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• Etap wstępny pracy nad Planem 

 

1.1. Informacje ogólne o obszarze Natura 2000 Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

Nazwa obszaru Ostoja Nadbużańska 

Kod obszaru PLH140011 

Opis granic obszaru 
Załącznik Nr 1. Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru mającego znaczenie 

dla Wspólnoty Ostoja nadbużańska  PLH140011 

SDF Załącznik Nr 2. SDF OZW  Ostoja Nadbużańska  PLH140011 

Położenie 

Województwo mazowieckie: 

- powiat legionowski, gmina Serock, 

- powiat łosicki, gmina Platerów, Sarnaki, 

- powiat ostrowski, gmina Brok, Małkinia Górna, Nur, Zaręby Kościelne, 

- powiat siedlecki, gmina Korczew, 

- powiat sokołowski, gmina Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sterdyń, 

- powiat węgrowski, gmina Łochów, Sadowne, 

- powiat wołomiński, gmina Dąbrówka, 

- powiat wyszkowski, gmina Brańszczyk, Somianka, Wyszków, Zabrodzie. 

Województwo podlaskie: 

- powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn, Mielnik, Perlejewo, Siemiatycze - gmina wiejska, 

- powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec. 

Województwo lubelskie: 
- powiat bialski, gmina Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Terespol - gmina wiejska. 

Powierzchnia obszaru (ha) 46 036,7 ha 

Status prawny 
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011r. - 

numer aktu normatywnego C (2010) 9669 - na potrzeby dokumentacji zwany dalej obszarem Natura 2000 

Data przystąpienia do sporządzenia projektu 

planu 
12.12.2012r. 



Data zatwierdzenia projektu planu  

Koordynator projektu planu ze strony 

Wykonawcy 
Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel.+48 22 556 56 67, Fax. 

+48 022 556 02 

Koordynator merytoryczny ze strony  

Zamawiającego 
Maciej Omelaniuk, maciej.omelaniuk.warszawa@rdos.gov.pl, tel./fax. +48 25 644 32 13,  

Sprawujący nadzór RDOŚ w Warszawie, ul Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

 

 

 

• 1.2. Ustalenie terenu objętego Planem 

Lp. 

Nazwa krajowej formy ochrony  

przyrody lub nadleśnictwa  

pokrywającej/go się  

z obszarem , która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze sporządzania 

Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części  

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

     

     

     

Dane przedstawiono w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS (zal 3) – do folderu „zal. 3” wrzuc wszystkie GISy 

• 1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Załącznik Nr 4 — Mapa „Obszar Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011”  

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

 
Plan zadań ochronnych 

mailto:joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:maciej.omelaniuk.warszawa@rdos.gov.pl


Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska na okres 10 lat, który tworzy ramy prawne do działania dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000. Struktura i zawartość takiego planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i obejmuje: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym  

w szczególności działań dotyczących: 

a)  ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk, 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, 

c)  uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach  ich ochrony; 

5)  wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

6)  wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Projekt  planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 sporządzany jest w szczególności na podstawie: 

• art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), 

• rozporządzenia 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, ze zm.), 

• art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.). 

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000, czyli zapewnienie, że 

gatunki ptaków i ich siedliska, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne jest: 

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze Natura 2000, 



• ustalenie jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

• uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 

Ochrona obszaru specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH140011 będzie skuteczna przede wszystkim wówczas, jeżeli będzie oparta na „wspólnym zrozumieniu” 

potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanym. Dlatego w procesie sporządzania projektu Planu za  kluczowe należy uznać zbudowanie 

takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu planistycznego. Stąd też utworzona została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (w 

ramach Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących w trakcie cyklu spotkań dyskusyjnych praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu. Zorganizowane 

zostały spotkania dyskusyjne z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków ptaków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH140011. 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

- organy administracji leśnej, 

- organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej, 

- właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych, wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie lub w sąsiedztwie których  występują przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000, 

- przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze Natura 2000. 

Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych będą uwzględnione w różnych obowiązujących dokumentach planistycznych, których opracowanie i ustanowienie pozostaje w 

kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, planów urządzenia lasu. 

Opis procesu sporządzania planu zadań ochronnych 

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu planu zadań ochronnych składa się z następujących etapów: 

Etap I – wstępny, ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu, w tym utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy,  

i obejmuje następujący zakres prac koniecznych: 

a) weryfikację terenu objętego projektem planu, 

b) ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem planu, 



c) opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu planu, 

d) organizację procesu komunikacji z różnymi grupami interesu, 

e) utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). 

Etap II – opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych: 

Moduł A 

a) wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000, 

b) zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, 

c) weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji; 

Moduł B 

a) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

b) identyfikację i analizę zagrożeń, 

c) ustalenie celów zadań ochronnych; 

Moduł C 

a) ustalenie działań ochronnych, 

b) ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony, 

c) ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych, 

d) opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu, 

e) zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic. 

Etap III - opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

• Z postępem prac można zapoznawać się na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej „Platforma Informacyjno-Komunikacyjna” http://pzo.gdos.gov.pl/ oraz 

BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Przez cały okres sporządzania planu zadań ochronnych istniała możliwość zgłaszania uwag i 

wniosków do planu. Uwagi i wnioski mogły być zgłaszane pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym) oraz ustnie do protokołu podczas spotkań dyskusyjnych. 

 



1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska 

PLH140011 
 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 
Pop. 

Lęgowa 
Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. 

wpisu 

S1 2330 
Wydmy śródlądowe 

z murawami 

napiaskowymi 
 0,013       C 

W wyniku 

zastosowania 

wskaźników 

waloryzacji 

parametrów stanu 

oraz wskaźników 
specyficznej 

struktury i funkcji  

zalecanych przez 
PM GIOŚ 

obniżeniu ulegną 

oceny: ogólna, 
stanu zachowania, 

względnej 

powierzchni oraz 
zmniejszony 

zostanie udział % 

w powierzchni 

Obszaru. 

S2 3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nymmpheion, 

Potamion 

 1,49       A 

Inwentaryzacja 

starorzeczy wraz z 
oceną stanu 

zachowania 

zgodnie z 
metodyka PM 

GIOŚ. W wyniku 

przeprowadzonych 
badań i wyliczeniu 

powierzchni 

ogólnej 
starorzeczy 

zmniejszeniu 

ulegnie udział % 
siedliska w 

obszarze. 



S3 3270 
Zalewane muliste 

brzegi rzek 
 -    - - -  

W wyniku 

wysokich stanów 
wód Bugu w 2013 

r niemożliwa była 

inwentaryzacja 
siedliska 

przyrodniczego i 

jego ocena wg 
metodyki PM 

GIOŚ. 

S4 4030 Suche wrzosowiska  

Calluno-

Genistion, 

Pohlio-

Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion 

       C 

Siedlisko o 
marginalnym 

znaczeniu w 

obszarze Ostoja 
Nadbużańska. 

S5 6120 

Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

Koelerion 

glaucae 
       B  

S6 6210 
Murawy 

kserotermiczne 
Festuco-

Brometea 
       D  

S7 6410 
Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 
Molinion        XX 

Rozpoznane 

rozmieszczenia 

niepełne. Ocena 
stanu zachowania 

niepełna. 

Konieczne 
powtórzenie 

inwentaryzacji 

S8 6430 
Ziołorośla górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne  

(Adenostylion 

alliariae) i 

(Convolvuletalia 

sepium) 

       xx 
Konieczne 

powtórzenie 

inwentaryzacji 

S9 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii)        XX 

Rozpoznane 

rozmieszczenia 

niepełne. Ocena 

stanu zachowania 

niepełna (7 

stanowisk objętych 
państwowym 



monitoringiem PM 

GIOŚ). Konieczne 
powtórzenie 

inwentaryzacji 

S10 6510 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion)         
konieczne 

powtórzenie 

inwentaryzacji 

S11 9170 

Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny  

Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum 

       B  

S12 91E0* 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe  

i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso – 

incanae, 

       B  

S13 91F0 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 
       B  

S14 91I0* 
Ciepłolubne 

dąbrowy 

Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 
       D  

S15 91T0 
Sosnowy bór 

chrobotkowy 

chrobotkowy 

(Cladonio-

Pinetum 
         

 

 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 
Pop. 

Lęgowa 
Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. 

wpisu 

R1 1437 
Leniec 

bezpodkwiatkowy  
Thesium 

ebracteatum 
0,09 ha       D  



R2 1477 Sasanka otwarta  
Pulsatilla 

patens 
        

Gatunek nie został 

stwierdzony ani 
historycznie ani 

współcześnie w 

dolinie Bugu. W SDF 
sasanka otwarta 

została zamieszczona 

omyłkowo 
prawdopodobnie na 

skutek 

bezkrytycznego 
przepisania go z listy 

gatunków roślin 

naczyniowych 
stwierdzonych na 

terenie Puszczy Białej 

rozciągającej się 
wzdłuż prawego 

brzegu Bugu oraz 

Wysoczyzny 
Wysokomazowieckiej 

Gatunek należy 

skreślić z listy 

przedmiotów 

ochrony, jak 

również usunąć z 

SDF. 

R3 1617 Starodub łąkowy  
Ostericum 

palustre 
5 ha       B 

W okresie badań  

(maj-lipiec 2013)  
łąki w dolinie Bugu 

były zalane przez 

wody wezbraniowe 
rzeki. Długotrwałe 

podtopienie 

spowodowało zmiany 
w składzie 

florystycznym, które 

uniemożliwiły w 
sierpniu 2013 r. 

dokonanie 

właściwego 

rozpoznania i 

zastosowania 

parametrów 
stosowanych w 

badaniach 



monitoringowych 

GIOS   
Jedynie w przypadku 

4 stanowisk 

dokonanano oceny 
stanu zachowania 

lustracja siedliska 

gatunku, zebranie 
danych o populacji, 

ocena stanu 

zachowania według 

wytycznych GIOŚ. 

 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 
% 

pokrycia 
Pop. 

Osiadł. 
Pop. 

Lęgowa 
Populacja 

Migr. 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. 

wpisu 

Z1 1032  
Skójka 

gruboskorupowa  
Unio crassus        B  

Z2 1060 
Czerwończyk 

nieparek  
Lycaena dispar 59,9 ha P      A  

Z3 4038 
Czerwończyk 

fioletek  
Lycaena helle 0,64 ha P      B  

Z4 1042 Zalotka większa  
Leucorrhinia 

pectoralis 
 P      C  

Z5 1037 Trzepla zielona  
Ophiogomphus 

cecilia   
 P   

   C  

Z6 1083 Jelonek rogacz  Lucanus cervus ok. 70 ha P      B  



Z7 1084 
Pachnica 

dębowa  
Osmoderma 

eremita 
 P        

Z8 1096 
Minóg 

strumieniowy  
Lampetra 

planeri 
       D 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z9 1098 Minóg ukraiński  
Edenteromyzon 

mariae 
       D 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z10 6144 
Kiełb 

białopłetwy  
Romanogobio 

albipinatus 
       B 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z11 1130 Boleń  Aspius aspius        B 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z12 5339 Różanka  

Rhodeus 

sariceaus 

amarus 
       C 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z13 1149 Koza  Cobitis taenia        B 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z13 1145 Piskorz  
Misgurnus 

fossilis 
       B 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 



stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z14 1146 Koza złotawa  
Sabanejewia 

aurata 
       C 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z15 1163 
Głowacz 

białopłetwy  
Cottus gobio        C 

Połowy 

badawcze łącznie 

na 75 

stanowiskach w 

latach 2012-2013 

Z15 1188 

 

Kumak nizinny 

 

Bombina 

bombina 
       B  

Z15 1166 

 

Traszka 

grzebieniasta 

 

Triturus 

cristatus   
       C  

Z15 1355 Wydra Lutra lutra        B  

Z16 1352 Wilk Canis Lupus        D  

 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 
 



Działając na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia 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, ze zm.) w dniu 6 kwietnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001.  

Obwieszczenie wraz z założeniami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Warszawie: http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2012/1.pdf 

Obwieszczenie to zostało także rozesłane drogą elektroniczną na adresy urzędów gmin znajdujących się w granicach obszaru, jak również 

zamieszczone na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.  

W ramach etapu wstępnego sporządzania projektu planu zadań ochronnych wytypowane zostały grupy interesariuszy związanych z obszarem. 

Wyodrębniono osoby i instytucje, które mogą lub powinny być zainteresowane udziałem w procesie tworzenia projektu planu. Osoby  

i instytucje te zostały wyszczególnione w pkt. 1.7. niniejszej dokumentacji. Wszystkie one zostały poinformowane drogą elektroniczną lub 

pocztą tradycyjną o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych.  

Niezależnie od oznaczonej grupy, wytypowane zostały osoby lub instytucje, których udział w procesie planowania ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001 jest szczególnie istotny. Te osoby lub instytucje zostały pisemnie zaproszone do czynnego udziału w pracach 

nad planem zadań ochronnych w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Skład ZLW zamieszczono w pkt. 1.8. niniejszej dokumentacji.  

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013  r., poz. 627, ze zm.),  

w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001. 

http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2012/1.pdf


Obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu  

12 grudnia 2012 r.:  

http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:obwieszczenie-z-dnia-5122012-r-dot-opracowywania-projektu-planu-

zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-dolina-kostrzynia-plb140009&catid=127:archiwum-2012&Itemid=158 

a także umieszczone na tablicach ogłoszeń (12 grudnia 2012 r. na okres 21 dni) w siedzibie RDOŚ w Warszawie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3 oraz w 

siedzibie Wydziału Spraw Terenowych I w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 23.  

Obwieszczenie zamieszczono także w prasie o zasięgu ogólnopolskim –Nasz Dziennik. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie przekazała informację wraz z obwieszczeniem do organów administracji publicznej, Nadleśnictw, 

instytucji i środowisk naukowych, stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska, ochrony wartości przyrodniczych, organizacji 

ekologicznych, osób i instytucji, które brały udział w zaprojektowaniu obszaru, Lokalnych Grup Działania, itd.  

z prośbą o upublicznienie w sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym (tablica ogłoszeń, strona internetowa, kurenda) na okres nie krótszy niż 21 dni. Uwagi 

i wnioski można było składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), 

w ciągu 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie RDOŚ. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków, był Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Dla zapewnienia pełnego udziału społeczeństwa oraz różnych grup interesu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie przyjęła  zasadę 

otwartości i jawności na każdym etapie opracowania projektu planu zadań ochronnych oraz stymulowania aktywnej partycypacji  

w procesie projektowym, w celu poszerzenia wiedzy o potencjalnych zagrożeniach dla gatunków i ich siedlisk, uzyskania informacji o poza-przyrodniczych 

uwarunkowaniach funkcjonowania obszaru i zapewnienia skuteczności ochrony poprzez wypracowanie sposobów ochrony   

i zadań ochronnych akceptowanych przez różne grupy interesu. Przyjęto formę pisemnej komunikacji, jako podstawową zasadę wszelkich działań w tym 

zakresie. Komunikacja pisemna była uzupełniana przez prezentacje i dyskusje podczas organizowanych spotkań  

http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:obwieszczenie-z-dnia-5122012-r-dot-opracowywania-projektu-planu-zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-dolina-kostrzynia-plb140009&catid=127:archiwum-2012&Itemid=158
http://warszawa.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:obwieszczenie-z-dnia-5122012-r-dot-opracowywania-projektu-planu-zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-dolina-kostrzynia-plb140009&catid=127:archiwum-2012&Itemid=158


z zainteresowanymi. Liczba spotkań oraz zaangażowanie grup interesu w proces opracowania projektu uzależnia się od gotowości i możliwości bezpośrednio 

zainteresowanych do uczestniczenia w tym procesie. Komunikacja z mieszkańcami obszaru Natura 2000 odbywa się za pośrednictwem wójtów oraz 

sołtysów.  

W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie obszaru Natura 2000 wzięcia udziału  

w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu, zorganizowane zostały 3 spotkania robocze. Informacja o kolejnych spotkaniach była  przekazywana 

interesariuszom telefonicznie, drogą elektroniczną bądź listownie. Zebrania miały charakter warsztatów, a ich głównym celem była wnikliwa dyskusja nad 

kolejnymi etapami powstawania projektu planu. W ramach spotkań utworzony został Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW), w skład którego weszli 

przedstawiciele kluczowych grup interesu oraz eksperci przyrodnicy. Spotkania odbywały się w siedzibie Nadleśnictwa Łochów, Urzędzie Miasta Węgrów, 

Gminnym Ośrodku Kultury w Krotoszczynie. W trakcie spotkań omawiane były zagadnienia dotyczące konkretnego modułu projektu planu, przedstawiany 

był zakres dotychczasowych prac oraz ich wyniki, a także dokonywano sukcesywnych ustaleń dotyczących poszczególnych etapów (modułów) sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych. 

Spotkanie I (moduł A), 22 maja 2013 r. (Nadleśnictwo Łochów) 

Na pierwszym spotkaniu ZLW dokonana została analiza składu ZLW oraz wytypowanie osób lub instytucji których brak, a które powinny zostać 

dodatkowo włączone w skład ZLW lub poinformowane o sporządzaniu projektu planu zadań ochronnych.  

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. Protokół ze spotkania oraz listę obecności zamieszczono w Załączniku nr 4. 

Spotkanie II (moduł B), 28 sierpnia 2013 r. (Urząd Miasta Węgrów) 

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. Protokół ze spotkania oraz listę obecności zamieszczono w Załączniku nr 5. 

Spotkanie III (moduł C), 3 października 2013r. (Gminny Ośrodek Kultury w Krotoszczynie) 

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Protokół ze spotkania oraz listę obecności zamieszczono w Załączniku nr 6. 

