosować  

metodę 

opracowaną dla 

monitoringu 

żółwia błotnego w 

Co 5 lat Cały obszar 

stanowiska 

Bagno 

Nadrowskie - 

Łutynowo 

RDOŚ 5 
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ramach projektu 

realizowanego 

przez Instytut 

Ochrony Przyrody 

PAN w Krakowie 

na zlecenie 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska w 

ramach zadania: 

„Monitoring 

gatunków i 

siedlisk 

przyrodniczych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

specjalnych 

obszarów ochrony 

siedlisk Natura 

2000. 

Dodatkowo 

powinno się 

prowadzić 

monitoring 

poziomu wód 

powierzchniowyc

h przy pomocy 

automatycznych 

logerów. 

Monitoring 

liczebności 

populacji 

Populacja Liczebność 

W związku z 

trudnością 

obserwacji 

Co 5 lat Cały obszar 

stanowiska 

Czarny Piec 

RDOŚ 5 
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osobników żółwia 

błotnego na tym 

stanowisku 

(trudny teren) 

monitoring 

powinien objąć 

głównie zmiany w 

siedliskach 

bytowania, 

potencjalnych 

miejsc lęgowych 

oraz poziomu 

wody. Zaleca się 

zastosować 

metodę 

opracowaną dla 

monitoringu 

żółwia błotnego w 

ramach projektu 

realizowanego 

przez Instytut 

Ochrony Przyrody 

PAN w Krakowie 

na zlecenie 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska w 

ramach zadania: 

„Monitoring 

gatunków i 

siedlisk 

przyrodniczych ze 
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szczególnym 

uwzględnieniem 

specjalnych 

obszarów ochrony 

siedlisk Natura 

2000. 

Dodatkowo 

należy prowadzić 

monitoring 

poziomu wód 

powierzchniowyc

h przy pomocy 

automatycznych 

logerów. 

Monitoring 

liczebności 

populacji 

Populacja Liczebność 

W związku z 

trudnością 

obserwacji 

osobników żółwia 

błotnego na tym 

stanowisku 

(trudny teren) 

monitoring 

powinien objąć 

głównie zmiany w 

siedliskach 

bytowania, 

potencjalnych 

miejsc lęgowych 

oraz poziomu 

wody. Zaleca się 

zastosować 

metodę 

opracowaną dla 

Co 5 lat Cały obszar 

stanowiska 

Jezioro Łańsk 

RDOŚ 5 
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monitoringu 

żółwia błotnego w 

ramach projektu 

realizowanego 

przez Instytut 

Ochrony Przyrody 

PAN w Krakowie 

na zlecenie 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska w 

ramach zadania: 

„Monitoring 

gatunków i 

siedlisk 

przyrodniczych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

specjalnych 

obszarów ochrony 

siedlisk Natura 

2000. 

Dodatkowo 

powinno się 

prowadzić 

monitoring 

poziomu wód 

powierzchniowyc

h przy pomocy 

automatycznych 

logerów. 

4.  1337 Bóbr Utrzymanie Populacja Liczebność Ocena liczebności 2 razy w Zgodnie RDOŚ 4 za całość 
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Castor fiber obecnego dobrego 

stanu zachowania 

populacji 

populacji populacji trakcie 

obowiązywani

a PZO 

z mapą 

i warstwą 

cyfrową 

Olsztyn prac w 

danym roku 

5.  
1355 Wydra  

Lutra lutra 

Utrzymanie 

obecnego dobrego 

stanu zachowania 

populacji 

Populacja 
Liczebność 

populacji 

Ocena liczebności 

populacji 

2 razy w 

trakcie 

obowiązywani

a PZO 

Zgodnie 

z mapą i 

warstwą 

cyfrową 

RDOŚ 

Olsztyn 

4 za całość 

prac w 

danym roku 

6.  

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

Utrzymanie 

obecnego dobrego 

stanu zachowania 

populacji 

Populacja 

 

Liczebność 

populacji 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2011) 

2 razy w 

trakcie 

obowiązywani

a PZO 

Zgodnie 

z mapą i 

warstwą 

cyfrową 

RDOŚ 

Olsztyn 

4 za całość 

prac w 

danym roku 

7.  