Ustalenia z każdego spotkania w postaci protokołu wraz z dołączoną listą obecności zostały upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
„Platforma Informacyjno-Komunikacyjna” http://pzo.gdos.gov.pl/. 

http://pzo.gdos.gov.pl/


 

 

 

 

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 i zakres ich odpowiedzialności 
 

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

1.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Wdrażanie sieci Natura 2000, zadania 

planistyczne, zagadnienia inwestycyjne, ochrona 

środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

tel.: (+48 22) 579-29-00 

e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl 

2.  
Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Sprawowanie nadzoru nad obszarem Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i sporządzanie 

planu zadań ochronnych 

ul. Henryka Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa 

tel.: (+48 22) 556-56-00 

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

3.  
Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Lublinie 

Sprawowanie nadzoru nad obszarem Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i sporządzanie 

planu zadań ochronnych 

ul. Bazylianówka 46 

20 – 144 Lublin 

 tel.(+48 81) 71 06 500 

e – mail: sekretariat@rdos.lublin.pl 

4.  
Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Białymstoku 

Sprawowanie nadzoru nad obszarem Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i sporządzanie 

planu zadań ochronnych 

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 

Białystok 

tel. (+48 85) 7406981 

e-mail:  

biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

5.  
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

Realizacja Państwowego Monitoringu 

Środowiska, w tym monitoringu ptaków 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

tel.: (+48 25) 825-97-49 

e-mail: m.ostasiewicz@gios.gov.pl 

6.  Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i 

modernizacji terenów wiejskich, gospodarki 

wodnej, zagospodarowania przestrzennego i 

rozwoju regionalnego 

ul. Jagiellońska 26 

03-719 Warszawa 

tel.: (+48 22) 597-91-00 

e-mail: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

7.  Marszałek Województwa Lubelskiego 

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i 

modernizacji terenów wiejskich, gospodarki 

wodnej, zagospodarowania przestrzennego i 

rozwoju regionalnego 

Spokojna 4,  

20-074 Lublin 

tel. (+48 81) 44 16 600 

email: 

info@lubelskie.pl 

8.  Marszałek Województwa Podlaskiego 

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i 

modernizacji terenów wiejskich, gospodarki 

wodnej, zagospodarowania przestrzennego i 

rozwoju regionalnego 

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1 

15-888 Białystok 

tel. (+48 85) 66 54 549 

e-mail: 

kancelaria@umwp-podlasie.pl 

 

9.  
Mazowieckie Biuro Planowania 

Regionalnego w Warszawie 
Planowanie przestrzenne na poziomie regionu 

ul. Solec 22 

00-410 Warszawa 

tel.: (+48 22) 518-49-00 

e-mail.: biuro@mbpr.pl 

mailto:m.ostasiewicz@gios.gov.pl
mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl


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

10.  
Podlasie Biuro Planowania Regionalnego 

w Białymstoku 
Planowanie przestrzenne na poziomie regionu 

ul. Sienkiewicza 82 

15-005 Białystok 

tel. 744 35 07, 744 35 64 

e-mail:  

bialystok@pbpp.bialystok.pl 

11.  
Biuro Planowania Regionalnego w 

Lublinie 
Planowanie przestrzenne na poziomie regionu 

ul. Graniczna 4, 

20-010 Lublin, 

(81) 534 04 11 

e-mail: biuro@bpp.lublin.pl 

12.  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa  

Wdrażanie programów pomocowych dla 

rolnictwa  

ul. Poleczki 33 

02-822 Warszawa  

tel. 318-40-90, 

e-mail: 

info@arimr.gov.pl 

13.  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Warszawie 

Doradztwo merytoryczne dla rolnictwa, 

informacje o strukturze rolnictwa 

ul. Czereśniowa 98, 

02-456 Warszawa 

 

tel. 22 571 61 00, 

e-mail: 

 sekretariat@modr.mazowsze.pl 

14.  
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie 

Doradztwo merytoryczne dla rolnictwa, 

informacje o strukturze rolnictwa 
18-210 Szepietowo 

tel. cent. 86 275 89 00 

e-mail: wpodr@zetobi.com.pl 

 

15.  
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli 

Doradztwo merytoryczne dla rolnictwa, 

informacje o strukturze rolnictwa 

ul. Pożowska 8 

24-130 Końskowola  

tel.: (081) 889 06 00, 

e-mail: 

 wodr@wodr.konskowola.pl 

 

16.  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Warszawie 

Zagadnienia budowy i modernizacji dróg 

krajowych  

ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa 

tel.: (+48 22) 813-33-75 

e-mail: 

sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl 

17.  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Białymstoku 

Zagadnienia budowy i modernizacji dróg 

krajowych 

ul. Zwycięstwa 2 

15-703 Białystok 

tel. (+48 85) 664 58 00 

e-mail: 

 sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl 

18.  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Lublinie 

Zagadnienia budowy i modernizacji dróg 

krajowych 

ul. Ogrodowa 21 

20-075 Lublin 

tel. (+48 81) 532 70 61 

e-mail:  

sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl 

19.  
Polskie Linie Kolejowe SA. Centrum 

Realizacji Inwestycji  

Zagadnienia inwestycyjne w zakresie linii 

kolejowych 

ul. Targowa 74 

04-506 Warszawa 

tel. (+48 22) 473 21 50 

e-mail: ir@plk-sa.pl 

20.  
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Warszawie 

Zarządzanie gruntami Skarbu Państwa, 

planowanie i nadzór nad prowadzeniem 

gospodarki leśnej 

ul. Grochowska 278 

03-841 Warszawa 

tel.: (+48 22) 517-33-01 

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

21.  
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie 

Zarządzanie gruntami Skarbu Państwa, 

planowanie i nadzór nad prowadzeniem 

gospodarki leśnej 

ul. Czechowska 4 

20-950 Lublin 

tel: (+48 ) 81 532 70 31 

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



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

22.  
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku 

Zarządzanie gruntami Skarbu Państwa, 

planowanie i nadzór nad prowadzeniem 

gospodarki leśnej 

ul. Lipowa 51 

15-424 Białystok 

tel: +48 85 748 18 00 

e-mail:  

rdlp@bialystok.lasy.gov.pl 

23.  Nadleśnictwa 
Bezpośredni zarząd w odniesieniu do gruntów 

Skarbu Państwa, prowadzenie gospodarki leśnej 
  

24.  

Jednostki samorządu terytorialnego 

(starostwa, gminy w granicach obszaru 

Natura 2000) 

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, 

gospodarki wodnej, ochrony środowiska i 

przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego, ochrony przeciwpowodziowej, 

regionalne zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne planowanie przestrzenne, 

wydawanie decyzji środowiskowych, realizacja 

inwestycji gminnych, 

  

25.  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Planowanie gospodarki wodnej w regionie 

wodnym, administrowanie głównymi, dużymi 

rzekami. 

ul. Zarzecze 13B 

03-194 Warszawa 

tel.: (+48 22) 587-02-11 

e-mail: 

sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

26.  
Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Warszawie 

Planowanie i realizowanie zadań związanych z 

gospodarką wodną, utrzymywaniem urządzeń 

melioracyjnych, zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym w zakresie 

odpowiedzialności samorządu województwa 

mazowieckiego 

ul. Ksawerów 8,  

02-656 Warszawa 

tel.: (+48 22) 566 20 00 

e-mail: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl 

 

27.  
Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Lublinie 

Planowanie i realizowanie zadań związanych z 

gospodarką wodną, utrzymywaniem urządzeń 

melioracyjnych, zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym w zakresie 

odpowiedzialności samorządu województwa 

mazowieckiego 

ul. Karłowicza 4, 

20-027 Lublin, 

tel.: (+48 81) 531 03 00 

e-mail: 

sekretariat@wzmiuw.lublin.pl  

 

28.  
Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Białymstoku 

Planowanie i realizowanie zadań związanych z 

gospodarką wodną, utrzymywaniem urządzeń 

melioracyjnych, zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym w zakresie 

odpowiedzialności samorządu województwa 

mazowieckiego 

ul. Handlowa 6 

15-399 Białystok 

tel.: (+48 85) 748-12-06 

e-mail:  

wzmiuw@wzmiuw.bialystok.pl 

 



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

29.  Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Wydział 

Przyrodniczy, 

Instytut Biologii, Katedra Zoologii 

Badania naukowe, informacje o przedmiotach 

ochrony 

ul. B. Prusa 12 

08-110 Siedlce 

tel.: (+48 25) 643-12-09 

e-mail.: wwalan@uph.edu.pl 

30.  Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Wydział 

Przyrodniczy, 

Instytut Biologii, Katedra Ekologii i 

Ochrony Środowiska 

Badania naukowe, informacje o przedmiotach 

ochrony 

ul. B. Prusa 12 

08-110 Siedlce 

tel.: (+48 25) 643-13-38  

e-mail: ekologia@uph.edu.pl 

 

31.  Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian” 

 

Organizacja pozarządowa, ochrona przyrody ul. Radomska 22 lokal 32, 02-323 

Warszawa 

tel.: (+48 22) 822 54 22  

e-mail: biuro@bocian.org.p 

32.  
Mazowiecko-Świetokrzyskie 

Towarzystwo Ornitologiczne 
Organizacja pozarządowa, ochrona przyrody ul. Radomska 7, 26-670 Pionki  

tel.: (+48 48) 612 34 41; 612 34 41 

e-mail: msto@poczta.onet.eu 

33.  Centrum Ochrony Mokradeł Organizacja pozarządowa, ochrona przyrody 
ul. Andersena 1B/19 

01-911 Warszawa 

tel.: (+48 22) 498 18 99; 796 435 444 

e-mail: bagna@bagna.pl 

34.  EcoFalk Michał Falkowski Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody 
ul. Sokołowska 83/17 

08-110 Siedlce,  

tel. kom.: 881 915 905 

e-mail: mfzuraw@wp.pl 

35.  
„EKOS” Zakład Planowania 

Przestrzennego i Badań Ekologicznych 

Badania i ekspertyzy przyrodnicze, wykonawca 

inwentaryzacji w roku 2010 

ul. Traugutta 8 

08-110 Siedlce 

tel.: (+48 25) 63 254 55 

e-mail: ekos@siedlce.cc 

36. " 
Pracownia Badań Ekologicznych 

“Natura” 

Wykonawca ekspertyzy do Planu Zadań 

Ochronnych Obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnego Bugu PLB140001 

ul. Starowiejska 60A/23 

08-110 Siedlce 

tel. 0-504 075 006 

e-mail: 

pbe.natura@gmail.com 

 

37.  
Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych 

Ochrona przyrody, edukacja, promocja na terenie 

parku krajobrazowego 

ul.Sułkowskiego 11 

05-400 Otwock 

tel:. (+48 22) 779 26 94 

e-mail: 

sekretariat@parkiotwock.pl 

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy 
L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 

Kontakt 

1.   Przedstawiciel  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

tel.: (+48 22) 556-56-00 

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

2.   Przedstawiciel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  tel.(+48 81) 71 06 500 

mailto:wwalan@ap.siedlce.pl
mailto:ekologia@ap.siedlce.pl
mailto:msto@poczta.onet.eu
mailto:mfzuraw@wp.pl
mailto:ekos@siedlce.cc


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

reprezentuje 

Kontakt 

w Lublinie e – mail: sekretariat@rdos.lublin.pl 

3.   Przedstawiciel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Białymstoku 

tel. (+48 85) 7406981 

e-mail:  

biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

4.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Nurzec tel: (+48 085) 6565110 

5.   Przedstawiciel EcoFalk Biuro Badań, Monitoringu i 

Ochrony Przyrody 

tel. 881 915 905 

6.   Przedstawiciel  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie, Oddział  

w Siedlcach 

tel. (+48 25) 640 09 11 

7.   Przedstawiciel  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie, Terenowy Zespół Doradczy 

Wyszków 

tel.: (+48 29) 640 40 10 

8.   Przedstawiciel Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

tel.: (+48 22) 587-02-11 

 

9.   przedstawiciel Urząd Gminy Brok tel/fax 29 74 575 54 

10.   przedstawiciel Urząd Gminy Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98 

 

11.   Przedstawiciel Urząd Gminy Somianka tel. (29)  74 187 90 

 

12.   Przedstawiciel Urząd Gminy Mielnik tel. 85 656 58 61, 

13.   przedstawiciel Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Warszawie 

tel.: (+48 22) 517-33-01 

14.   Przedstawiciel Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Lublinie 

tel: (+48 ) 81 532 70 31 

 

15.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Łochów tel. (025) 675 11 24 

16.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Sokołów (25) 781-24-21 

17.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka tel. : (29) 74 687 36 

 

18.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Rudka tel. 85 730 58 00 



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

reprezentuje 

Kontakt 

19.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Sarnaki tel. (083) 359-91-51 

20.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Biała Podlaska tel. (83) 3432379 

21.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Chotyłów tel. 83 377 82 16 

22.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Pułtusk Tel./fax (23) 692-14-65; 

23.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Rudka tel. 85 730 58 00 

24.   Przedstawiciel Starostwo Powiatowe w Ostrowi 

Mazowieckiej 

Tel. (0 prefix 29) 6457101 

25.   Przedstawiciel Wojewódzki Zarząd Melioracji u Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, Inspektorat Łosice 

tel.: 83 357 37 24 

26.   Przedstawiciel Wojewódzki Zarząd Melioracji u Urządzeń 

Wodnych w Lublinie, Inspektorat w Białej 

Podlaskiej 

(83) 343 73 22 

27.   Przedstawiciel Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Mazowiecki Oddział Regionalny 

tel. 22 536 57 05 

28.   Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tel. (+48 22) 473 21 50 

29.   Przedstawiciel Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych 

tel:. (+48 22) 779 26 94 

30.   Przedstawiciel Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych tel.: (+48 81) 532 70 17 

 

31.   Przedstawiciel Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie, Terenowy Zespół Doradczy 

Łosice 

tel. kom.: 509 671 263 

 

32.   Przedstawiciel Pracownia Badań Ekologicznych “Natura” tel. 0-504 075 006 

33.   Przedstawiciel Nadleśnictwo Wyszków Tel. (+48 29) 742 50 46 

34.   Przedstawiciel Centrum Ochrony Mokradeł Tel.: 796 435 444 

35.   Przedstawiciel Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie 

tel. 22 571 61 00 



2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

 

Moduł A 
2.1. Zestawienie dostępnych informacji o obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 i przedmiotach ochrony 

 

 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji 
Wartość 

 informacji 

Forma i dostępność 

informacji 

 

Materiały 

publikowane 

Ambrożewska M. 1965. Rzadkie i bardziej interesujące 

rośliny z okolic Drohiczyna nad Bugiem. 

Rozmieszczenie flory naczyniowej, w 

tym gatunków kserotermicznych 

Wskazanie miejsc występowania 

flory i kserotermicznych w 

okolicach Drohiczyna 

 

Flor. Geobot. 11 (4): 525-527 



Adamowski W., Łuczaj Ł. 1995. Zagrożenie i program 

restytucji flory kserotermicznej rezerwa¬tu „Góra 

Uszeście” w Mielniku nad Bugiem. 

Postulowanie potrzeby czynnej ochrony 

muraw i flory kserotermicznej w 

okolicach Mielnika 

Wskazanie ważnego miejsca 

występowania flory i zbiorowisk  

kserotermicznych 

Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 1: 

80-91 

Adamowski W., Kołos A. 1996. Pierwszy zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy w województwie 

białostockim. Adamowski W., Kołos A. 1996. 

Postulowanie potrzeby czynnej ochrony 

muraw i flory kserotermicznej w 

okolicach Mielnika 

Wskazanie ważnego miejsca 

występowania flory i zbiorowisk  

kserotermicznych 

Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 2: 

57-65 

Tomaszewicz H. 1969. Roślinność wodna i szuwarowa 

starorzeczy Bugu na obszarze województwa 

warszawskiego. 

Zróżnicowanie roślinności wodnej i 

szuwarowej starorzeczy Dolnego Bugu. 

Podstawowe źródło danych 

wymagające aktualizacji 

Monografia 

Acta Soc. Bot. Pol. 38(2): 

217-245. 

Celiński F. 1954. Flora pontyjska w Mielniku nad 

Bugiem. 

Rozmieszczenie  flory kserotermicznej w 

okolicach Mielnika 

Pierwsza wzmianka o 

występowaniu  flory 

kserotermicznej w okolicach 

Mielnika 

Chrońmy Przyr. Ojcz. 10, 6: 

21-27. 

Celiński F. 1961. Materiały flory styczne z okolic 

Drohiczyna i Mielnika nad Bugiem.   

Postulowanie potrzeby czynnej ochrony 

muraw i flory kserotermicznej w 

okolicach Mielnika 

Wskazanie najcenniejszych miejsca 

występowania flory i zbiorowisk  

kserotermicznych oraz 

postulowanie o ich ochronę 

Fragm. Flor. Geobot. 7 (1): 

81-89. 

Ciosek M. T., Krechowski J. 1998. Szata roślinna 

projektowanego rezerwatu przyrody „Kępa” 

(województwo mazowieckie). 

Ogólne informacje o szacie roślinnej 

terenu zwanego Kępa Wajkowska w tym 

znajdujących się tu starorzeczy. 

Wymaga aktualizacji 
Publikacja 

Ochr. Przy. 55: 43-60. 

Faliński  J. B., Ćwiklinski E., Głowacki Z. 2000. Atlas 

geobotaniczny doliny Bugu. Część 1: od Niemirowa do 

Ujścia 

Na zestawionych zdjęciach lotniczych 

wykonanych w różnych latach widać 

proces tworzenia i zaniku starorzeczy 

Źródło pomocnicze Monografia 

Phytocoenosis Vol. 129 

(N.S.). Supplementum 

Cartographiae Geobotanicae 

12, Warszawa-Białowieża 

Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., Krechowski J. 

2009. Endangered species of vascular flora in fishpond 

complexes of the central-eastern Poland. 

Informacja o gatunkach 

charakterystycznych dla siedliska  3130  

na trenie kompleksów stawów rybnych 

Niziny   Południoowpodlaskiej 

Brak stwierdzeń gatunków 

charakterystycznych w stawach 

rybnych  dolny  Bugu 

EJPAU 12(4), # 29. 

Elektroniczne czasopismo 

naukowe.  

Falkowski M., Nowicka-Falkowska K. 2001. Fishponds 

– refuges of flora in agricultural landscape of the 

Południowopodlaska Lowland (Poland). 

Informacja o gatunkach cha-

rakterystycznych dla siedliska  3130  na 

trenie kompleksów stawów rybnych 

Niziny   Południoowpodlaskiej 

Informacje dotyczą m.in.  stawów 

rybnych w dolinie Bugu 

Ecology (Bratislava) 20 

Suppl. 3: 242-245. 