1014 Poczwarówka 

zwężona 

Verigo angustior 

Utrzymanie 

obecnego dobrego 

stanu zachowania 

populacji 

Populacja 
Liczebność 

populacji 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2011) 

2 razy w 

trakcie 

obowiązywani

a PZO 

Zgodnie 

z mapą i 

warstwą 

cyfrową 

RDOŚ 

Olsztyn 

4 za całość 

prac w 

danym roku 

8.  

1042 Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

Utrzymanie 

obecnego dobrego 

stanu zachowania 

populacji 

Populacja 
Liczebność 

populacji 

Ocena zgodnie z 

metodyką PMŚ 

(GIOŚ 2011) 

1 raz w trakcie 

obowiązywani

a PZO 

Zgodnie 

z mapą i 

warstwą 

cyfrową 

RDOŚ 

Olsztyn 

3 za całość 

prac w 

danym roku 

9.  

1145  

Piskorz Misgurnus 

fossilis 

Poprawa stanu 

złego (U2) 

w kierunku 

właściwego (FV), w 

tym przejściowe 

osiągnięcie stanu 

niezadawalającego 

(U1) 

Parametry 

populacji 

Względna 

liczebność 

a66 

Zgodnie ze 

standardami 

metodyki 

opracowanymi 

przez GIOŚ w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

(PMŚ) 

Co 5 lat. 

20 punktów 

kontrolnych 

(10 

powtórzonych 

z wizji 

terenowej 

z etapu 

tworzenia 

Planu Zadań 

Ochronnych) 

oraz 10 

RDOŚ 

Olsztyn 

30 

(kalkulacja 

wspólna dla 

wszystkich 

gatunków 

ryb) 

Struktura 

wiekowa 

a20 

Udział 

gatunku 

w zespole 

ryb 

i minogów 
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Parametry 

siedliska 

gatunku 

EFI+ a118 

kolejnych 

w obrębie 

obszaru Natura 

2000 w 

obrębie 

siedlisk 

spełniających 

kryteria 

referencyjnośc

i wg metodyki 

monitoringu 

gatunku   

Jakość 

hydromorfo

-logiczna 

a298 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Stan jakości 

wód, 

struktura 

dna 

kanałów. 

10.  

1149  

Koza 

Cobitis taenia 

Poprawa stanu 

złego (U1) 

w kierunku 

właściwego (FV) 

Parametry 

populacji 

Względna 

liczebność 

a66 

Zgodnie ze 

standardami 

metodyki 

opracowanymi 

przez GIOŚ w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

(PMŚ) 

Co 5 lat. 

20 punktów 

kontrolnych 

(10 

powtórzonych 

z wizji 

terenowej 

z etapu 

tworzenia 

Planu Zadań 

Ochronnych) 

oraz 10 

kolejnych 

w obrębie 

obszaru Natura 

2000 w 

obrębie 

siedlisk 

RDOŚ 

Olsztyn 

Kalkulacja 

podana dla 

piskorza 

1145 

Struktura 

wiekowa a20 

Udział 

gatunku w 

zespole ryb 

i minogów 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

EFI+ a118 

Jakość 

hydromorfo-

logiczna 

a298 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Stan jakości 

wód, 

struktura dna 
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kanałów. spełniają-cych 

kryteria 

referencyj-

ności wg 

metodyki 

monitoringu 

gatunku   

11.  

5339 

Różanka Rhodeus 

amarus 

Poprawa stanu 

złego (U1) 

w kierunku 

właściwego (FV) 

Parametry 

populacji 

Względna 

liczebność 

a66 

Zgodnie ze 

standardami 

metodyki 

opracowanymi 

przez GIOŚ w 

ramach 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska 

(PMŚ) 

Co 5 lat. 

20 punktów 

kontrolnych  

(10 

powtórzonych 

z wizji 

terenowej 

z etapu 

tworzenia 

Planu Zadań 

Ochronnych) 

oraz 10 

kolejnych 

w obrębie 

obszaru Natura 

2000 w 

obrębie 

siedlisk 

spełniających 

kryteria 

referencyjnośc

i wg metodyki 

monitoringu 

gatunku   

RDOŚ 

Olsztyn 

Kalkulacja 

podana dla 

piskorza 

1145 

Struktura 

wiekowa a20 

Udział 

gatunku 

w zespole 

ryb 

i minogów 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

EFI+ a118 

Jakość 

hydromorfo-

logiczna 

a298 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Stan jakości 

wód, 

struktura dna 

kanałów. 

12. 
1352 Wilk Canis 

lupus 

Utrzymanie 

obecnego dobrego 

stanu zachowania  

Populacja 
Liczebność 

populacji 

Ocena liczebności 

populacji 

2 razy w 

trakcie 

obowiązywani

Cały obszar 

ostoi 

RDOŚ 

Olsztyn 

8 za całość 

prac w 

danym roku 
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a PZO (co 5 

lat) 

 

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 wskzaań 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie ma przesłanek 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

L.p

. 
Zapis SDF 

Proponowany zapis 

SDF 
Uzasadnienie do zmiany 

1.  Powierzchnia obszaru 

32 612,8 ha 

Powierzchnia obszaru 

33 291,0 ha 

Zmiana powierzchni wynika z korekty granicy obszaru – dociągnięcia do granicy do granic działek ewidencyjnych 

2.  6210 – ocena ogólna 

C 

6210 – ocena ogólna 

D 

Obecność typowo wykształconych płatów siedliska w ostoi jest dyskusyjna; obszar ostoi znajduje się poza 

powszechnie przyjmowanym zasięgiem muraw kserotermicznych w Polsce. Na większości płatów wykazanych w 

WZS stwierdzano sporadyczny bądź jednostkowy udział gatunków charakterystycznych dla siedliska, i są to w 

większości gatunki o szerokiej amplitudzie ekologicznej: chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, dziewięćsił 

pospolity Carlina vulgaris  na płatach w zachodniej części ostoi, rozchodnik wielki Sedum maximum na płacie we wsi 

Ząbie. W płatach dominował natomiast znaczny udział łąkowych bądź ruderalnych gatunków które bywają 
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sporadycznie zawlekane w murawach kserotermicznych, lecz nie są dlań charakterystyczne, takie jak: marchew 

zwyczajna Daucus carota, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, bylica pospolita Artemisia vulgaris, przymiotno 

białe Erigeron annuus oraz inwazyjna konyza kanadyjska Conyza canadensis. Wyraźny był również udział gatunków 

wskaźnikowych dla gleb kwaśnych, które z racji na odmienny odczyn podłoża w murawach kserotermicznych nie 

występują: jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, przetacznik leśny Veronica officinalis, koniczyna polna 

Trifolium arvense a nawet wrzos pospolity Calluna vulgaris. Płat pod wsią Maróz jest dodatkowo silnie zarośnięty 

podrostem sosny i brzozy i w miejscu tym najwyraźniej odnawia się samoczynnie siedlisko boru mieszanego. Brak 

charakterystycznej kombinacji gatunków dla siedliska muraw kserotermicznych, symptomy sugerujące obecność 

podłoża niesprzyjającego powstawaniu tego siedliska (gatunki acydofilne) oraz kadłubowy charakter z dużym 

udziałem gatunków ruderalnych sugerują zmianę oceny ogólnej siedliska z C na D. 

3.  *91D0 - stan 

zachowania A 

*91D0 - stan 

zachowania B 

Po weryfikacji terenowej przeprowadzonej w 2013 roku stan zachowania dla przedmiotu ochrony uległ zmianie na B 

– dobry. Należy uznać, że ocena została przeszacowana na etapie opracowywania w ramach WZS. 