Marciniuk P., Marciniuk J., Kryński K. 2012. Nowo 

odkryte stanowiska salwinii pływającej Salvinia natans 

w starorzeczach Bugu. 

Wykaz starorzeczy Bug, w których 

stwierdzono salwinię pływająca wraz ze 

zdjęciami fitosocjologicznymi. 

Źródło pomocnicze Chrońmy Przyrodę Ojczystą  

3(68): 213-218. 

Marciniuk P., Wierzba M., Falkowski M. 2001. 

Przyczyny i skutki zmian florystycznych muraw i łąk 

oraz wynikające stąd problemy ich ochrony na terenie 

Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. 

Analiza przyczyn zanikania ekosystemów 

murawowych i łąkowych w dolinie Bugu 

na odcinku Podlaski Przełom Bugu 

Duża Przegląd Przyr. 3/4: 69-73. 



Popiela A. 1997. Zbiorowiska       namułkowe z klasy 

Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 1943 w Polsce. 

Brak informacji o występowaniu 

zbiorowisk namułkowych w dolinie Bugu 

Duża Mon. Bot. 80: 3-59. 

Popiela A. 2004. Brzegi lub osuszone dna zbiorników 

wodnych ze zbiorowiskami ze zbiorowiskami z 

Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea. W: Herbich J. 

9red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradnik ochrony 

siedlisk I gatunków natura 200 – podręcznik 

metodyczny. ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 

2., s; 37-47. 

Brak informacji o występowa-niu 

zbiorowisk namułkowych w dolinie Bugu 

Średnia Wydanie książkowe 

Popiela A. 2005. Isoëto-Nanojuncetea specis and plant 

communities occurring on their eastern distribution 

range (Poland). 

Brak informacji o występowa-niu 

zbiorowisk namułkowych w dolinie Bugu 

Duża Phytocoenologia 35 91) 

Wierzba M., Sikorski P., Krechowski J., Piórek K. 

2010. Naturalne i półnaturalne elementy szaty 

Podlaskiego Przełomu Bugu. W: Obidziński (red.). Z 

Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i 

ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i 

Północno-Wschodniej.. Polskie Towarzystwo 

Botaniczne - Zarząd Główny. Planta in vivo, in vitro et 

in silico. 

Charakterystyka zbiorowisk murawowych 

w dolinie Podlaskiego Przełomu Bugu 

Wskazanie miejsc występowania 

flory i zbiorowisk muraw  

napiaskowych i kserotermicznych 

Monografia sesji terenowych 

LV Zjazdu PTB, Warszawa: 

173-192 

Wierzba M., Sikorski P., Krechowski J., Piórek K. 

2010. Ważniejsze ostoje różnorodności florystycznej w 

Podlaskim Przełomie Bugu. 2010.  W: Obidziński A. 

(red.). Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. 

Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza 

Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie 

Towarzystwo Botaniczne - Zarząd Główny. Planta in 

vivo, in vitro et in silico 

Rozpoznanie stanu zachowanie muraw  

psammofilnych i kserotermicznych w 

dolinie Podlaskiego Przełomu Bugu 

Rozważania nad pozycją syn 

taksonomiczną płatów roślinnych z 

roślinnością napiaskową i 

kserotermiczna 

Monografia sesji terenowych 

LV Zjazdu PTB, Warszawa: 

193-212. 

Załuski T. 1995. Łąki selernicowe (zwią-zek Cnidion 

dubii Bal.-Tul. 1966) w Polsce. 

Informacje o zróżnicowaniu i składzie 

florystycznym łąk selernicowych wraz z 

opisem i zdjęciami fitosocjologicznymi 

wykonanymi również w dolinie Bugu. 

Wymagana aktualizacja Monographiae Botanicae 77: 

1-142. 

 

Załuski T. 2012. [W:] W. Mróz (red.). monitoring 

siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. 

Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 64-78 

Ocena stanu siedliska na stanowisku 

Brańszczyk 2 zlokalizowanym w dolinie 

Bugu w granicach obszaru Natura 2000. 

Załączona mapa informuje o 7 

stanowiskach monitoringowych. 

Duża, jednak w opracowaniu brak 

jest dokładnej lokalizacji. 

Opisywane stanowisko jest jednym 

z 7 monitorowanych w ramach 

państwowego monitoringu siedlisk 

przez GIOŚ 

Wydanie książkowe 

Ciosek M. T. 1997. Szata roślinna gminy Rokitno i jej 

walory przyrodnicze. 

Ogólne informacje o szacie roślinnej w 

tym zbiorowiskach leśnych będących 

Wymagana aktualizacja Zesz. Nauk. Nauki Przyr. 

botanika. WSRP w Siedlcach, 



siedliskami przyrodniczymi – grądach i 

łęgach 

nr. 51: 7-49. 



Ciosek M. T., Krechowski J. 1998. Szata roślinna 

projektowanego rezerwatu przyrody „Kępa” 

(województwo mazowieckie). 

Ogólne informacje o szacie roślinnej 

terenu zwanego Kępa Wajkowska w tym 

znajdujących się tu łęgów. 

Wymagana aktualizacja Publikacja 

Ochr. Przy. 55: 43-60. 

Denisiuk Z. 1964. Uroczysko Dębina koło Janowa 

Podlaskiego. 

Opis łęgów w rezerwacie przyrody Łęg 

Dębowy 

Wymagana aktualizacja Chrońmy Przyr. Ojcz. 4. 

Piasecki K. 1983. Projektowany rezerwat „Zabuże” w 

woj. bialskopodlaskim. 

Opis leśnych zbiorowisk  roślinnych – 

grądów i dąbrowy świetlistej 

Wymagana aktualizacja Chrońmy Przyr. Ojcz. 39(4): 

42-50. 

Borkowska L., Ciosek M. T., Głowacki Z., Marciniuk 

P., Wierzba M.  1999. Materiały do flory Parku 

Krajobrazowego�Podlaski Przełom Bugu. Fragm. Flor. 

Geobot. Polonica 6: 21�30. 

Informacja o stanowiskach staroduba 

łąkowego w okolicach Borsuk i Gnojna 

Wymagana aktualizacja Publikacja naukowa 

Ciosek M. T. 1999. Rodzaj Pulsatilla (Ranunculaceae) 

na Podlasiu i Mazowszu. Fragm. Flor. Geobot. Ser. 

Polonica 6: 15-19. 

Brak informacji o występowaniu sasanki 

otwartej Pulsatilla patens w dolinie Bugu 

 Publikacja naukowa 

Ciosek M. T,, Krechowski J., Piorek K., Szczygielski M 

2012. Rozmieszczenie Ostericum palustre Besser w 

Polsce środkowo-wschodniej. Acta Botanica Silesiaca 

8: 137-146. 

dane dotyczące rozmieszczenia staroduba 

łąkowego  w dolinie Bugu: 

 

Brak współrzędnych 

geograficznych, a w przypadku 

kilku stanowisk informacja 

ograniczona do najbliższej 

miejscowości utrudniły 

inwentaryzację i przeprowadzenie 

oceny stanu zachowania staroduba 

łąkowego w 2013. W przypadku 

kilku stanowisk podawanych przez 

różnych autorów może w 

rzeczywistości chodzić o tą samą 

lokalizacje. 

Wymagana ocena wg metodyki 

GIOŚ 

Publikacja naukowa 

Ćwikliński E., Głowacki Z. 2000. Atlas florystyczny 

doliny Bugu. W: Faliński J. B., Ćwikliński E., 

Głowacki Z. (red.), Atlas Geobotaniczny Doliny Bugu. 

Floristic Atlas of River Bug Valley.  Phytocoenosis, 

Suppl. Cartogr. Geobot. 12: 73-300. 

Informacje o 4 stanowiska leńca 

bezpodkwiatkowego oaz 11 stanowiskach 

staroduba łąkowego w dolinie Bugu  

Brak informacji o występowaniu sasanki 

otwartej Pulsatilla patens w dolinie Bugu 

Wymagana aktualizacja Wydanie atlasowe 

Fijałkowski D. 1966. Zbiorowiska roślinne 

lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach województwa 

lubelskiego. � Ann. UMCS, Sectio C, Biologia 21: 

247-312 

Informacja o stanowisku staroduba 

łąkowego  w okolicy Wygody 

Wymagana aktualizacja Publikacja naukowa 

Głowacki Z. 1985. Notatki florystyczne z Mazowsza i 

Podlasia.  Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach 4: 51-78. 

Informacja o stanowiskach staroduba 

łąkowego w okolicach miejscowości  

Borsuki, Góry, Starczewice 

Wymagana aktualizacja Publikacja naukowa 



Wierzba M., Laskowski T., Marciniuk P., Sikorski P. 

2008. Nowe stanowiska roślin naczyniowych na 

obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach 

przyległych -cz.1. Gatunki chronione i zagrożone w 

Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 171�175. 

Informacja o stanowisku staroduba 

łąkowego na NW od miejscowości 

Ceranów liczącym kilkanaście okazów 

rosnących na łące ze związku Molinion. 

Wymagana aktualizacja Publikacja naukowa 

Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia 

roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii 

Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 391. 

Wykaz stanowisk staroduba łąkowego: 

okolice Gulczewo, Wieska, Starczewic, 

Szczeglacina, Góry, Drażniewa, Mierzwic 

Starych, Gnojna, Wrchliś. 

Brak informacji o występowaniu sasanki 

otwartej Pulsatilla patens w dolinie Bugu 

 

 

Pałka K., Dębała A., Hołowiński M., Łupiński D., 

Wasiluk D. 2002. Motyle dzienne Rhopalocera doliny 

Bugu. [w:] A. Dombrowski, Z. Głowacki, W. 

Jakubowski, I. Kovalchuk, Z. Michalczyk, M. 

Nikiforov, W. Szwajgier, K. H. Wojciechowski 9red.). 

Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan, zagrożenia, 

ochrona. IUCN Program Europy, Warszawa. s.155-167. 

Charakterystyka motyli dziennych  doliny 

Bugu, przegląd najrzadszych gatunków, 

tereny najważniejsze dla motyli, uwagi o 

zagrożeniach i proponowane metody 

ochrony. 

Wymaga aktualizacji Wydanie książkowe 

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. 

Monito-ring gatunków zwierząt. Prze-wodnik 

metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa 

Kompendium wiedzy na temat biologii, 

rozmieszczenia i monitoringu 

Najważniejsza pozycja dotycząca 

całości zagadnień związanych z 

m.in. z jelonkiem rogaczem 

Publikacja książkowa. 

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

ka/pdf/przewodnik_metodycz

ny_lucanus_cervus.pdf 

Bunalski M. 2011.Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrod-niczych ze szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 

Wyniki monitoringu jelonka rogacza Najnowsze publikowane wyniki 

monitoringu jelonka rogacza 

http://siedliska.gios.gov.pl/pdf

/siedliska/2009-

2011/wyniki_monitoringu_zw

ierzat_1083.pdf 

Bunalski M. 1999. Die Blatthornkäfer Mitteleuropas 

(Coleoptera, Scarabaeoidea). Bestimmung - 

Verbreitung - Ökologie. Herausgeber: František 

Slamka, Bratislava, 80 ss. 

Ogólne informacje o żukach. Pozycja przydatna do określania 

zagrożeń i metod ochrony 

Publikacja książkowa. 

BUNALSKI M. 1999: Die Blatthornkäfer 

Mitteleuropas (Coleoptera, Scarabaeoidea). 

Bestimmung Verbreitung . Oko-logie. Slamka Editions, 

Bratis-lava. 80 ss. 

Kompendium wiedzy na temat żuków 

centralnej Europy. 

Wiele cennych uwag z dziedziny 

ekologii i rozsiedlenia żuków. 

Publikacja książkowa 

 

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. 

Chrząszcze - Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, 

Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog fauny Polski. PWN, 

Warszawa, 23, 9: 1-294. 

Zbiór informacji o chrząszczach  i ich 

rozmieszczeniu 

Dane historyczne Publikacja książkowa 

Kaźmierczak T. 1992. Lucanus cervus (Linné, 1758), 

Jelonek rogacz (Coleoptera, Lucanidae). W: Polska 

Ogólne informacje o zwierzętach w tym o 

jelonku rogaczu 

Dane dotyczące morfologii, 

biologii, dane  historyczne 

Publikacja książkowa. 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_lucanus_cervus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_lucanus_cervus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_lucanus_cervus.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/2009-2011/wyniki_monitoringu_zwierzat_1083.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/2009-2011/wyniki_monitoringu_zwierzat_1083.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/2009-2011/wyniki_monitoringu_zwierzat_1083.pdf
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/siedliska/2009-2011/wyniki_monitoringu_zwierzat_1083.pdf


czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.). 

PWRiL, Warszawa, 285-286. 



Pawłowski J. 2003. Invertebrates. W: Carpathian List of 

Endangered Species. Z.J. Witkowski, W. Król, W. 

Solarz (eds.). WWF and Institute of Nature 

Conservation, Polish Academy of Sciences, Vienna-

Krakow. 39-46. [całość 64 ss. + mapa]. 

Czerwona księga zwierząt występują 

Ogólne informacje o zwierzętach w tym o 

jelonku rogaczu w łuku Karpat 

Pozycja może być pomocna dla 

rozpoznania ogólnego stanu 

rozsiedlenia i gatunku w Karpatach 

i określeniu kategorii zagrożenia 

Publikacja książkowa. 

http://www.carpates.org/docs/

publications/list.indd.pdf 

 

Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. 

Coleoptera Chrząszcze. W: Czerwona lista 

zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. 

Głowaciński (red.). Instytut Ochrony Przyrody 

PAN, Kraków. 155 ss. + supl. 74 ss. 

Czerwona księga zwierząt występują 

Ogólne informacje o zwierzętach w 

Polsce 

Pozycja może być pomocna w 

określeniu kategorii zagrożenia 

Publikacja książkowa 

STEBNICKA Z. 1983. Jelonkowate – Lucanidae, 

modzelatkowate – Trogidae. Klucze do 

oznaczania owadów Polski. Część XIX, Zeszyt 

26–27. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 

Warszawa. 

Klucz do rozpoznawania wybranych 

gatunków chrząszczy 

Głównie dane kluczowe 

przydatne przy determinacji 

gatunku. 

Publikacja książkowa 

SZWALKO P. 2005: Jelonek rogacz Lucanus 

cervus (LIN-NAEUS, 1758). [W:] GLO-

WACINSKI Z., 

NOWACKI J. (red.): Polska Czerwona Ksiega 

Zwierz1t . Bezkregowce. IOP PAN . AR, Kraków 

. Poznan: 100-101. 

Wiele przydatnych informacji 

dotyczących biologii, i stanu 

populacji L. cervus w Polsce 

Pozycja pomocna dla określenia 

zasięgu, stanu zagrożeń oraz 

zaleceń dotyczących 

ochroniarskich 

Publikacja książkowa 

Danilkiewicz Z. 1997. Minogi oraz ryby rzeki Bug i jej 

polskich dopływów. Arch. Ryb. Pol. 5: 5-82 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża Publikacja 

Błachuta J, Błachuta J., Kusznierz J. 1999. Ichtiofauna 

Bugu. W Kozłowski S., Kuśmierczyk J., Kamola M. 

Bug. Europejski korytarz ekologiczny: 168-189. 

Wydawnictwo Klubu UNESCO. 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża Wydanie książkowe 

Brylińska M. (red) 2000. Ryby słodkowodne Polski. 

PWN Warszawa. 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża Wydanie książkowe 

Radwan S., Girsztowt Z., Kolejko M. 2003. Ichtiofauna 

środkowego odcinak rzeki Bug. Acta Agrophysica 1(1): 

153-161 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża Publikacja 

Penczak T., Kruk A., Galicka W., Tybulczyk Sz., 

Marszał L., Pietraszewski D., Tszydel M. 2010. 

Ichtiofauna Bugu. Rocz. Nauk. PZW. 23: 5-24. 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża Publikacja 

Marszał L., Penczak T., Kruk A., Galicka W., 

Tybulczyk Sz., Pietraszewski D., Tszydel M., kapusta 

Ł., Galicka W.  2010. Ichtiofauna lewobrzeżnych 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża Publikacja 

http://www.carpates.org/docs/publications/list.indd.pdf
http://www.carpates.org/docs/publications/list.indd.pdf


dopływów polsko-białoruskiego odcinka Bugu: 

systemy rzeczne Włodawki i Hanny. Rocz. Nauk. PZW. 

23: 24-50 



 

Wiśniewolski W., Borzęcka I., Buras P., Szalkowski J., 

Wołos A. 2004. Odłowy rybackie i sieciowe wzajemne 

relacje na przykładzie zbiorników zaporowych: 

Zegrzyńskiego i Siemianówki. Arch. Pol. Fish. 12 (2): 

345-358. 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża  

Romanowski J., Zając T., Orłowska L. 2010. Wydra, 

ambasador czystych wód. Wyd. Fundacja Wspierania 

Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 

Ogólne informacje o biologii i ekologii 

wydry .Występowanie gatunku na 

obszarze Polski 

Ogólne wymagające uaktualnienia i 

uszczegółowienia dla 

 ostoi 

 

Ogólnodostępne 

Brzeziński M., Romanowski J., Kopczyński Ł., 

Kurowicka E. 2006. Habitat and seasonal variations in 

diet of otters, Lutra lutra in eastern Poland. Folia Zool. 

55: 337–348. 

Informacje o preferencjach siedliskowych 

i pokarmowych wydry. 

Wystarczająca  

Ogólnodostępne 

Brzeziński M., Romanowski J., Cygan J. P., Pabin B. 

1996. Otter Lutra lutra distribution in Poland. Acta 

Theriol. 41 (2): 113–126. 

Dane dotyczące występowania gatunku w 

Polsce 

Kompleksowa dająca punkt 

odniesienia dla  

ostoi 

Ogólnodostępne 

Jędrzejewska B., Sidorovich V.E., Pikulik M.M., 

Jędrzejewski W. 2001. Feeding habits of the otter and 

the American mink in Białowieża Primeval Forest 

(Poland) compared to other Eurasian populations. 

Ecography 24: 165–180 

Występowanie wydry na terenie Puszczy 

Białowieskiej 

Wzbogacenie wiedzy o siedliska 

zajmowane przez wydrę 

Ogólnodostępne 

Wyniki powszechnej inwentaryzacji Lasów 

Państwowych, 2007; wyniki inwentaryzacji BULiGL, 

2007, udostępnione przez Zamawiajacego 

Informacje o obserwacjach wydry w 

Ostoi Nadbużańskiej i na terenach 

przyległych 

Niepełna i nieaktualna Zasoby Zamawiającego 

Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2011 r.  

Raport o stanie środowiska woj. podlaskiego w latach 

2011-2012. Stan Środowiska woj. Mazowieckiego w 

2011 r. 

Zanieczyszczenia JCWP oraz w 

wybranych punktach monitoringowych w 

Ostoi Nadbużańskiej. 

Wskazująca na aktualne ryzyko 

zanieczyszczania wód 

powierzchniowych płynących. 

www. Właściwych 

terytorialnie WIOŚ 

„Wilk i ryś w Polsce - wyniki inwentaryzacji w 2001 

roku”, W. Jędrzejewski, S. Nowak, K. Schmidt, B. 

Jędrzejewska, 2002, Kosmos. Problemy nauk 

biologicznych Tom 51, nr 4 

Informacje o występowaniu gatunku na 

obszarze Polski 

Punkt odniesienia dla sytuacji w 

obszarze i na terenach przyległych 

Ogólnodostępne 

http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/

2002/491.pdf 

„Wilki na zachód od Wisły”, S. Nowak, R.W. 

Mysłajek, 2011, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” 

Informacje o rozmieszczeniu i 

liczebności, pokarmie oraz zagrożeniach i 

ochronie gatunku w zachodniej i 

centralnej Polsce. 

Wartościowe wskazania dot. 

ochrony gatunku. 

Stowarzyszenie dla Natury 

„Wilk” 

Materiały 

niepublikowane 

Adamowski W., Kołos A. 1995. Dokumentacja 

przyrodnicza Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 

„Głogi”. 

Opis walorów przyrodniczych rezerwatu 

w czasie powołania. 

Dane historyczne Regionalnej Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Białymstoku. 

Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., Rzępała M., 

Chwedczuk M., Krupiński D. 2004. Dokumentacja 

Charakterystyka fitosocjologiczna dwóch 

starorzeczy: Purwa Duża i Purwa Mała w 

Wymaga aktualizacji Dyrekcja Parku 

Krajobrazowego „Podlaski 

http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2002/491.pdf
http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2002/491.pdf


przyrodnicza projektowanego rezerwatu „Kępa 

Wajkowska” z zaleceniem zabiegów czynnej ochrony i 

prognozą efektów ekologicznych. 

okolicy miejscowości Borsuki. Opis 

muraw napiaskowych i zbiorowisk 

łąkowych. 

Przełom Bugu”, Towarzystwo 

Przyrodnicze „Bocian”, 



Borkowska L., Marciniuk P., Wierzba M., Woźniak J. 

1992. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego 

rezerwatu „Trojan”. Wyższa Szkoła Rolniczo-

Pedagogiczna, Siedlce. Mscr. pp. 30 (+ryc., tab. i fot.). 

Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej 

Informacja o  starorzeczach, murawach i 

łąkach 

Wymaga aktualizacji Dyrekcja Parku 

Krajobrazowego „Podlaski 

Przełom Bugu” 

Ciosek M.T., Ćwikliński E., Rogowiec M., Branowska 

J. 1990. W: Powszechna Inwentaryzacja Przyrodnicza 

gmina Sadowne (woj. siedleckie). Szata roślinna. In: H. 

Kot, red., : 16-36. Wykon. MOŚZNiL. 

Informacja o starorzeczach  i łąkach Wymaga aktualizacji gmina Sadowne 

Zakład Badań Ekologicznych 

„Ekos”. 

Ciosek M.T., Ćwikliński E., Rogowiec M., Branowska J. 

1990. Szata roślinna. W: Powszechna Inwentaryzacja 

Przyrodnicza gmina Łochów (woj. siedleckie). Pod red. 

H. Kota. Wykon. MOŚZNiL. ss. 16-36 

Informacja o  starorzeczach  i łąkach Wymaga aktualizacji gmina Łochów 

Zakład Badań Ekologicznych 

„Ekos”. 

Ciosek M., Głowacki Z., Borkowska L., Marciniuk P., 

Wierzba M., Woźniak J. 1993. Park Krajobrazowy 

„Podlaski Przełom Bugu”, Tom 1, Dokumentacja 

uzasadniająca celowość powołania Parku. S. 211 

+mapki i ryciny. Urząd Wojewódzki w Białej 

Podlaskiej 

Informacja o starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Dyrekcja Parku 

Krajobrazowego „Podla-ski 

Przełom Bugu” 

Ciosek M.T., Kot B., Kuczborski R., Kot H. 1993. 

Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa gminy 

(współautor). W: Powszechna Inwentaryzacja 

Przyrodnicza gmina Rokitno (woj. bialskopodlaskie). 

Szata roślinna (autor). Pod red. H. Kota. Wykon. 

MOŚZNiL. ss. 20-34, ss. 62-63 

Informacja o  starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji gmina Rokitno 

Zakład Badań Ekologicznych 

„Ekos”. 

Ciosek M.T., Krechowski J. 1998. Szata roślinna 

projektowanego rezerwatu przyrody „Kępa” 

(Województwo Mazowieckie). 

Informacja o  starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Ochrona Przyrody 55: 43-60 

Publikacja naukowa 

Ćwikliński E., Ciosek M., Głowacki Z., Celińska E., 

Rudowicz M. 1987. Nadbużański Park Krajobrazowy. 

Monografie tematyczne. I. Szata roślinna. 

Dokumentacja przyrodnicza NPK ss. 150 + mapy i 

fotografie. Urząd Wojewódzki w Ciechanowie, 

Ostrołęce i Siedlcach 

Informacja o starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Nadbużański Park 

Krajobrazowy 

Ćwikliński E., Głowacki Z., Ozimiński K. 1982. 

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Dokumentacja podstawowa ss. 1-90 + mapy i fotografie 

wykonana na zlecenie Woj. Kons. Przyr. w Siedlcach 

Informacja o starorzeczach i łąkach Wymaga aktualizacji Nadbużański Park 

Krajobrazowy 

Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu „Góra Uszeście” 
Opis walorów przyrodniczych rezerwatu 

w czasie powołania. 

Dane historyczne Regionalnej Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 



Białymstoku 



Kot H., Borkowska L., Kot E., Kuczborski R., 

Marciniuk P., Wierzba M., Woźniak J. 1993. 

Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina 

Janów Podlaski. Zakład Badań Ekologicznych „Ekos”. 

Mscr. Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej 

Informacja o  starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Zakład Badań Ekologicznych 

„Ekos”. 

Gmina Janów Podlaski 

Kot H., Borkowska L., Kot E., Marciniuk P., Mitrus C., 

Wierzba M. 1992. Powszechna inwentaryzacja 

przyrodnicza. Gmina Konstantynów. Zakład Badań 

Ekologicznych „Ekos”. Mscr. Urząd Wojewódzki w 

Białej Podlaskiej 

Informacja o  starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Zakład Badań Ekologicznych 

„Ekos”. 

Gmina Konstantynów 

Kot H., Borkowska L., Kot E., Marciniuk P., Mitrus C., 

Wierzba M., Woźniak J. 1992. Powszechna 

inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Platerów. Zakład 

Badań Ekologicznych „Ekos”. Mscr. Urząd 

Wojewódzki w Białej Podlaskiej 

Informacja o  starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Zakład Badań Ekologicznych 

„Ekos”. 

Gmina Platerów 

Kot H., Borkowska L., Kot E., Marciniuk P., Mitrus C., 

Wierzba M. 1992. Powszechna inwentaryzacja 

przyrodnicza. Gmina Sarnaki. Zakład Badań 

Ekologicznych „Ekos”. Mscr. Urząd Wojewódzki w 

Białej Podlaskiej 

Informacja o  starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Zakład Badań Ekologicznych 

„Ekos”. 

Gmina Sarnaki 

Kraszewska E., Żarska B., Maciejczyk D., Panasiuk D., 

Cieślak M., Babuchowski J., Marciniuk P., Marciniuk 

J., Sempliński P., Wierzba M., Buczyńska G., 

Stefanowicz E., Pietruczuk A., Hołubiec E., 

Mackiewicz K. 1998. Plan Ochrony. Park 

Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Dokument 

syntezy planu. Mscr. ss. 130. Biuro Studiów 

Przestrzennych i Polityki Regionalnej Urząd 

Wojewódzki w Białej Podlaskiej 

Informacja o  starorzeczach, murawach, 

ziołoroślach i łąkach 

Wymaga aktualizacji Dyrekcja Parku 

Krajobrazowego „Podlaski 

Przełom Bugu” 

Krechowski J., Piórek K., Falkowski M., Sikorski P., 

Wierzba M. 2008. Dokumentacja przyrodnicza 

projektowanego rezerwatu częściowego „Mierzwice”. 

Zakład Botaniki AP, Katedra Ochrony Środowiska 

SGGW,. Siedlce. Mscr.58 stron. 

Rozmieszczenie i pozycja syn 

taksonomiczna ciepłolubnej roślinności 

okrajkowej nawiązującej składem 

gatunkowym do muraw kserotermicznych 

Aktualne dane Dokumentacja przyrodnicza 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Wierzba M. 2010. Murawy i kserofilne zarośla 

krawędzi doliny Podlaskiego Przełomu Bugu. 

Rozmieszczenie i pozycja syn 

taksonomiczna muraw i kserofilnych 

zarośli w Podlaskim Przełomie Bugu 

Dane historyczne Praca doktorska 

Archiwum Uniwersytetu 

Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach 

Zdjęcia fitosocjologiczne zbiorowisk muraw 

napiaskowych i ziołorośli okrajkowych wykonane w 

Materiały fitosocjologiczne Dane historyczne i aktualne na 

podstawie których dokonano oceny 

dr Marek Wierzba, 

niepublikowane dane autora 



latach 2005-2013 w dolinie Dolnego Bugu, miedzy 

Terespolem a ujściem rzeki Bug 

zbiorowisk murawowych 6120 i  

6210 w dolinie Bugu 



Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., Rzępała M., 

Chwedczuk M., Krupiński D. 2004. Dokumentacja 

przyrodnicza projektowanego rezerwatu „Kępa 

Wajkowska” z zaleceniem zabiegów czynnej ochrony i 

prognozą efektów ekologicznych. 

Charakterystyka fitosocjologiczna łęgów 

okolicy miejscowości Borsuki. 

Wymaga aktualizacji Dyrekcja Parku 

Krajobrazowego „Podlaski 

Przełom Bugu”, Towarzystwo 

Przyrodnicze „Bocian”, 

Głowacki Z., Borkowska L., Marciniuk p., Wierzba M. 

1992. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu „Zabuże”. 

Projektowane poszerzenie powierzchni. 

Opis grądów Wymaga aktualizacji Maszynopis 

Urząd Wojewódzki w Białej 

Podl. 

Krechowski J., Piórek K., Falkowski M., Sikorski P., 

Wierzba M. 2008. Dokumentacja przyrodnicza 

projektowanego rezerwatu częściowego „Mierzwice”. 

Zakład Botaniki AP, Katedra Ochrony Środowiska 

SGGW,. Siedlce. Mscr.58 stron. 

Zdjęcia fitosocjologiczne grądów Wymaga aktualizacji Dokumentacja przyrodnicza 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Łęczycki T. 1989. Opis przyrodniczy projektowanego 

rezerwatu leśno-krajobrazowego „Szwajcaria 

Podlaska”. 

Opis leśnych zbiorowisk roślinnych – 

grądów i łęgów 

Wymaga aktualizacji Maszynopis.  

Urząd Wojewódzki w Białej 

Podl. 

Plan zagospodarowania  rezerwatu „Zabuże” na okres  

od 1.01.1985 do 31.12.1994 r. 

Opis leśnych zbiorowisk       roślinnych – 

grądów i dąbrowy świetlistej 

Wymaga aktualizacji Maszynopis 

 BULiGL oddział w Lublinie 

Plan zagospodarowania  rezerwatu „Łęg Dębowy” na 

okres  od 1.01.1983 do 31.12.1992 r. 

Opis leśnych zbiorowisk roślinnych m.in. 

łęgów 

Wymaga aktualizacji Maszynopis 

BULiGL oddział w 

Warszawie 

Wierzba M. 1994. Dokumentacja przyrodnicza 

rezerwatu „Zabuże”. Projektowane poszerzenie 

powierzchni rezerwatu. 

Opis grądów Wymaga aktualizacji Maszynopis 

Urząd Wojewódzki w Białej 

Podl. 

 

Ćwikliński E., Głowacki Z., Ozimiński K. 1982. 

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Dokumentacja podstawowa. Wojewódzki Konserwator 

Przyrody w Siedlcach, 90 ss 

Informacja o stanowiskach staroduba 

łąkowego  w okolicy Szczeglacina i 

Korczew. 

 

Wymagana aktualizacja w 

przypadku stanowiska w 

Szczeglacinie 

Dyrekcja Nadbużańskiego 

Parku Krajobrazowego 

Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., Rzępała M., 

Chwedczuk M., Krupiński D. 2004. Dokumentacja 

przyrodnicza projektowanego rezerwatu „Kępa 

Wajkowska” z zaleceniem zabiegów czynnej ochrony i 

prognozą efektów ekologicznych. 

Informacja o stanowisku staroduba 

łąkowego na terenie Kępy (Wyspy) 

Wajkowskiej   

Wymagana aktualizacja Dyrekcja Parku 

Krajobrazowego „Podlaski 

Przełom Bugu”, Towarzystwo 

Przyrodnicze „Bocian 

Podsumowanie wyników monitoringu gatunków 

zwierząt w latach 2009-2011. Wydawnictwo GIOŚ 

2012 

Badania rozsiedlenia ichtiofauny Duża  

Wyniki połowów wędkarskich w obwodach rybackich 

rzeka Narew nr 7, Bug 5 i 4 

Informacje na temat wielkości odłowu 

bolenia 

Duża Siedlecki i Mazowiecki Okręg 

PZW, nie udostępnione 

ogólnie 



Atlas Ssaków Polski. W trakcie opracowywania. Dane 

udostępnione dzięki uprzejmości IOP PAN Kraków 

Informacje o obserwacjach wydry w 

Ostoi Nadbużańskiej i na terenach 

przyległych 

Zróżnicowana; zależnie od źródeł 

informacji 

IOP PAN Kraków 

Robocza wersja metodyki monitoringu wydry. J. 

Romanowski, T. Zając 2013. Udostępnione dzięki 

uprzejmości autorów 

Metodyka inwentaryzacji wydry Wysoka, ale wymagająca 

dostosowania do specyfiki terenu 

badań i uwarunkowań ich realizacji 

Autorzy:  

J. Romanowski,  

T. Zając 

Dane zebrane w ramach programu Ogólnopolskiej 

inwentaryzacji wilka i rysia w nadleśnictwach i parkach 

narodowych. 

Historyczne i aktualne dane o 

obserwacjach wilka w Polsce 

Najbardziej wartościowe i 

kompletne dane o rozmieszczeniu 

gatunku w Polsce – w tym na 

obszarze ostoi i terenach 

przyległych 

http://www.zbs.bialowieza.pl/

o_zbs_pan/ 

Atlas Ssaków Polski. W trakcie opracowywania. Dane 

udostępnione dzięki uprzejmości IOP PAN Kraków 

Informacje o obserwacjach wilka w Ostoi 

Nadbużańskiej i na terenach przyległych 

Zróżnicowana; zależnie od źródeł 

informacji 

IOP PAN w Krakowie 

Korytarze ekologiczne w Polsce, 2012 Przebieg korytarzy ekologicznych. 

Najbardziej aktualne dane. 

Wysokiej wartości aktualne 

informacje przydatne do 

wnioskowania o możliwościach 

dyspersji wilka 

W dyspozycji IBS w 

Białowieży 

Wyniki powszechnej inwentaryzacji Lasów 

Państwowych, 2007; wyniki inwentaryzacji BULiGL, 

2007 udostępnione przez Zamawiajacego 

Miejsca obserwacji wilka w Polsce Kompleksowa ale niepełna i 

nieaktualna informacja obrazująca 

obserwacje w ostoi i na terenach 

przyległych. 

Zasoby Zamawiającego 

Występowanie wilka na terenie Puszczy Białej ze 

szczególnym uwzględnieniem obwodu 182- OHZ „ 

Brok.”  

O. Jabłoński, 2010. Maszynopis, Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka. 

Historyczne i aktualne dane o  

występowaniu wilków na terenie Puszczy 

Białej. Perspektywy rozwoju populacji. 

Wilk a gospodarka łowiecka.. 

Wysokiej wartości aktualne 

informacje uzupełniające dane 

przekazane przez IBS w Białowieży 

W dyspozycji Nadleśnictwa 

Ostrów Mazowiecka 

Sprawozdanie z przeprowadzonego polowania 

szkoleniowego dla pracowników RDLP w Warszawie w 

dniu 8 stycznia 2011r. na terenie OHZ „Brok”. O. 

Jabłoński, 2011. Maszynopis, Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka. 

Aktualne dane o  występowaniu wilków 

na terenie Puszczy Białej.. Wilk a 

gospodarka łowiecka 

Aktualne informacje uzupełniające 

dane przekazane przez IBS w 

Białowieży 

W dyspozycji Nadleśnictwa 

Ostrów Mazowiecka 

Stan zwierzyny na 10.03.2013. Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka, Nadleśnictwo Nurzec, Nadleśnictwo 

Sarnaki. Nadleśnictwo Wyszków. 

Dane o liczebnościach zwierzyny. Przydatna do oceny parametru 

siedlisko gatunku 

W dyspozycji odpowiednich 

nadleśnictw 

Informacje przekazywane pisemnie oraz ustnie przez 

nadleśnictwa, myśliwych, pracowników gmin., lokalną 

ludność. 
Informacje o występowaniu wilka w ostoi 

i na terenach przyległych 

Aktualne informacje o 

zróżnicowanej jakości 

uzupełniające dane przekazane 

przez IBS w Białowieży 

Pisma w archiwum 

wykonawcy. 