4.  3140 – pokrycie 

1588,24 [ha] 

3140 – pokrycie 

1595,62 [ha] 

Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

5.  3150 – pokrycie 

4379,9[ha] 

3150 – pokrycie 

4393,80 [ha] 

Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

6.  3160 – pokrycie 

26,09 [ha] 

3160 – pokrycie 

27,10 [ha] 

Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

7.  3260 – pokrycie 3,26 

[ha] 

3260 – pokrycie 0,55 

[ha] 

Podana w SDF powierzchnia jest uproszczeniem wynikającym z braku możliwości przyjęcia powierzchni siedliska w 

obszarze Natura2000 stanowiącej mniej niż 0,01% powierzchni obszaru; jednakże przy uwzględnieniu iż specyfiką 

siedliska 3260 jest występowanie wyłącznie w nurcie bystrych i rwących rzek o raczej wąskim korycie i kamienistym 

dnie, rozpoznana dotychczas powierzchnia siedliska (płat podany w materiałach WZS stanowił wilgotną polanę 

śródleśną z dala od cieków wodnych, a tym bardziej rzek) odnaleziona we fragmentach rzeki Marózki, łącznie wynosi 

około 0,55 ha. 

8.  *6120 – pokrycie 

39,14[ha] 

*6120 – pokrycie 

26,92 [ha] 

Fragmenty płatów siedliska wykazywały mało charakterystyczną dla typu siedliska strukturę gatunkową, 

przejawiającą się znacznym udziałem gatunków psammofilnych, lecz związanych z kwaśnym podłożem, a nie 

węglanowym; dodatkowo płat w południowej enklawie znacznie zmniejszył swój areał w związku z zarastaniem 

przez inicjalny bór chrobotkowy. 

9.  6410 – pokrycie 

39,14 [ha] 

6410 – pokrycie 

40,60 [ha] 

Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

10.  6510 – pokrycie 

238,07 [ha] 

6510 – pokrycie 

241,62 [ha] 

Na obszarach pomiędzy Brzeźnem Łyńskim a Likusami, a także pod Rekownicą odnaleziono 3 nowe płaty siedliska z 

charakterystyczną kombinacją florystyczną, które są widocznie ekstensywnie użytkowane i w dobrym stanie 

zachowania.  
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11.  *7110 – pokrycie 

130,45 [ha] 

*7110 – pokrycie 

84,20 [ha] 

Część płatów siedliska stanowiła różne postaci torfowisk przejściowych bądź nawet niskich; już na etapie analizy 

materiałów WZS otrzymanych od RDOŚ pojawiły się wątpliwości odnośnie powierzchni, na których jednocześnie 

stwierdzane były stanowiska gatunków: lipiennika Loesela oraz sierpowca błyszczącego. Są to gatunki które nie 

występują na torfowiskach wysokich z racji na odmienne wymagania względem odczynu podłoża – najczęściej 

występują na torfach zasadowych bądź ewentualnie na tylko lekko kwaśnych torfach przejściowych. Część płatów 

również na etapie weryfikacji terenowej okazywała się być torfowiskami przejściowymi, niskimi bądź zbiorowiskami 

zastępczymi. 

12.  7120 – pokrycie 

29,35 [ha] 

7120 – pokrycie 

35,41 [ha] 

Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

13.  7140 – pokrycie 

437,01[ha] 

7140 – pokrycie 

404,36 [ha] 

Powierzchnię siedliska zweryfikowano w oparciu o obserwacje terenowe oraz analizę materiałów z „Regionalnego 

programu ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w województwie warmińsko-mazurskim”. Część płatów siedliska 

wykazanych w WZS stanowią formy nawiązujące do torfowisk zasadowych (7230) i w związku z tym 

przeklasyfikowane. Niektóre płaty stwierdzone jako siedlisko (polany śródleśne na południowy wschód Rzuć) są 

murawami zalewowymi ze związku Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae – są to pospolite zbiorowiska 

roślinne które nie stanowią przedmiotów ochrony w myśl Dyrektywy Siedliskowej. 