Do części materiałów brak 

dostępu – informacje ustne 

Plany/program Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 2011. Program 

ochrony wydry Lutra lutra w Polsce. Wyd. SGGW, 

Informacje dotyczące biologii, ekologii, 

rozmieszczenia gatunku oraz 

Wybrane elementy przydatne przy 

identyfikacji zagrożeń i planowaniu 

Ogólnodostępne 



y Warszawa gospodarowania jej populacją. działań ochronnych 

„Program ochrony wilka Canis Lupus w Polsce. 

Projekt. Krajowa strategia ochrony wilka warunkująca 

trwałość gatunku w Polsce”, H. Okama, R. Gula, P. 

Brewczyński, SGGW, Warszawa, 2011, 

Opracowanie strategii i ochrony gatunku 

w Polsce wraz z danymi dotyczącymi 

występowania gatunku w kraju 

Kompleksowa dająca punkt 

odniesienia dla  

ostoi 

Ogólnodostępne 

http://smz.waw.pl/files-

gatunki/program_ochrony_wil

ka_PROJEKT_28_11_2011.p

df 

„Strategia ochrony wilków i rysi w północno – 

wschodniej Polsce”,  W. Jędrzejewski, K. Schmidt, 

2001, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 

Opracowanie strategii i ochrony gatunku 

w północno-wschodniej Polsce wraz z 

danymi dotyczącymi występowania 

gatunku w kraju 

Kompleksowa dająca punkt 

odniesienia dla  

ochrony gatunku 

Ogólnodostępne 

Raporty Falkowski M., Krechowski J., Nowicka-Falkowska K., 

Trębicki Ł. 2012-2013. Inwentaryzacja siedlisk 

przyrodniczych na potrzeby projektu Planu zadań 

ochronnych dla Ostoi Nadbużańskiej. 

Wykaz i rozmieszczenie starorzeczy i 

muraw w obszarze Natura 2000 

Dane aktualne, podstawowe źródło 

informacji 

Biuro Badań, Monitoringu i 

ochrony przyrody „EcoFalk”, 

ul. Sokołowska 83/17, 08-110 

Siedlce 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Wierzba M. 2013. Inwentaryzacja siedlisk 

przyrodniczych 6120 i 6210 na potrzeby projektu Planu 

zadań ochronnych dla Ostoi Nadbużańskiej. 

Wykaz, opis i rozmieszczenie starorzeczy 

i muraw w obszarze Natura 2000 

Dane aktualne, podstawowe źródło 

informacji 

Biuro Badań, Monitoringu i 

ochrony przyrody „EcoFalk”, 

ul. Sokołowska 83/17, 08-110 

Siedlce 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Falkowski M., Krechowski J., Trębicki Ł. 2012. 

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych na potrzeby 

projektu Planu zadań ochronnych dla Ostoi 

Nadbużańskiej. 

Wykaz i rozmieszczenie starorzeczy w 

obszarze natura 2000 

Dane aktualne, podstawowe źródło 

informacji 

Biuro Badań, Monitoringu i 

ochrony przyrody „EcoFalk”, 

ul. Sokołowska 83/17, 08-110 

Siedlce 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Wziątek B. 2013. Kiełb białopłetwy Romanogobio 

albipinatus (6144) i minóg ukraiński Eudontomyzon 

mariae (2484) w obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nadbużańska PLH140011 – rozmieszczenie, stan 

zachowania, zagrożenia i cele zadań ochronnych 

Aktualne wyniki badań nad 

rozmieszczeniem i stanem ochrony 

kiełbia białopłetwego i minoga 

ukraińskiego 

Bardzo duża Biuro Badań, Monitoringu i 

ochrony przyrody „EcoFalk”, 

ul. Sokołowska 83/17, 08-110 

Siedlce 

 
Wziątek B. Szostak P. 2012. Inwentaryzacja stanowisk 

ryb będących przedmiotami ochrony w  w obszarze 

Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 wraz z 

weryfikacją stanu ochrony. 

Aktualne wyniki badań nad 

rozmieszczeniem i stanem ochrony ryb 

będących przedmiotami ochrony w 

Obszarze 

Bardzo duża Biuro Badań, Monitoringu i 

Ochrony przyrody „EcoFalk”, 

ul. Sokołowka 83/17, 08-110 

Siedlce 

Prace wykonane przez ekspertów w trakcie prac na 

Planem 

Rozmieszczenie i stan ochrony gatunku, 

identyfikacja zagrożeń. 

Wysoka wymagają jednak 

powtórzenia i uszczegółowienia 

Autor: Rafał Bartosz 

Waloryzacje/In Wolnicki J., Kotusz J. 2009. Waloryzacja Rozsiedlenie ichtiofauny Duża Materiał nieudostępniony 

http://smz.waw.pl/files-gatunki/program_ochrony_wilka_PROJEKT_28_11_2011.pdf
http://smz.waw.pl/files-gatunki/program_ochrony_wilka_PROJEKT_28_11_2011.pdf
http://smz.waw.pl/files-gatunki/program_ochrony_wilka_PROJEKT_28_11_2011.pdf
http://smz.waw.pl/files-gatunki/program_ochrony_wilka_PROJEKT_28_11_2011.pdf


wentaryzacje 

przyrodnicze 

ichtiologiczna rzeki Toczna ogólnie Okręg PZW Siedlce 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 

 

Falkowski M. 2013. Leniec bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum (1437), sasanka otwarta Pulsatilla patens 

(1477) i starodub łąkowy Ostericum palustre (1617) w 

obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

– rozmieszczenie, stan zachowania i zagrożenia 

Aktualne dane dotyczące występowania i 

stanu zachowania 

Średnia, wymagana kontynuacja 

badań 

BIURO BADAŃ, 

MONITORINGU I 

OCHRONY PRZYRODY 

„EcoFalk” Michał Falkowski 

08-110 Siedlce, ul. 

Sokołowska 83/17 

Strużyński W. 2012. Skójka gruboskorupowa 

Unio crassus (1032) – rozmieszczenie, stan 

zachowania, zagrożenia i cele zadań ochronnych 

Aktualne dane dotyczące 

występowania i stanu zachowania 

skójki gruboskorupowej 

Duża BIURO BADAŃ, 

MONITORINGU I 

OCHRONY PRZYRODY 

„EcoFalk” Michał Falkowski 

08-110 Siedlce, ul. 

Sokołowska 83/17 

 Woźniak A., Kutera M. 2013. Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar (1060), czerwończyk fioletek Lycaena 

helle (4038), zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 

(1042) i Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia  w 

obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

– rozmieszczenie, stan zachowania, zagrożenia i cele 

zadań ochronnych 

Aktualne dane dotyczące występowania i 

stanu zachowania 

duża BIURO BADAŃ, 

MONITORINGU I 

OCHRONY PRZYRODY 

„EcoFalk” Michał Falkowski 

08-110 Siedlce, ul. 

Sokołowska 83/17 

 Stachowiak M. 2008 Raport eksperta z z realizacji 

zadań określonych w umowie o dzieło nr 

58/DON2000/08 w ramach prac WZS mazowieckiego 

npbl 

Zawiera informacje na temat 4 

chronionych gatunków chrząszczy 

występujących na terenie mazowieckiego 

(w tym L. cervus) 

Informacje na temat stanowisk 

jelonka na podstawie informacji 

powszechnej inwentaryzacji  w LP 

w roku 2007 – trzy wydzielenia na 

terenie nadleśnictwa Sarnaki 

Materiały niepublikowane z 

prac WZS mazowieckiego. 

RDOŚ Warszawa 

 Wąsala 2013. Jelonek rogacz Lucanus cervus (1088) w 

obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

– rozmieszczenie, stan zachowania, zagrożenia i cele 

zadań ochronnych 

Aktualne dane dotyczące występowania i 

stanu zachowania 

duża BIURO BADAŃ, 

MONITORINGU I 

OCHRONY PRZYRODY 

„EcoFalk” Michał Falkowski 

08-110 Siedlce, ul. 

Sokołowska 83/17 

 Woźniak A., Purchała M. 2012. Pachnica dębowa 

Osoderma eremita (1084) w obszarze Natura 2000 

Ostoja Nadbużańska PLH140011 – rozmieszczenie, 

stan zachowania, zagrożenia i cele zadań ochronnych 

Aktualne dane dotyczące występowania i 

stanu zachowania pachnicy dębowej 

duża BIURO BADAŃ, 

MONITORINGU I 

OCHRONY PRZYRODY 

„EcoFalk” Michał Falkowski 

08-110 Siedlce, ul. 

Sokołowska 83/17 

 Górski P. 2013. Kumak nizinny Bombina bombina 

(1166), traszka grzebieniasta Triturus cristatus (1188) i 

Aktualne dane dotyczące występowania i 

stanu zachowania    

duża BIURO BADAŃ, 

MONITORINGU I 



żółw błotny Emys orbicularis (1220) w obszarze Natura 

2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 – 

rozmieszczenie, stan zachowania, zagrożenia i cele 

zadań ochronnych 

OCHRONY PRZYRODY 

„EcoFalk” Michał Falkowski 

08-110 Siedlce, ul. 

Sokołowska 83/17 

OPINIE Informacje przekazywane ustnie lub pisemnie przez 

ekspertów, nadleśnictwa, parki krajobrazowe, 

właścicieli stawów rybnych, wędkarzy 

Występowanie, trendy populacyjne, 

konflikty, zagrożenia, uwagi 

metodologiczne. 

Zróżnicowana Archiwum autora 

dokumentacji: Rafał Bartosz 

Pracownicy IBS w Białowieży. Informacje 

przekazywane ustnie lub pocztą elektroniczną 

Znaczenie Ostoi Nadbużańskiej i terenów 

przyległych dla wilka. Status gatunku w 

obszarze. Perspektywy ochrony. 

Możliwości dyspersji, znaczeniu 

korytarza Doliny Bugu, ewentualnym 

rozszerzeniu obszaru Ostoja Nadbużańska 

ze względu na wyst. Wilka w Puszczy 

Mielnickiej. 

Wysokiej wartości wskazania 

oparte na wieloletnim 

doświadczeniu; przydatne przy 

ocenie statusu wilka w obszarze i na 

terenach przyległych 

Brak dostępu 

Pracownicy Nadleśnictw, myśliwi, lokalna ludność. 

Informacje przekazywane pisemnie lub ustnie. 

Znaczenie Ostoi Nadbużańskiej i terenów 

przyległych dla wilka. Status gatunku w 

obszarze. Perspektywy ochrony. 

Różnej wartości informacje oparte 

na obserwacjach terenowych. Pisma w archiwum 

wykonawcy. 

Do części materiałów brak 

dostępu – informacje ustne 

INNE Kartoteka Przyrodnicza Towarzystwa Przyrodniczego 

„Bocian” 

Dane faunistyczne z wiosny roku 2013 Precyzyjne (z danymi GPS) 

informacje o stanowiskach kumaka 

nizinnego i traszki grzebieniastej z 

roku 2013 

http://kartoteka-

przyrodnicza.pl 

 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 i jego otoczenia 
 
Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego.  

W ujęciu regionalizacji fizycznogeograficznej obszar położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Dolina Dolnego Bugu - 318.74 oraz Podlaski Przełom Bugu - 318.91.  

W Dolinie Bugu dominują holoceńskie dna dolin i terasy rzeczne różnego wieku. We wschodniej części terenu występują krawędzie erozyjne z zespołem form 

towarzyszących. W zachodniej części często spotyka się utrwalone zespoły wydm.  Dolina wcina się w starsze równiny denudacji peryglacjalnej (np. w okolicy Zabuża i 

Mielnika Bug przecina strefę moren czołowych stadiału Warty) oraz stare przeobrażone pola sandrowe. Część dopływów wykorzystuje prawobrzeżne rynny subglacjalne w 

obszarze staroglacjalnym. 

Bug jest typową nieuregulowaną rzeką nizinną, silnie meandruje, tworzy liczne zakola i starorzecza. Miejscami powstają łachy i piaszczyste skarpy nagie lub porośnięte 

wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowana jest pod 

względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są 

usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych 



lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach. 

Lasy w ostoi zajmują niecałe 20% powierzchni obszaru. 

Dolinę cechują dobre warunki przyrodnicze do rozwoju populacji wielu gatunków roślin i zwierząt osiadłych i migrujących. Jest  to jeden z najważniejszych obszarów dla 

ochrony ichtiofauny w Polsce. Odnotowano tu 41 gatunków ryb, 10 gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu ponad 2/3 wszystkich 

gatunków gadów praz ponad połowa gatunków płazów występujących w Polsce. Ponadto wykazano obecność 33 gatunków ssaków. Obszar charakteryzuje się 

występowaniem bogatej fauny bezkręgowców, m.in. interesującymi gatunkami pająków (Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys 

aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). Flora obszaru liczy około 1300 gatunków, w tym 40 gatunków drzew i 60 gat. 

krzewów. Występuje tu ponad 100 gatunków chronionych oraz ponad 170 zaliczanych do rzadkich w skali kraju lub regionu.  

Obszar obejmuje w większości teren: Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu wraz z rezerwatami przyrody: Szwajcaria Podlaska, Łęg Dębowy koło Janowa 

Podlaskiego, Zabuże, Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z rezerwatami: Przekop, Wydma Mołożewska i 

Skarpa Mołożewska. W granicach obszaru znalazły się też rezerwaty: Dębniak, Kaliniak i Kózki. Na terenie obszaru znajduje się łącznie 9 rezerwatów przyrody. Niewielki 

fragment obszaru nie podlega ochronie prawnej.  

• Struktura własności i użytkowania gruntów.   

 

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

Zabudowa miejska luźna  468,4 1,02 

Budowy  4,65 0,01 

Tereny sportowe i wypoczynkowe  104,56 0,23 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających 
 5206,21 11,31 

Sady i plantacje  22,01 0,04 

Łąki i pastwiska  18 900,44 41,05 

Złożone systemy upraw i działek  1236,63 2,68 

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo 

z dużym udziałem roślinności 

naturalnej 

 6632,62 14,41 

Lasy liściaste  3732,89 8,11 

Lasy iglaste  4590,54 9,97 

Lasy mieszane  856,73 1,86 



Lasy i roślinność krzewiasta w stanie 

zmian 
 487,4 1,06 

Plaże, wydmy, piaski  48,23 0,01 

Roślinność rozproszona  26,48 0,05 

Bagna śródlądowe  30,2 0,06 

Cieki  3588,37 7,79 

Zbiorniki wodne  100,27 0,22 

 

• Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka.  

 

Typy użytków Typ własności 
Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

    

 

•  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.  

Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

mazowieckiego; uchwała Nr 

65/2004 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

z dnia 7 czerwca 2004 r. 

Sejmik Województwa 

Mazowieckiego 

(przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na 

środowisko) 

- - - 



2.  

Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Platerów, Uchwała Nr XI/ 51 

/ 03 Rady Gminy Platerów 

z dnia 29 października roku 

2003 

Rada Gminy Platerów/Wójt 

Gminy Platerów 
- - - 

3.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obszaru gminy Nur, Uchwała 

Nr XII / 64 / 03 

Rady Gminy Nur 

z dnia 30 grudnia 2003r. 

 

Rada Gminy Nur/Wójt Gminy 

Nur 
- - - 

4.  

Zmiana nr 1 miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy Brok wieś Bojany, 

Uchwała Nr XX /94/2001 

Rady Gminy Brok 

z dnia 27.02 2001r. 

 

Rada Gminy Brok/Wójt Gminy 

Brok 
- - - 

5.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brok, 

Uchwała Nr XIII/82/2004 

Rady Gminy w Broku z dnia 

20.04. 2004 r., 

Rada Gminy Brok/Wójt Gminy 

Brok 
- - - 



6.  

Zmiana nr 1 miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Brok, Uchwała Nr XX 

/93 /2001 

Rady Gminy Brok 

z dnia 27.02 2001r. 

 

Rada Gminy Brok/Wójt Gminy 

Brok 
- - - 

7.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łochów w zakresie wsi 

Kaliska i Barchów, Uchwała 

Nr XXVI/182/2012 

Rady Miejskiej w Łochowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

 

Rada Miejska w 

Łochowie/Burmistrz Łochowa 
- - - 

8.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łochów, Uchwała Nr 

IX/81/2003 Rady Miejskiej w 

Łochowie z dnia 23 czerwca 

2003 r., zmieniony 

Uchwałą nr XLIII/413/2006 

Rady Miejskiej w Łochowie z 

dnia 6 września 2006 r., 

Rada Miejska w 

Łochowie/Burmistrz Łochowa 
- - - 

9.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Mielnik, Uchwała Nr 

XIX/79/92 Rady Gminy w 

Mielniku z dnia 5 sierpnia 

1992 r. ze zmianami. 

Rada Gminy Mielnik/Wójt 

Gminy Mielnik 
- - - 



10.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Sterdyń, Uchwała Nr 

XIV/75/08 Rady Gminy w 

Sterdyni z dnia 19 lutego 2008 

r. 

Rada Gminy Sterdyń/Wójt 

Gminy Sterdyń 
- - - 

11.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Sterdyń 

Rada Gminy Sterdyń/Wójt 

Gminy Sterdyń 
- - - 

12.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Ceranów 

Rada Gminy Ceranów/Wójt 

Gminy Ceranów 
- - - 

13.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Somianka, Uchwała Nr 

III/20/2002 Rady gminy w 

Somiance z dnia 31.12.2002r. 

Rada Gminy Somianka/Wójt 

Gminy Somianka 
- - - 

14.  

Zmiany miejscowego 

ogólnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Somianka, Uchwała Nr 

V/15/98 Rady Gminy w 

Somiance z dnia 31 grudnia 

1998 r. 

Rada Gminy Somianka/Wójt 

Gminy Somianka 
- - - 



15.  

Zmiany miejscowego 

ogólnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Wyszków, Uchwała Nr 

XXXII/33/2001 Rady 

Miejskiej w Wyszkowie z 

dnia 28 czerwca 2001 r. 

Rada Gminy Somianka/Wójt 

Gminy Somianka 
- - - 

16.  