14.  7230 – pokrycie 3,26 

[ha] 

7230 – pokrycie 

80,56 [ha] 

W opracowaniu zasięgu siedliska posłużono się materiałami „Regionalnego programu ochrony torfowisk alkalicznych 

(7230) w województwie warmińsko-mazurskim”, dostępnymi na stronie Klubu Przyrodników. W wyniku obserwacji 

terenowych oraz porównując ich wyniki z ww. materiałami, stwierdzono iż w ostoi znajduje się więcej płatów 

siedliska torfowisk zasadowych niż jeden wykazany w WZS. Również fragmenty dyskusyjnych płatów siedlisk 7110 

oraz 7140 zakwalifikowano do tego siedliska – są to między innymi płaty na których poszukiwano lipiennika Loesela 

oraz sierpowca błyszczącego. 

15.  9160 brak Według materiałów WZS w obszarze występuje jeden płat siedliska - na północ od wsi Świerkocin. Jego 

przynależność do 9160 jest dyskusyjna, min. ze względu na występowanie poza granicami zasięgu grądów 

subatlantyckich oraz drzewostan zbudowany głównie z lipy oraz topoli osiki. Płat został zaklasyfikowany do typu 

siedliska 9160 prawdopodobnie w wyniku błędu naukowego, reprezentuje on dominujący typ grądów w ostoi – 9170. 

16.  9170 – pokrycie 

2449,22 [ha] 

9170 – pokrycie 

2446,17 [ha] 

Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

17.  91D0 – pokrycie 

368,52 [ha] 

91D0 – pokrycie 

309,72 [ha] 

Opierając się na weryfikacji terenowej oraz danych z opisów taksacyjnych zmniejszono powierzchnie niektórych 

płatów wskazanych w materiałach WZS. 

18.  91E0 – pokrycie 

352,22 [ha] 

91E0 – pokrycie 

339,26 [ha] 

Powierzchnia zweryfikowana w oprogramowaniu gis 

19.  91I0 – pokrycie 3,26 

[ha]  

91I0 – pokrycie 12,18 

[ha]  

Opierając się na weryfikacji terenowej powiększono powierzchnie płatów wskazanych w materiałach WZS o 

fragmenty sąsiadujących wydzieleń leśnych, w których to zidentyfikowano obecność gatunków charakterystycznych 
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dla siedliska, jak pięciornik biały Potentilla alba, pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum, bukwica lekarska 

Betonica officinale, ciemiężyk białokwiatowy Vincentoxicum hirudinaria. 

20.  91T0 – pokrycie 

133,71 [ha] 

91T0 – pokrycie 

24,47 [ha] 

Część pierwotnie stwierdzonych w WZS jako to siedliska płatów to drzewostany na gruntach porolnych, na 

powierzchniach o typie siedliskowym boru świeżego, o wysokiej bonitacji (I i II) – takie drzewostany, ze względu na 

bardzo efemeryczny charakter obecności w nich chrobotków, zostały wyłączone z puli siedliska 91T0. Jedynie 

naturalnie wytworzone (bez nasadzeń na gruntach porolnych lub na siedlisku boru suchego), bądź o bonitacji niższej 

niż IIIa uznano za reprezentatywne dla siedliska. 

 

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. W trakcie projektowania granic obszaru pracowano na mapach w 

dużej skali, co wygenerowało błędy rysownicze. Obecne zmiany mają na celu niezbędną korektę i nie pociągają za 

sobą wyłączenia przedmiotów ochrony ani pogorszenia ich stanu. Nie wpłyną również na integralność obszaru. 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

Moduł A 

1.  

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olsztynek został 

sporządzony na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 

2022 r. – w szablonie w pkt 1.2 ujęto poprzedni PUL. 

Nadleśnictwo Olsztynek Poprawiono 

2.  

Szczegółowy tryb sporządzania projektów planów zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 i zakres prac został 

określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, 

poz.186, z późn. zm.), zgodnie z którym dokumentacja PZO 

dla obszaru Natura 2000 zawiera m.in. określenie działań  

ARiMR Olsztyn 

Uwagę uwzględniono. ARiMR został usunięty z tabeli 1.7. 

Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich 

odpowiedzialności. 
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ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 

ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w 

szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk 

przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 

realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach 

ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. 

W trakcie analizy projektu stwierdzono, że Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazana jest w 

sekcji: „Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich 

odpowiedzialności”. 

Pragnę podkreślić, że zaangażowanie ARiMR w prace nad 

projektami PZO nie może być utożsamiane z 

odpowiedzialnością ARiMR za realizację jakichkolwiek 

działań zawartych w PZO.  Przedmiotowe zapisy nałożyłyby 

na ARiMR zadania nieleżące w jej kompetencjach 

ustawowych, dlatego też nie ma możliwości umieszczania ich 

w jakichkolwiek dokumentach planistycznych dotyczących 

obszarów Natura 2000.  ARiMR została wyznaczona przez 

Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. 

W związku z powyższym, proszę o usunięcie z projektu PZO, 

zapisów odnoszących się do odpowiedzialności ARiMR za 

realizację jakichkolwiek działań oraz z sekcji: 1.7. Kluczowe 

instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności. 

Moduł B 

    

Moduł C 
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3.  

Wniosek mieszkańców miejscowości Szuć z dnia 27.11.2013 

r. o wpisanie w PZO dla terenu łąk miejscowości Szuć 

zapisów mających na celu ochronę środowiska 

przyrodniczego obszaru łąk w Szuci: 

- trwałe udrożnienie kanału Szuć i należytego przepływu nim 

oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Jedwabnie poprzez 

wykonanie prac w postaci pogłębienia, poszerzenia i 

wyfaszynowania brzegów na kanale Szuć odprowadzającym 

oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Jedwabnie do rzeki 

Omulew; 

- stałe rozbieranie tam bobrowych i odłowienie bobrów 

blokujących na kanale Szuć swobodny przepływ 

oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Jedwabnie; 

- wprowadzenie stałego monitoringu przepływu 

oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Jedwabnie; 

- zapewnienie w Planie niezbędnych środków finansowych na 

prace związane z ratowaniem bogactwa przyrodniczego łąk 

Szuci w postaci pogłębienia, poszerzenia i wyfaszynowania 

kanału Szuć i na monitoring przepływu oczyszczonych 

ścieków z oczyszczalni w Jedwabnie; 

- rezygnację ze sporządzania raportów oddziaływania na 

środowisko na wykonanie wyżej wymienionych prac ze 

względu na koszt tych raportów i istniejące wielkie 

zagrożenie ekologiczne oraz potrzebę pilnego działania; 

Wraz z uzasadnieniem. 

Mieszkańcy miejscowości 

Szuć 

Do poprawy środowiska przyrodniczego w rejonie miejscowości 

Szuć może się przyczynić zaplanowane dla siedlisk wodnych: 3140 

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z 

podwodnymi łąkami ramienic Charetea oraz 3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion działanie polegające na monitoringu 

hydrologicznym i detekcji źródeł zanieczyszczeń, ostateczne jego 

brzmienie to: „Monitoring hydrologiczny, detekcja źródeł 

zanieczyszczenia wód. Analiza hydrologiczna i hydrogeologiczna 

obszarów zlewni. Pełen monitoring stanu fizyko-chemicznego wód. 

Detekcja źródeł zanieczyszczenia wody oraz opracowanie metod 

ich poprawy.”  

 

4.  

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zaplanowanych 

zadań i pozyskanie środków na ich wykonanie powinien być 

RDOŚ. 

Nadleśnictwo Olsztynek 

Zapisy dotyczące kolumny „Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie” w tabeli „6. Ustalenie działań ochronnych” 

przedyskutowano na III spotkaniu ZLW; ostateczne jego brzmienie 

to: „RDOŚ w Olsztynie jako koordynujący w porozumieniu z 

Nadleśnictwami właściwymi terytorialnie” 

5.  

Przy siedlisku 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą, 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 

7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 

Nadleśnictwo Olsztynek 

Zapis przedyskutowano na III spotkaniu ZLW; ostateczne jego 

brzmienie to: „Pozostawienie/kształtowanie strefy ekotonowej w 

pasie o szerokości 30 metrów od granic płatu siedliska (około 
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młak, turzycowisk i mechowisk – wykreślenie zapisu o „nie 

stosowaniu zrębów zupełnych w pasie szerokości jednej 

wysokości drzewostanu (około 30m) od granicy siedliska”, 

zastąpienie zapisem: „w przypadku zrębów zupełnych 

pozostawienie pasa drzewostanu o szerokości 30 m od 

granicy siedliska”. 

jednej wysokości drzewostanu).” 