Zmiany miejscowego 

ogólnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Zabrodzie, Uchwała Nr 

V/12/98 Rady Gminy w 

Zabrodziu z dnia 10 grudnia 

1998 r. 

Rada Gminy Zabrodzie/Wójt 

Gminy Zabrodzie 
- - - 

17.  

Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Zabrodzie, Uchwała Nr 

XXXVI/134/2002 Rady 

Gminy w Zabrodziu z dnia 29 

sierpnia 2002 r. 

Rada Gminy Zabrodzie/Wójt 

Gminy Zabrodzie 
- - - 

18.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Zabrodzie, Uchwała Nr 

XXXIX/180/2006 Rady 

Gminy Zabrodzie z dnia 

31.08.2006r. 

Rada Gminy Zabrodzie/Wójt 

Gminy Zabrodzie 
- - - 

19.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Drohiczyn 

Rada Gminy Drohiczyn/Wójt 

Gminy Drohiczyn 
- - - 



20.  

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Sadowne, wieś Płatkownica. 

Uchwała Nr VIII/66/2003 

Rady Gminy w Sadownem z 

dnia 25 sierpnia 2003 r. 

Rada Gminy Sadowne/Wójt 

Gminy Sadowne 
- - - 

21.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Siemiatycze. Uchwała Nr 

IX/52/99 Rady Gminy 

Siemiatycze 

z dnia 10 września 1999 roku. 

Rada Gminy Siemiatycze/Wójt 

Gminy Siemiatycze 
- - - 

22.  

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Siemiatycze. Uchwała Nr 

XXIV/137/10 

Rady Gminy Siemiatycze 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

Rada Gminy Siemiatycze/Wójt 

Gminy Siemiatycze 
- - - 

23.  

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Terespol. Uchwała Nr 

X/81/2003 

Rady Gminy Terespol 

z dnia 22.12.2003 r. 

Rada Gminy Terespol/Wójt 

Gminy Terespol 
- - - 

24.  

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Rokitno. Uchwała Nr 

XXVIII/177/2001 

Rady Gminy Rokitno 

z dnia 13.12.2001 r. 

Rada Gminy Rokitno/Wójt 

Gminy Rokitno 
- - - 



25.  

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Rokitno. Uchwała Nr II/3/98 

Rady Gminy Rokitno 

z dnia 03.11.1998 r. 

Rada Gminy Rokitno/Wójt 

Gminy Rokitno 
- - - 

26.  

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Terespol w miejscowościach 

Małaszewicze, Małaszewicze 

Duże, Lebiedziew, Murawiec, 

Łobaczew Duży i planu 

miejscowego w miejscowości 

Małaszewicze Duże. Uchwała 

Nr XXVII/196/06 

Rady Gminy Terespol 

z dnia 25.08.2006 r. 

Rada Gminy Terespol/Wójt 

Gminy Terespol 
- - - 

27.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Terespol w miejscowościach 

Małaszewicze, Małaszewicze 

Duże, Lebiedziew, Murawiec, 

Łobaczew Duży i planu 

miejscowego w miejscowości 

Małaszewicze Duże. Uchwała 

Nr XVI/98/12 

Rady Gminy Terespol 

z dnia 21.05.2012 r. 

Rada Gminy Terespol/Wójt 

Gminy Terespol 
- - - 



28.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Dąbrówka „Północ”. Uchwała 

Nr II/12/2002 

Rady Gminy Dąbrówka z 

dnia 4 grudnia 2002 r. 

Rada Gminy Dąbrówka/Wójt 

Gminy Dąbrówka 
- - - 

29.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Dąbrówka „Kuligów cześć 

B”. Uchwała Rady Gminy 

Dąbrówka z dnia 20 września 

2004 r. 

Rada Gminy Dąbrówka/Wójt 

Gminy Dąbrówka 
- - - 

30.  

Zmiana  studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kosów 

Lacki. Uchwała Nr 

XXXIII/184/2010 

Rady Miasta i Gminy Kosów 

Lacki 

z dnia 23 kwietnia 2010r. 

 

Rada Miasta i Gminy Kosów 

Lacki/ Burmistrz Miasta i Gminy 

Kosów Lacki 

- - - 

31.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i 

gminy Ciechanowiec, 

Uchwała Nr 237/XXX/01 

Rady Miejskiej w 

Ciechanowcu z dnia 

31.08.2006r. 

Rada Miejska w 

Ciechanowcu/Burmistrz Miasta 

Ciechanowca 

- - - 



32.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego części 

gminy Ciechanowiec 

dotyczącej terenów wsi: 

Tworkowice, Stare 

Wojtkowice, 

Wojtkowice Dady i 

Wojtkowice Glinna Uchwała 

Nr 201/XXXVI/06 

Rady Miejskiej w 

Ciechanowcu 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

Rada Miejska w 

Ciechanowcu/Burmistrz Miasta 

Ciechanowca 

- - - 

33.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brańszczyk w obrębie 

miejscowości Brańszczyk 

Uchwała Nr XXIV.115.2012 

Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 7 maja 2012 r. 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 

34.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brańszczyk Uchwała Nr 

XXI/118/04 

Rady Gminy Brańszczyk z 

dnia 10 września 2004 r. ze 

zmianami 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 



35.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brańszczyk w obrębie 

miejscowości Trzcianka 

Uchwała Nr XIX/95/11 

Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 

36.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brańszczyk w obrębie 

miejscowości Ojcowizna 

Uchwała Nr  IX/40/11 

Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 11 maja 2011 r. 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 

37.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brańszczyk działek 

o numerach ewidencyjnych 

17,18,19,88,89 w miejscowości 

Nowa Wieś  Uchwała Nr 

LIV/272/10 

Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 

38.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brańszczyk w obrębie 

miejscowości 

Turzyn Uchwała Nr 

XXIV.116.2012 Rady Gminy 

Brańszczyk 

z dnia 7 maja 2012 r. 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 



39.  

Uchwała Nr XXVII/166/2001 

Rady Gminy Brańszczyk z 

dnia 30 marca 2001 r. 

w sprawie zmian w 

miejscowym planie ogólnym 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Brańszczyk. 

 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 

40.  

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Olszanka. Uchwała Nr 

XXXI/131/98 Rady Gminy w 

Olszance 

z dnia 8.06.1998 r. 

Rada Gminy Olszanka/Wójt 

Gminy Olszanka 
- - - 

41.  

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Olszanka obszar 

wydobywania torfu na terenie 

wsi Radlnia. Uchwała Nr 

XXXV/177/02 Rady Gminy w 

Olszance 

z dnia 18.04. 2002r. 

Rada Gminy Olszanka/Wójt 

Gminy Olszanka 
- - - 

42.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Olszanka. Uchwała Nr 

IX/43/2003 Rady Gminy w 

Olszance 

z dnia 23.10. 2003r. 

Rada Gminy Olszanka/Wójt 

Gminy Olszanka 
- - - 



43.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Olszanka, Uchwała Nr 

XXXIII/166/02 Rady Gminy 

w Olszance z dnia 

25.02.2002r. 

Rada Gminy Olszanka/Wójt 

Gminy Olszanka 
- - - 

44.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brańszczyk działek o 

numerach 

ewidencyjnych 76 i 77/1 w 

miejscowości Dalekie Tartak 

Uchwała Nr LIV/273/10 

Rady Gminy Brańszczyk z 

dnia 4 listopada 2010 r. 

Rada Gminy Brańszczyk/Wójt 

Gminy Brańszczyk 
- - - 

45.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Łochów na lata 

2005-2014; decyzja Ministra 

Środowiska Nr DL.lp - 611 - 

64 /05 z dnia 20 października 

2005 r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Warszawie. Wdrażanie: 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Łochów. 

- - - 

46.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Wyszków na 

lata 2007-2016; decyzja 

Ministra Środowiska Nr  DL 

– lp – 611 – 37/08 z dnia 6 

maja 2008 r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Warszawie. Wdrażanie: 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Wyszków. 

- - - 

47.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Sarnaki na lata 

2005-2014; decyzja Ministra 

Środowiska Nr DL.lp-611- 

45/05 z dnia 15 lipca 2005 r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Lublinie. Wdrażanie: 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Sarnaki. 

- - - 



48.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Nurzec na lata 

2009-2018; decyzja Ministra 

Środowiska Nr  DL – lp – 611 

– 28/09 z dnia 17 kwietnia 

2009 r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Białymstoku. 

Wdrażanie: Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Nurzec. 

- - - 

49.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Rudka na lata 

2009-2018; decyzja Ministra 

Środowiska Nr  DLOPiK – lp 

– 611 – 18/08 z dnia 12 marca 

2008 r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Białymstoku. 

Wdrażanie: Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Rudka. 

- - - 

50.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Łomża na lata 

2010-2019; decyzja Ministra 

Środowiska Nr  DL-lpn– 611 

– 20/10/jł z dnia 21 kwietnia 

2010 r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Białymstoku. 

Wdrażanie: Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Łomża. 

- - - 

51.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Sokołów na lata 

2006-2015; decyzja Ministra 

Środowiska Nr DLOPiK-L-

lp-611-27/07 z dnia 

22.05.2007r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Warszawie. Wdrażanie: 

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Sokołów. 

- - - 

52.  

Plan urządzenia lasu 

Nadleśnictwa Chotyłów na 

lata 2004-2013; decyzja 

Ministra Środowiska Nr 

 DLOPiK – lp – 611 – 42/04 z 

dnia 18 maja 2004 r. 

Opracowanie: Regionalny 

Dyrektor Lasów Państwowych w 

Lublinie. 

Wdrażanie: Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Chotyłów. 

- - - 

53.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasu obrębów w 

Gminie Sarnaki i Platerów na 

lata 2013 - 2022. 

Starosta Powiatu Łosickiego - - - 



54.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasów nie 

stanowiących własności 

Skarbu Państwa wsi Wólka 

Dolna, Bojary, Rytele 

Święcickie gm. Kosów Lacki,   

na lata 2007 - 2016. 

Starosta Powiatu Sokołowskiego - - - 

55.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasów nie 

stanowiących własności 

Skarbu Państwa wsi 

Jakubiki, gm. Kosów Lacki,   

na lata 2005 - 2014. 

Starosta Powiatu Sokołowskiego - - - 

56.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasów nie 

stanowiących własności 

Skarbu Państwa wsi Mielnik, 

gm. Mielnik,   na lata 2013 - 

2022. 

Starosta Powiatu Siemiatyckiego - - - 

57.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasu obrębów w 

Gminie Janów Podlaski na 

lata 2012 - 2022. 

Starosta Powiatu Bialskiego - - - 

58.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasu i 

Inwentaryzacja Stanu Lasu 

obrębów w gminie Stoczek na 

lata 2009 - 2018. 

Starosta Powiatu Węgrowskiego - - - 

59.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasu i 

Inwentaryzacja Stanu Lasu 

gmin: Korytnica, Miedzna, 

Sadowne, Liw, Węgrów, 

Grębków, Wierzbno, Łochów 

na lata 2012 - 2021. 

Starosta Powiatu Węgrowskiego - - - 



60.  

Uproszczone Plany 

Urządzenia Lasu i 

Inwentaryzacja Stanu Lasu 

obrębów: Pietrusy, Stare 

Łepki, Bejdy, Wyczółki, 

Mszanna, Radlnia, Olszanka, 

Nowe Łerpki, Bolesty, 

Szydłówka, Dawidy, Klimy, 

Szawły, Korcvzówka Kol., 

Korczówka, Próchenki, 

Hadynów, w gminie Olszanka 

na lata 2005 - 2014. 

Starosta Powiatu Łosickiego - - - 

61. 
Program wodnośrodowiskowy 

kraju 
Ministerstwo Środowiska 

Cele środowiskowe dla 

poszczególnych JCW w obszarze 

Ostoi 

wszystkie Nie 

62. 
Plan gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły 
RZGW Warszawa 

Cele środowiskowe dla 

poszczególnych JCW w obszarze 

Ostoi 

wszystkie Tak, nie przewidziano 

63. 

Program biologicznego 

udrażniania rzek dla 

Województwa Mazowieckiego 

RZGW Warszawa 

Rzeki przewidziane do udrożnienia 

jako ważne i szczególnie ważna dla 

zachowania gatunków ryb 

wszystkie Tak, nie przewidziano 

64. 
Operat rybacki obwodu 

rybackiego Bug 3, 
Okręg PZW Biała Podlaska Metody połowów, zarybienia 1130 Nie wymaga 

65. 
Operat rybacki obwodu 

rybackiego Bug 4, 
Siedlecki Okręg PZW Metody połowów, zarybienia 1130 Nie wymaga 

66. 
Operat rybacki obwodu 

rybackiego Bug 5, 
Mazowiecki Okręg PZW Metody połowów, zarybienia 1130 Nie wymaga 

67. 
Operat rybacki obwodu 

rybackiego Narew 7, 
Mazowiecki Okręg PZW Metody połowów, zarybienia 1130 Nie wymaga 

 

 

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

 



Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powier

zchnia 
Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie 

w obszarze 
Stopień  

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających / 

Uzasadnienie do wyłączenia  

z prac terenowych 

Siedliska: 

2330 wydmy śródlądowe 

murawami napiaskowymi 
C 61,25 ha 123 płaty 

na terenie całego  

Obszaru 
dobry 

W wyniku zastosowania wskaźników waloryzacji parametrów 

stanu oraz wskaźników specyficznej struktury i funkcji  

zalecanych przez PM GIOŚ obniżeniu ulegną oceny: ogólna, stanu 

zachowania, względnej powierzchni oraz zmniejszony zostanie 

udział % w powierzchni Obszaru. 

3130 brzegi lub osuszane dna 

zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 

D     W literaturze brak udokumentowanych informacji o występowaniu 

zbiorowisk namułkowych. Nie potwierdziły jego obecności 

również badania przeprowadzone w 2013 r.   

Proponowane wykreślenie siedlisk z SDF 

3150 – Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nymphaeion, 

Potamion 

A 683,25 

ha 

559 

 starorzeczy 

na terenie całego  

Obszaru 

Pełne 

rozpoznanie 

rozmieszczenia. 

Nie oceniony 

stan zachowania 

Inwentaryzacja starorzeczy wraz z oceną stanu zachowania 

zgodnie z metodyka PM GIOŚ. W wyniku przeprowadzonych 

badań i wyliczeniu powierzchni ogólnej starorzeczy zmniejszeniu 

ulegnie udział % siedliska w obszarze. 

3270 zalewane muliste brzegi rzek 

xx xx xx Xx konieczne 

powtórzenie 

inwentaryzacji 

W wyniku wysokich stanów wód Bugu w 2013 r niemożliwa była 

inwentaryzacja siedliska przyrodniczego i jego ocena wg metodyki 

PM GIOŚ. Informacja o w/w stanie została przekazana pisemnie 

RDOS w Warszawie w dniu 03.07.2013 

4030 Suche wrzosowiska (Calluno-

Genistion, Pohlio-Callunion, 

Calluno-Arctostaphylion) 

C 3,66 ha 5 płatów punktowo dobry Siedlisko o marginalnym znaczeniu w obszarze Ostoja 

Nadbużańska. 

6120 ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe (Koelerion 

glaucae), 

B ok 

95,081 

ha 

28 płatów Głownie w 

Podlaskim 

Przełomie Bugu. 

Stanowiska 

zaznaczone na mapie 

rozmieszczenia 

siedlisk 

przyrodniczych 

Dobry- na 

podstawie badań 

terenowych w 

2013 roku oraz 

na podstawie  

wyników 

niepublikowanyc

h badań z lat 

2005-2012 

Wykonano kontrole terenowe na całym obszarze Natura 2000 

Ostoja Nadbużańska. Przeprowadzono dodatkowe kontrole na 

terenach przyległych na których stwierdzono występowanie 

siedliska. Określono wszystkie parametry  i wskaźniki wg 

metodyki monitoringu PM GIOŚ dla muraw napiaskowych. 

Informacje o siedlisku zostały zweryfikowane na podstawie 

danych pochodzących z badan terenowych przeprowadzonych w 

terminie od końca czerwca do połowy sierpnia 2013 roku w 

ramach  prac na potrzeby opracowania planu zadań ochrony 

obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska. Wizyty terenowe były 

przeprowadzone nie tylko na terenach objętych faktycznymi 

granicami obszaru, ale również zbadano tereny występowania 

muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw 



napiaskowych stanowiących przedmiot ochrony poza jego 

granicami – w najbliższym sąsiedztwie. W wyniku kontroli 

terenów poza granicami obszaru Natura 2000, oraz na podstawie 

dotychczasowej wiedzy i danych zebranych podczas licznych 

terenowych badań w poprzednich latach.   

6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea) 
D 

ok 0,248 

ha 
1płat 

Stanowisko w 

okolicach 

Mogielnicy. 

Zaznaczony na 

mapie 

rozmieszczenia 

siedlisk 
przyrodniczych 

Dobry, na 

podstawie badań 

terenowych w 

2013 roku oraz 

na podstawie  

wyników 

niepublikowanyc

h badań z lat 

2005-2012 

Wykonano kontrole terenowe na całym obszarze Natura 2000 

Ostoja Nadbużańska. Przeprowadzono dodatkowe kontrole na 

terenach przyległych na których stwierdzono występowanie wielu 

cennych płatów siedliska. Określono wszystkie parametry  i 

wskaźniki wg metodyki monitoringu PM GIOŚ dla muraw 

kserotermicznych. 

Informacje o siedlisku zostały zweryfikowane na pod-stawie 

danych pochodzących z badan terenowych przeprowadzonych w 

terminie od końca czerwca do połowy sierpnia 2013 roku w 

ramach  prac na potrzeby opracowania planu zadań ochrony 

obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska. Wizyty terenowe były 

przeprowadzone nie tylko na terenach objętych faktycznymi 

granicami obszaru, ale również zbadano tereny występowania 

muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw 

napiaskowych stanowiących przedmiot ochrony poza jego 

granicami – w najbliż-szym sąsiedztwie. W wyniku kontroli 

terenów poza granicami obszaru Natura 2000, oraz na podstawie 

dotychczasowej wiedzy i danych zebranych podczas licznych 

terenowych badań w poprzednich latach  wytypowano wiele 

płatów siedlisk o kodzie 6210 murawy kserotermiczne. 