6.  

Przy siedlisku 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny, 91D0 Bory i lasy bagienne i 91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - „Pozostawianie 

w drzewostanie martwych drzew stojących do naturalnego 

rozkładu oraz niewycinanie drzew zamierających., o ile 

pozwalają na to przepisy BHP”, dodanie zapisu, że „przepisy 

BHP oraz zdrowie i bezpieczeństwo ludzi”;  

„Prowadzenie gospodarki leśnej z wyłączeniem cięć 

zupełnych za wyjątkiem klęsk żywiołowych” dodanie zapisu, 

że prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o Plan 

Urządzenia Lasu i zapisy w nim zawarte. 

Nadleśnictwo Olsztynek 

Zapis przedyskutowano na III spotkaniu ZLW; ostateczne jego 

brzmienie to: „Pozostawianie w drzewostanie martwych drzew 

stojących do naturalnego rozkładu oraz niewycinanie drzew 

zamierających, z wyłączeniem czynnego posuszu zagrażającego 

trwałości lasu, uwzględnieniem przepisów BHP oraz zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi. Prowadzenie gospodarki leśnej z 

zastosowaniem rębni złożonych, o ile jest to możliwe – 

ograniczenie stosowania rębni zupełnych.” 

7.  

Uwaga dotycząca nowego przebiegu granicy Ostoi; 

dowiązywania granic Ostoi do granic działek ewidencyjnych i 

powiększanie obszaru o duże tereny, wyłącznie w wyniku 

dowiązywania granicy do granic działek ewidencyjnych 

mających znaczne powierzchnie 

Nadleśnictwo Olsztyn  

Przed rozpoczęciem prac nad projektem PZO Wykonawca wystąpił 

do RDOŚ w Olsztynie z pytaniami mającymi na celu uściślenie 

zakresu i sposobu wykonywania Umów min. dotyczącymi 

uszczegółowienia granic obszarów Natura 2000. RDOŚ w 

Olsztynie pismem znak WOPN-OON.6320.01.09.2013.IMI 

wskazał, że granice obszarów Natura 2000 powinny być 

uszczegóławiane do najbliższych działek ewidencyjnych oraz 

działki ewidencyjne mają priorytet przed wydzieleniami leśnymi. W 

związku z uwagami Nadleśnictwa Olsztyn i in. Wykonawca 

wystąpił z wnioskiem do RDOŚ w Olsztynie o możliwość 

decydowania czy propozycją nowego przebiegu granic Ostoi będzie 

dowiązanie do granic działek ewidencyjnych czy wydzieleń 

leśnych.  

8.  

Wniosek zawarcie w projekcie PZO zapisu dotyczącego 

zakazu zabudowy terenów ośrodka usługowo - 

wypoczynkowego Rady Ministrów w Rybakach, ze względu 

Krzysztof Majcher 

W przypadku żółwia błotnego Emys orbicularis, zaplanowano 

działanie o brzmieniu: „Ograniczenie nowej zabudowy. 

Ograniczenie budowy nowych budynków mieszkalnych, 
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na występowanie w tym miejscu gatunków będących 

przedmiotami ochrony w obszarze. 

gospodarczych i rekreacyjnych poza istniejącymi siedliskami” dla 
całego obszaru stanowiska Jezioro Łańsk. 

9.  

Wniosek o zawarcie w projekcie PZO działania 

pozwalającego na analizę hydrologiczną i hydrogeologiczną 

obszaru 

Krzysztof Majcher 

Dla siedlisk wodnych:  3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne 

zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea oraz 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion zaplanowano działanie 

polegające na monitoringu hydrologicznym i detekcji źródeł 

zanieczyszczeń, ostateczne jego brzmienie to: „Monitoring 

hydrologiczny, detekcja źródeł zanieczyszczenia wód. Analiza 

hydrologiczna i hydrogeologiczna obszarów zlewni. Pełen 

monitoring stanu fizyko-chemicznego wód. Detekcja źródeł 

zanieczyszczenia wody oraz opracowanie metod ich poprawy.” 

10.  

Siedliska murawowe mogą być potencjalnie deklarowane w 

programie rolnośrodowiskowym w wariancie 5.5. Wymogi 

dla tego wariantu różnią się od zakresu czynności wskazanych 

w proponowanych działaniach ochronnych. Z uwagi na fakt, 

ze są to czynności nieobowiązkowego, istnieje zagrożenie, że 

rolnik, który jest/będzie w programie rolno środowiskowym 

(RŚ) podejmie decyzje o realizacji wymogów programu RŚ a 

nie działań zawartych w PZO.  

ARiMR Osztyn 

Zapis dotyczący ochrony czynnej siedlisk murawowych (*6120 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae) 

został przeredagowany tak aby był spójny z wymogami 5.5 PROW; 

ostateczne brzmienie zapisu to: „Wypas i koszenie. Możliwe 

stosowanie zamiennie. Koszenie: - raz w roku, - pokos nie 

wcześniej niż 15 sierpnia, graniczny termin pokosu – 30 września; 

 - pozostawienie 15-20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej w 

ciągu całego roku, przy czym powinien to być inny fragment co 

roku; - wysokość koszenia – do 10 cm; - technika koszenia: w 

sposób, nieniszczący struktury roślinności i gleby; zakaz koszenia 

okrężnego od zewnątrz do wewnątrz działki; - usunięcie lub 

złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie po pokosie. Wypas: - obsada zwierząt od 0,4 do 0,6 

DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP/ha; - 

graniczny termin wypasu do 15 października.; - na innych 

powierzchniach niż zabieg koszenia i ścinania prowadzony w 

danym roku; - preferowane gatunki: kozy bądź owce. 

Do wymogów PROW zostały też dostosowane zapisy dotyczące 

ochrony czynnej siedliska 6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  i 7230 

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

11.  

Uwaga dotycząca powtarzającego się przy kilku siedliskach 

działania „Dostosowanie użytkowania do wymogów ochrony 

siedliska (działanie obligatoryjne)„ – jeśli dotyczy to terenów 

rolniczych i jest określone jako działanie obligatoryjne musi 

być tak sprecyzowane aby było możliwe do weryfikacji. 

Zgodnie ze stanowiskiem GDOŚ pismo znak DON-

WZ.600.8.2012.SŚ z dnia 9 marca 2012 r. do działań 

obligatoryjnych (zasada wzajemnej zgodności) należą: 

a) zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkowych 

stanowiących przedmioty ochrony położonych na trwałych 

użytkach zielonych; 

b) ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

ARiMR Olsztyn 

Działanie przeredagowano; ostateczne jego brzmienie to: 

„Dostosowanie użytkowania do wymogów ochrony siedliska. 

Zachować siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony 

położone na trwałych użytkach zielonych – wskazane ograniczenie 

zalesiania, zaorywania, wydobywania kopalin, lokalizowania 

zabudowy. Ekstensywnie użytkować trwałe użytki zielone 

(użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe)  - wskazane ograniczenie 

zmiany składu gatunkowego roślin: podsiewania, wałowania, 

intensyfikacji nawożenia, zmiany stosunków wodnych. 

12.  

Mało precyzyjny zapis powtarzający się przy działaniach 

ochronnych dla siedlisk torfowiskowych „Utrzymanie 

właściwego sposobu użytkowania w zlewni torfowiska”. 

ARiMR Olsztyn 

Używając sformułowania zlewnia torfowiska mamy tu na myśli pas 

30 metrów wokół płatu a tak jak zostało to doprecyzowane w 

kolumnie zakres prac. Nie jesteśmy w stanie określić parametrów 

zlewni dla każdego obiektu, dlatego przyjęliśmy odległość, w której 

usuwanie/brak strefy ekotonowej, może negatywnie oddziaływać na 

siedliska torfowiskowe. 
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