Szczegółowy zapis dotyczący zmiany granic oraz opis 

poszczególnych płatów siedliska zapisany projekcie weryfikacji 

SDF obszaru i jego granic oraz przedstawiony jest na mapach. 

6410 zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 
XX 80,38 ha 19 płatów 

Na terenie całego  

Obszaru 

Rozpoznane 

rozmieszczenia 

niepełne. Ocena 

stanu 

zachowania 

niepełna. 

Konieczne 

powtórzenie 

inwentaryzacji 

Siedlisko prawdopodobnie ma reprezentatywne płaty  i 

odpowiednia powierzchnie, jednak ze względu na zalanie 

znacznych obszarów doliny przez wody wezbraniowe Bugu w 

2013 r. właściwe rozpoznanie stanu jego zachowania i 

rozmieszczenia w Obszarze,  w okresie inwentaryzacji od 17 maja 

do 31 sierpnia było niemożliwe do wykonania.   

6430 ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia 

XX XX XX XX 

konieczne 

powtórzenie 

inwentaryzacji 

W wyniku wysokich stanów wód Bugu w 2013 r niemożliwa była 

inwentaryzacja siedliska przyrodniczego i jego ocena wg metodyki 

PM GIOŚ. 



sepium) Informacja o w/w stanie została przekazana pisemnie RDOS w 

Warszawie w dniu 03.07.2013. 

 Jednocześnie w chwili obecnej nie jest jasne pod względem 

naukowym, które ze zbiorowisk okrajkowych związku 

Convolvulion sepium występujących na terenie Obszaru  można 

uznać za siedlisko 6430. Na dzień dzisiejszy brak jest kalibracji 

wskaźników dla nizinnych ziołorośli nadrzecznych. Część płatów 

może mieć wybitnie antropogeniczną genez a ich przynależność 

do siedliska przyrodniczego 6430 dyskusyjna. 

6440 łąki selernicowe (Cnidion 

dubii) 
XX 

568,78 

ha 
135 płatów 

Na terenie całego  

Obszaru 

Rozpoznane 

rozmieszczenia 

niepełne. Ocena 

stanu 

zachowania 

niepełna (7 

stanowisk 

objętych 

państwowym 

monitoringiem 

PM GIOŚ). 

Konieczne 

powtórzenie 

inwentaryzacji 

Ze względu na zalanie znacznych obszarów doliny przez wody 

wezbraniowe Bugu w 2013 r. właściwe rozpoznanie stanu jego 

zachowania i rozmieszczenia w Obszarze, w okresie 

inwentaryzacji od 17 maja do 31 sierpnia było niemożliwe do 

wykonania.   

6510 niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion) 

XX XX XX XX 

konieczne 

powtórzenie 

inwentaryzacji 

Siedlisko prawdopodobnie ma reprezentatywne płaty i 

odpowiednia powierzchnie, jednak ze względu na zalanie 

znacznych obszarów doliny przez wody wezbraniowe Bugu w 

2013 r. właściwe rozpoznanie stanu jego zachowania i 

rozmieszczenia w Obszarze,  w okresie inwentaryzacji od 17 maja 

do 31 sierpnia było niemożliwe do wykonania. 

9170 Grąd środkowoeuropejski  

i subkontynentalny Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

B  74 płaty 

W Podlaskim 

Przełomie Bugu, na 

odcinku m. 

Korczewem a 

Neplami. 

Największe 

powierzchnie w 

okolicy Mierzwic 
Starych i Zabuża 

dobry 

Do oceny zastosowano wskaźniki monitoringu realizowanego 

przez GIOŚ, jednak ze względu na termin przeprowadzonej 

inwentaryzacji (zgodnie z umową, badania prowadzono w okresie  

od 10 października – do 30 listopada 2012) uzyskane dane w 

zdecydowanej większości płatów nie są pełne. Jedynie w 

przypadku części płatów, w można było ocenić w pełni stan 

siedliska, na podstawie posiadanych danych naukowych dr M. 

Falkowskiego. 



91E0* – Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso – 

incanae, olsy źródliskowe) 

B     

Do oceny zastosowano wskaźniki monitoringu realizowanego 

przez GIOŚ, jednak ze względu na termin przeprowadzonej 

inwentaryzacji (zgodnie z umową, badania prowadzono w okresie  

od 10 października – do 30 listopada 2012) uzyskane dane w 

zdecydowanej większości płatów nie są pełne. Jedynie w 

przypadku części płatów, w można było ocenić w pełni stan 

siedliska, na podstawie posiadanych danych naukowych dr M. 

Falkowskiego. 

91F0 – Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

B     

Do oceny zastosowano wskaźniki monitoringu realizowanego 

przez GIOŚ, jednak ze względu na termin przeprowadzonej 

inwentaryzacji (zgodnie z umową, badania prowadzono w okresie  

od 10 października – do 30 listopada 2012) uzyskane dane w 

zdecydowanej większości płatów nie są pełne. Jedynie w 

przypadku części płatów, w można było ocenić w pełni stan 

siedliska, na podstawie posiadanych danych naukowych dr M. 

Falkowskiego. 

91I0* Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-petraeae) 
D  1 płat Siedlisko w regresie dobry 

Do oceny zastosowano wskaźniki monitoringu realizowanego 

przez GIOŚ, jednak ze względu na termin przeprowadzonej 

inwentaryzacji (zgodnie z umową, badania prowadzono w okresie  

od 10 października – do 30 listopada 2012) uzyskane dane w 

zdecydowanej większości płatów nie są pełne. Jedynie w 

przypadku części płatów, w można było ocenić w pełni stan 

siedliska, na podstawie posiadanych danych naukowych dr M. 

Falkowskiego. 

91T0  

Sosnowy bór chrobotkowy ( 

Cladonio-Pinetum i chrobotkowa 

postać Peucedano-Pinetum) 

     

Nie stwierdzono reprezentatywnych płatów odpowiadających 

borom chrobotkowym Cladonio-Pinetum ani chrobotkowej postaci 

borów świeżych Peucedano-pinetum-pulsatilletosum. Do oceny 

zastosowano  wskaźniki monitoringu realizowanego przez GIOŚ. 

Gatunki roślin: 
1437  

Leniec  

bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum 

D 0,09 ha 2 Punktowe (jedna 

polana śródleśna) 

Dobry Maj-czerwiec 2013 lustracja siedliska gatunku, zebranie danych o 

populacji, ocena stanu zachowania według wytycznych GIOŚ. 

1477  

Sasanka otwarta  

Pulsatilla patens 

    Bardzo dobry Gatunek nie został stwierdzony ani historycznie ani współcześnie 

w dolinie Bugu. W SDF sasanka otwarta została zamieszczona 

omyłkowo prawdopodobnie na skutek bezkrytycznego przepisania 

go z listy gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie 

Puszczy Białej rozciągającej się wzdłuż prawego brzegu Bugu 

oraz Wysoczyzny Wysokomazowieckiej Gatunek należy skreślić z 

listy przedmiotów ochrony, jak również usunąć z SDF. 



1617  

Starodub łąkowy  

Ostericum palustre 

B 5 ha min. 4 

(max. ponad 20) 

Wzdłuż doliny 

Bugu, s koncentracja 

stanowisk od 

Korczewa do 

Borsuków 

Dobry W okresie badań (maj-lipiec 2013) łąki w dolinie Bugu były zalane 

przez wody wezbraniowe rzeki. Długotrwałe podtopienie 

spowodowało zmiany w składzie florystycznym, które 

uniemożliwiły w sierpniu 2013 r. dokonanie właściwego 

rozpoznania i zastosowania parametrów stosowanych w badaniach 

monitoringowych GIOS   

Jedynie w przypadku 4 stanowisk dokonanano oceny stanu 

zachowania lustracja siedliska gatunku, zebranie danych o 

populacji, ocena stanu zachowania według wytycznych GIOŚ. 

 

 

 

Gatunki zwierząt: 
1032  

Skójka gruboskorupowa  

Unio crassus 

B  11 w Obszarze Rozmieszczone 

równomiernie 

wzdłuż koryta rzeki 

Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

zgodnie z warunkami umowy, badania terenowe prowadzono w 

okresie  od 10 października – do 30 listopada 2012 

1060 

Czerwończyk nieparek  

Lycaena dispar  

A 59,9 ha 11 stanowisk  w 

Obszarze 

W obrębie całego 

Obszaru  

Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

W okresie badań  (maj-lipiec 2013)  dolina Bugu była zalana przez 

wody powodziowe. Długotrwałe podtopienie spowodowało , że 

dokonanie właściwego rozpoznania i zastosowania parametrów 

oceniających stan zachowania możliwe było  w sierpniu 2013 r. 

4038 

Czerwończyk fioletek  

Lycaena helle  

B 0,64 ha 1 stanowisko Nierozpoznane Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

W okresie badań  (maj-lipiec 2013)  dolina Bugu była zalana przez 

wody powodziowe. Długotrwałe podtopienie spowodowało , że 

dokonanie właściwego rozpoznania i zastosowania parametrów 

oceniających stan zachowania możliwe było  w sierpniu 2013 r. 

1042 

Zalotka większa  

Leucorrhinia pectoralis  

C XX 1 stanowisko Nierozpoznane Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

W okresie badań  (maj-lipiec 2013)  dolina Bugu była zalana przez 

wody powodziowe. Długotrwałe podtopienie spowodowało , że 

dokonanie właściwego rozpoznania i zastosowania parametrów 

oceniających stan zachowania możliwe było  w sierpniu 2013 r. 

1037 

Trzepla zielona  

Ophiogomphus cecilia   

C XX 1 stanowisko Nierozpoznane Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

W okresie badań  (maj-lipiec 2013)  dolina Bugu była zalana przez 

wody powodziowe. Długotrwałe podtopienie spowodowało , że 

dokonanie właściwego rozpoznania i zastosowania parametrów 

oceniających stan zachowania możliwe było  w sierpniu 2013 r. 



1083 

Jelonek rogacz  

Lucanus cervus  

B ok. 70 ha 7 wydzieleń 

leśnych w 

obrębie ostoi 

W obrębie jednego 

kompleksu  leśnego 

Dobre na 

podstawie 

inwentaryzacji 

przeprowadzonej 

w LP w 2007, 

ekspertyzy 

Stachowiaka dla 

mazowieckiego 

WZS (2008), 

badań 

monitoringowyc

h dla IOP (2011) 

oraz badań 

przeprowadzony

ch na w 2013 na 

potrzeby PZO 

Wykonano kontrole terenowe na znanych stanowiskach jelonka 

rogacza na obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska – wykazano 

nowe stanowiska. Przeprowadzono dodatkowe kontrole na 

terenach przyległych na których stwierdzono 1 nowe stanowisko 

poza granicami ostoi. Określono wszystkie parametry  i wskaźniki 

wg metodyki monitoringu GIOŚ dla jelonka rogacza. 

1084  

Pachnica dębowa  

Osmoderma eremita 

B  12 w Obszarze + 

1 w sąsiedztwie 

granic obszaru 

Stanowiska w wielu 

miejscach w 

granicach obszaru. 

Zaznaczono  je na 

mapie 

Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

zgodnie z warunkami umowy, badania terenowe prowadzono w 

okresie  od 10 października – do 30 listopada 2012 

1096 

Minóg strumieniowy  

Lampetra planeri 

D  Nie odnotowany  dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

1098  

Minóg ukraiński  

Edenteromyzon mariae 

D  Nie odnotowany  dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

6144  

Kiełb białopłetwy  

Romanogobio albipinatus 

B  14 W obrębie całego 

Obszaru 

dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

1130 

Boleń  

Aspius aspius 

B  14 W obrębie całego 

Obszaru 

dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

5339  

Różanka  

Rhodeus sariceaus amarus 

C  22 W obrębie całego 

Obszaru 

dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

1149  

Koza  

Cobitis taenia 

B  42 W obrębie całego 

Obszaru 

b.dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

1145  B  12 W obrębie całego dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 



Piskorz  

Misgurnus fossilis 

Obszaru 

1146  

Koza złotawa 

Sabanejewia aurata 

C  1 punktowo dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

1163  

Głowacz białopłetwy  

Cottus gobio 

C  1 punktowo dobry Połowy badawcze łącznie na 75 stanowiskach w latach 2012-2013 

1188 

Kumak nizinny  

Bombina bombina  

B  17 Stanowiska w wielu 

miejscach w 

granicach obszaru. 

Zaznaczono  je na 

mapie 

Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

Prace terenowe prowadzono na terenie całego Obszaru, w okresie 

godowym kumaka. Posłużono się przede wszystkim metodyką 

polegającą na nasłuchiwaniu głosów godowych samców w 

poszczególnych zbiornikach wodnych. W wyniku prac 

zweryfikowano wiedze na temat rozmieszczenia gatunku w 

Obszarze,  jego stanu ochrony oraz występujących istniejących 

i/lub potencjalnych zagrożeniach 

1166 

Traszka grzebieniasta 

Triturus cristatus   

C  7 Stanowiska w wielu 

miejscach w 

granicach obszaru. 

Zaznaczono  je na 

mapie 

Dobry, ale 

wymaga jeszcze 

prac w terenie w 

kolejnych 

sezonach 

Prace terenowe prowadzono na terenie całego Obszaru, w okresie 

godowym kumaka. Posłużono się przede wszystkim metodyką 

polegającą na nasłuchiwaniu głosów godowych samców w 

poszczególnych zbiornikach wodnych. W wyniku prac 

zweryfikowano wiedze na temat rozmieszczenia gatunku w 

Obszarze,  jego stanu ochrony oraz występujących istniejących 

i/lub potencjalnych zagrożeniach 

1355  

Wydra  

Lutra lutra 

B   Wiedza o 

rozmieszczeniu 

gatunku jest 

niepełna. Opiera się 

na informacjach o 

bezpośrednich 

obserwacjach 

zwierząt lub śladów 

ich obecności 

pochodzących z 

różnych okresów i 

różnych źródeł o 

zróżnicowanym 

stopniu 

wiarygodności.  

Miejsca stwierdzeń 

wydry na 

przestrzeni 

 Prace terenowe uzupełniające przeprowadzono na 

reprezentatywnych stanowiskach badawczych obejmujących 

zarówno optymalne siedliska wydry (naturalne odcinki Bugu i 

jego większych dopływów, rozległe starorzecza, stawy rybne), jak 

i siedliska suboptymalne (kanały, niewielkie zbiorniki wodne, 

odcinki Bugu w obrębie miast i większych wsi). 74 stanowiska 

badawcze były rozmieszczone w całej Ostoi Nadbużańskiej w 

odległości mnij więcej 4 od siebie, a także na terenach przyległych 

do ostoi, które mogą mieć znaczenie dla wydry (stawy rybne, 

dopływy Bugu). Pracami terenowymi objęto także miejsca poza 

stanowiskami badawczymi, w których na podstawie materiałów 

kartograficznych stwierdzono możliwość wystąpienia zagrożeń – 

przede wszystkim kolizji z samochodami na drogach 

wojewódzkich, krajowych i autostradach. Prace terenowe 

przeprowadzono w październiku 2013 r.; ich celem było określenie 

rozmieszczenia  wydry, stanu ochrony gatunku oraz 

zdiagnozowanie zagrożeń. Rozmieszczenie stanowisk badawczych 

przedstawia załącznik nr  3 - mapa„Wyniki inwentaryzacji wydry 



ostatnich 10 lat 

przedstawia 

załączona mapa 

(wersja 

elektroniczna).  

w Ostoi Nadbużańskiej (październik 2013 r.)”.  

1352  

Wilk  

Canis Lupus 

D   W obszarze nie 

występuje populacja 

osiadła. Najbliższe 

populacje osiadłe 

występują w 

Puszczy Białej (teren 

Nadleśnictwa 

Ostrów Mazowiecka 

i Wyszków) oraz w 

Puszczy Mielnickiej 

(teren Nadleśnictwa 

Nurzec). W obszarze 

stwierdzana jest 

obecność 

pojedynczych 

przechodnich 

osobników - 

najczęściej zimą i na 

przedwiośniu.  

W załączeniu mapa z 

miejscami 

obserwacji wilka w 

ostoi i na terenach 

przyległych. 

 W październiku 2013 r. Przeprowadzono wizję terenową 

obszarów, na których występują osiadłe populacje wilka: Puszcza 

Biała i Puszcza Mielnicka oraz leżących w granicach ostoi 

obszarów mogących stanowić korytarz migracyjny dla wilka. 

Przeprowadzono wywiady otwarte z przedstawicielami 

nadleśnictw, myśliwymi oraz miejscową ludnością. 

Ze względu na termin realizacji zamówienia 

(wrzesień/październik, 2013) odstąpiono od inwentaryzacji 

przyrodniczej. Wg przyjętej przez GIOŚ metodyki podstawowe 

metody monitoringu obejmują całoroczne obserwacje wszelkich 

śladów obecności wilków oraz jednoczesne tropienie wilków po 

ponowie na obszarze dobrze wyodrębnionych kompleksów 

leśnych. Wyniki uzyskane w prowadzonym od 2000 r. programie 

Ogólnopolskiej inwentaryzacji wilka i rysia w nadleśnictwach i 

parkach narodowych  uzupełnione o pozyskane w trakcie prac nad 

planem informacje wskazują jednoznacznie na brak osiadłej 

populacji wilka w obszarze. Na podstawie ww. informacji można 

stwierdzić, że populacje osiadłe występują na terenach przyległych 

do ostoi – w Puszczy Mielnickiej i Puszczy Białej.  
 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujące na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

 
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi  

Pod względem fitosocjologicznym są to murawy szczotlichowe Spergulo vernalis-Corynephoretum (R. Tx. 1928) Libb. 1933 porastające luźne piaski rzeczne w dolinie Bugu. Specyficzny 

wygląd tym luźnym, ubogim gatunkowo murawom nadają niskie, ciepłolubne i sucholubne, kępkowe trawy, wśród których dominuje szczotlicha siwa Corynephorus canescens. Pomiędzy 

kępami traw rosną drobne rośliny jednoroczne, które giną latem. Należą do nich, m.in.: sporek wiosenny Spergula morisonii i chroszcz nagołodygowy Teesdela nudicaulis. Oprócz tego spotkać 

tu można byliny, do których należą: czerwiec trwały Scleranthus perennis i jasieniec piaskowy Jasione montana. Późniejsze stadia rozwojowe muraw cechuje obecność macierzanki piaskowej 

Thymus serpyllum oraz traw: kostrzew – owczej Festuca ovina i czerwonej Festuca rubra oraz mietlicy pospolitej Agrostis capillaris. Wykształca się tu również warstwa mszysta, której brak w 



stadiach inicjalnych, z dominującym płonnikiem włosistym Polytrichum piliferum. Charakterystycznym dla muraw napiaskowych w dolinie Bugu gatunkiem jest lepnica wąskopłatkowa Silene 

otites. Murawy napiaskowe często sąsiadują ze zbiorowiskiem budowanym przez lepiężnika kutnerowatego Petasites spurius. 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011’ 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu w latach 2009-2011– dane GIOŚ: FV – 5, U1 – 5, U2 – 7 

 

3130 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

Siedlisko przyrodnicze związane z zachodnią Polską, ściśle ujmują z klimatem oceanicznym,  mające wyspowe stanowiska na Nizinie Południowopolskiej w obrębie stawów rybnych. 

Zbiorowisk roślinnych reprezentujących związek Elatini-Eleocharition ovatae nie stwierdzono jak dotąd w dolinie Bugu, a tym samy obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska (Popiela 1997, 

2004, 2005).   

Ranga w obszarze: bez znaczenia 

Rozmieszczenie w obszarze: nie stwierdzono wstępowania 

Stan zachowania w obszarze: nie stwierdzono wstępowania 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu w latach 2009-2011– dane GIOŚ: brak 

 

3270 zalewane muliste brzegi rzek 

Pionierska roślinność porastająca muliste mady rzeczne, z optimum występowania w dolnymi  i środkowymi odcinkami dużych i średnich rzek nizinnych. Zbiorowiska roślinne ze związku 

Bidention tripartiti zdominowane przez letnie terofity, zwykle krótkotrwałe, rozwijające się spontanicznie w różnych miejscach, w okresie niskich stanów wody lub na aluwiach powstałych po 

ustąpieniu wód powodziowych.  W wyniku wysokich stanów wód Bugu w 2013 r niemożliwa była inwentaryzacja siedliska przyrodniczego i jego ocena wg metodyki PM GIOŚ.  

Ranga w obszarze: nieznana 

Rozmieszczenie w obszarze: brak rozpoznania 

Stan zachowania w obszarze: nieznany 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu w latach 2009-2011– dane GIOŚ: brak 

 

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

Podtyp 3150.2 Starorzecza i drobne zbiorniki wodne  

Ogólny opis siedliska przyrodniczego: starorzecza stanowią nieodłączny element doliny Bugu. Powstały one w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności wód rzeki, która w granicach 

terasy zalewowej w holocenie, silnie meandrując, zmieniała często swoje koryto. Starorzecza mają charakter wydłużonych, rozłogowych rynien bocznych lub zbiorników wygiętych w kształcie 

liter: C, L, S i U. Głębokość wynosi średnio 0,50-2 m. Powierzchnia starorzeczy jest bardzo różna. te największe noszą nazwę Jezior lub Bużysk. Dna najstarszych starorzeczy, znajdujących się 

w zasięgu wód powodziowych, pokryte są osadami pochodzenia organicznego z domieszką frakcji mineralnych. Zbiorniki leżące poza zasięgiem wód powodziowych wysłane są mułem 

organicznym, którego zasadniczym składnikiem jest detrytus roślinny. Intensywny rozwój roślinności wodnej i szuwarowej zwiększa miąższość osadów dennych. Z waloryzujących siedlisko 

przyrodnicze zbiorowisk ze związków Potamion i Nymphaeion stwierdzono następujące zespoły: moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis, włosienicznika krążkolistnego Ranunculetum 

circinati, rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, wywłócznika okółkowego Myriophylletum verticillati, rdestnicy połyskującej Potametum lucenstis, rdestnicy grzebieniastej Potametum 

pectinati, grążela żółtego i grzybieni białych Nupharo-Nymphaeetum albae i żabiścieku pływającego Hydrocharitetum morsus-ranae. Strefę brzegową starorzeczy porasta roślinność szuwarowa. 

Spośród zespołów ze związku Phragmition grupującego szuwary właściwe (wysokie) można tu wyróżnić szuwary: trzcinowy Phragmitetum australis, pałki wąskolistnej Typhetum angustifoliae, 

skrzypu bagiennego Equisetum fluviatile, jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti i oczeretu jeziornego Scirpetum lacustris. W miejscach, w których w pełni sezonu wegetacyjnego woda 

wysycha, wykształciły się szuwary manny mielec Glycerietum maximae oraz zbiorowisko Oenantho-Rorippetum budowane przez kropidło wodne Oenanthe aquatica i rzepichę ziemnowodną 

Rorippa amphibia. Strefę nadbrzeżną i skrajne obrzeża mis starorzeczy porastają zadrzewienia olszowe, fragmenty łęgów oraz zarośla wierzbowe.  

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 



Stan zachowania w obszarze: FV 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2009-2011– dane GIOŚ: FV – 66, U1 – 118, U2 – 88 

 

4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

W obrębie obszaru występują kadłubowe, zubożałe florystycznie wrzosowiska janowcowe Calluno-Genistetum R. Tx. 1937 o wyraźnej dwuwarstwowej strukturze. W wyższej dominują 

krzewinki wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris. Drugą warstwę budują niskie pokrojowo rośliny, takie jak: jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, mietlica pospolita Agrostis capillaris, 

gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum, nawłoć pospolita Soildago virgaurea, turzyca wrzosowiskowa Carex ericetorum. W wszystkich płatach znaczny udział mają drzewa: sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris i brzoza brodawkowata Betula pendula, co jest przejawem zaawansowanego procesu sukcesji. Wysokość krzewinek wrzosu dochodzi do 40 cm, przy zwarciu 

dochodzącym do 70-80%. 

Ranga w obszarze: siedlisko marginalne 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

Stan zachowania w obszarze: U2 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2009-2011– dane GIOŚ: FV – 17, U1 – 27, U2 – 10 

 

6120* Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

Piaszczyska śródlądowe o wyraźnie kontynentalnym charakterze, pokryte niskimi, luźnymi murawami, z licznymi trawami o kępowymi wzroście, najczęściej kseromorficznej budowie pędów i 

silnie rozwiniętym systemie korzeniowym oraz licznych terofitach. Ekstrazonalnie występują na terenie całego kontynentu, zajmując zwykle bogate w węglan wapnia piaszczyste miejsca w 

dolinach dużych rzek lub obszary morenowe, spotykane są także na wydmach śródlądowych oraz na sucho-żwirowatym podłożu na kamieńcach nadrzecznych. Suche murawy napiaskowe mają 

zwykle postać niskich, luźnych i dość barwnych zbiorowisk trawiastych, o wyraźnie kępiastej budowie oraz bogatej i zróżnicowanej florze naczyniowej, często z udziałem gatunków rzadkich i 

zagrożonych w skali Polski. Roślinność ciepłolubnych muraw napiaskowych stabilizowana jest i w dużej mierze kształtowana w wyniku ekstensywnej gospodarki pasterskiej. Po zaprzestaniu 

użytkowania przekształcają się w drodze sukcesji wtórnej w zarośla, a następnie w las. Głównym zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania ciepłolubnych muraw napiaskowych jest sukcesja 

wtórna. Utrzymanie pełnej zmienności zbiorowisk i zachowanie bogactwa florystycznego tych siedlisk wymaga podjęcia zabiegów ochrony czynnej polegającej na usuwaniu drzew i krzewów, 

koszeniu oraz kontrolowanym wypalaniu. W granicach Obszaru wyróżniono 28 płatów siedlisk. Ogólny stan zachowania siedliska w Ostoi jest zły. Obserwuje się szybki spadek powierzchni 

siedliska spowodowany zarastaniem płatów przez krzewy i drzewa oraz wkraczaniem ekspansyjnych gatunków roślin rodzimego pochodzenia. Jest to skutek zaprzestania wypasu. Powierzchnia 

siedliska ulega stopniowemu zmniejszeniu. Tylko 2 płaty siedlisk (okolice Napli oraz Mogielnicy) cyklicznie się odnawiają na skutek procesów erozyjnych.  Ekstensywny wypas prowadzony 

jest na 6 płatach siedliska, skutecznie zapobiegając zarastaniu krzewami. Płaty te znajdują się w okolicach Kózek (2 płaty), Borsuków, Drażniewa (2 płaty) oraz Wydmy Mołożewskiej  

Ranga w obszarze: wysoki 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

Stan zachowania w obszarze: U2 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2006-2008 – dane GIOŚ: FV – 10, U1 – 31, U2 – 4 

 

6210* Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

Murawy kserotermiczne to ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym, których występowanie uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi, glebowymi i orograficznymi. 

Spotykane są głownie w południowowschodniej i południowej części Europy. Ekstrazonalnie występują na terenie całego kontynentu, zajmując zasobne w węglan wapnia stoki w dolinach 

dużych rzek lub wychodnie skał wapiennych. W  Ostoi Nadbużańskiej znajduje się mała liczba miejsc odpowiednich dla występowania siedliska tj. o podłożu zasadowym oraz z jednocześnie 

południową wystawą skarp. Zdecydowanie więcej odpowiednich miejsc jest poza aktualnymi granicami obszaru. Jedyny płat odpowiadające siedlisku przyrodniczemu o kodzie 6210 

stwierdzono w okolicach Mogielnicy. W wyniku zarzucenia wypasu ulga sukcesji (zakrzewienia) oraz kolonizowany jest przez ekspansywne  gatunki rodzimego pochodzenia. 

Ranga w obszarze: siedlisko marginalne 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

Stan zachowania w obszarze: U2 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2006-2008 – dane GIOŚ: FV – 29, U1 – 111, U2 – 60 



 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion  

Podtyp 6410.1 – Łąka trzęślicowa Molinietum caeruleae 

Z analizy dostępnych danych literaturowych w granicach Ostoi siedlisko przyrodnicze reprezentuje florystycznie łąka wilgotna, której fizjonomię nadaje rosnąca łanowo trzęślica modra Molinia 

caerulea oraz czarcikęs łąkowy Succisa pratensis. W najlepiej zachowanych płatach występują m.in.: krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, kosaciec syberyjski Iris sibirica, sierpik 

barwierski Serratula tinctoria i oman łąkowy Inula britannica. 

Podtyp 6410.2 – Zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe 

Siedlisko przyrodnicze reprezentowane przez zespół Junco-Molinietum. Zbiorowisko cechuje znaczne bogactwo florystyczne. Charakterystyczną fizjonomię nadają mu: trzęślica modra Molinia 

caerulea, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa oraz sity – rozpierzchły Juncus effusus i skupiony Juncus conglomeratus. Istotnym elementem są rośliny związane z torfowiskami 

przejściowymi ze związku Caricetalia nigrae: turzyca pospolita Carex nigra, mietlica psia Agrostis canina i fiołek błotny Viola palustris. 

Ranga w obszarze: prawdopodobnie wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: nierozpoznane 

Stan zachowania w obszarze: nieznany 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2009-2011 – dane GIOŚ: FV – 24, U1 – 61, U2 – 36 

 

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

W wyniku wysokich stanów wód Bugu i zalania części doliny w 2013 r niemożliwa była inwentaryzacja siedliska przyrodniczego i jego ocena wg metodyki PM GIOŚ. Jednocześnie w chwili 

obecnej nie jest jasne pod względem naukowym, które ze zbiorowisk okrajkowych związku Convolvulion sepium występujących na terenie Obszaru  można uznać za siedlisko 6430. W 2008 r. 

podczas prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów nie było określonej precyzyjnie definicji tego siedliska. Również Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 wydane przez 

Ministerstwo Środowiska w 2004 też w pełni nie precyzowały definicji. Na dzień dzisiejszy brak jest kalibracji wskaźników dla nizinnych ziołorośli nadrzecznych. Część płatów może mieć 

wybitnie antropogeniczną genez a ich przynależność do siedliska przyrodniczego 6430 dyskusyjna. 

Ranga w obszarze: nieznana 

Rozmieszczenie w obszarze: nierozpoznane 

Stan zachowania w obszarze: nieznany 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2009-2011 – dane GIOŚ: FV – 29, U1 – 20, U2 – 6 

 

6440  Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 

Ekstensywnie użytkowane łąki będące pod wpływem okresowych zalewów. W Ostoi Nadbużańskiej najczęściej występują w ujściowych odcinkach dolin dopływów rzeki Bug. Skład 

florystyczny bardzo zmienny, z wyraźną dominacją wilgociolubnych gatunków łąkowych. Na stanowisku – Brańszczyk 2 wg Załuskiego (2012), łąka selernicowa występuje w kompleksie łąk w 

szerokim odcinku doliny Bugu, na glebach aluwialnych, w zróżnicowanym pod względem rzeźby terenie. Tworzy ona kompleks przestrzenny z łąkami związku Molinion, turzycowiskami 

związku Magnocaricion i ziołoroślami związku Filipendulion ulmariae. Siedlisko przyrodnicze występuje w układzie pasowym, zwykle na granicy wniesień i obniżeń Czasami występuje w 

płaskich obniżeniach. Z gatunków charakterystycznych występują: selernica żyłkowana Cnidium dubium,  konitrut błotny Gratiola officinalis, turzyca wczesna Carex praecox, wiechlina 

wąskolistna Poa angustifolia, groszek błotny Lathyrus palustris, czosnek kątowy Allium angulosum i sit czarny Juncus atratus. Do gatunków ekspansywnych  i inwazyjnych należą m.in.:  

szczaw omszony Rumex confertus, uczep amerykański Bidens frodosa, wyczyniec łakowy Alopecurus pratensis i krwawnik wierzbolistny Achillea salicifolia. Obserwowane jest wkraczanie 

krzewów. Ze względu na zalanie znacznych obszarów doliny przez wody wezbraniowe Bugu w 2013 r. właściwe rozpoznanie stanu jego zachowania i rozmieszczenia w Obszarze,  w okresie 

inwentaryzacji od 17 maja do 31 sierpnia było niemożliwe do wykonania.   

Stanowisko o nazwie Brańszczyk 2, bez podanych współrzędnych geograficznych objęte jest państwowym monitoringiem PM GIOŚ. Stan siedliska na stanowisku w 2010 r. oceniono jako 

właściwy (FV) (Załuski 2012). 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 - nierozpoznane w pełni 

Stan zachowania w obszarze: brak odpowiednich danych 



Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2009-2011 – dane GIOŚ: FV – 17, U1 – 38, U2 – 20 

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 

ze względu na zalanie znacznych obszarów doliny przez wody wezbraniowe Bugu w 2013 r. właściwe rozpoznanie stanu  zachowania siedliska przyrodniczego i rozmieszczenia w Obszarze,  w 

okresie inwentaryzacji od 17 maja do 31 sierpnia było niemożliwe do wykonania. Analiza materiałów dokumentacyjnych pozwala stwierdzić, że na terenie obszaru występują dwa podtypy 

siedliska:   

Podtyp 6510.1 – Łąka rajgrasowa 

Siedlisko przyrodnicze reprezentowane przez różne postacie wilgotnościowe łąki rajgrasowej Arrhenatheretum elatioris. Pod względem fitosocjologicznym w obrębie Obszaru występuje 6 

podzespołów: 

 Arrhenatheretum elatioris typicum; 

 Arrhenatheretum elatioris alchemilletosum ze znacznym udziałem krwawnika pospolitego; 

 Arrhenatheretum elatioris hreclaeetosum sibirici ze znacznym udziałem barszczu syberyjskiego; 

 Arrhenatheretum elatioris alopecuro-polygotenosum; 

 Arrhenatheretum elatioris caricetosum gracilis; 

 Arrhenatheretum elatioris alopecuro-phalaridetosum  

Podtyp 6510.2 - Łąka wiechlinowo-kosrzewowa 

Łąki wiechlinowo-kostrzewowe Festuca rubra-Poa pratensis 

Ranga w obszarze: prawdopodobnie wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: nierozpoznane 

Stan zachowania w obszarze: nieznany 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu za lata 2009-2011 – dane GIOŚ: FV – 65, U1 – 200, U2 – 62 

 

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

Podtyp: 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) 

Drzewostany tworzą głownie sosna zwyczajna Pinus sylvestris (przeszło płowa drzewostanów), dąb szypułkowy Quercus robur , brzoza brodawkowata  Betula verucosa, grab Carpinus betulus 

. Gatunkami domieszkowymi są: lipa drobnolistna Tilia cordata, klony – zwyczajny Acer platanoides, jawor A. pseudoplatanus oraz sztucznie wprowadzone – modrzew Larix sp. i świerk 

Picea abies. W przypadku grądów niskich pojawiają się: wiąz szypułkowy Ulmus laevis, olsza czarna Alnus glitinosa i pojedynczo jesion Fraxinu excelsior. Warstwę krzewów tworzy głównie 

leszczyna zwyczajna Corylus avellana oraz odnawiający się grab. Runo w zależności od żyzności i wilgotności gleby, wieku i zróżnicowania przestrzennego drzewostanu oraz warunków 

świetlnych wykazuje znaczne zróżnicowanie tak pod względem składu gatunkowego jak i struktury. Z gatunków typowych dla grądów występują tu m.in.: gwiazdnica wielkokwiatowa 

Stellaria holostea, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, groszek wiosenny Lathyrus vernus, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, miodunka ćma Pulmonaria obscura, 

nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, perłówka zwisła Melica nutans, przytulia Schultesa Galium schltesii i zawilec gajowy Anemone nemorosa. W płatach zacienionych w runie wzrasta 

udział ilościowy gatunków ogólnoleśnych, jak: szczawik zajęczy Oxalis acetosella, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolia i kosmatka owłosiona Luzula pilosa. Warstwa mszysta grądów 

jest słabo rozwinięta, a głównym gatunkiem jest tu żurawiec falisty Atrichum undulatum.  

W Obszarze stwierdzono cztery zróżnicowane siedliskowo i wilgotnościowo postacie grądów w randze podzespołów: 

 grąd czyśćcowy Tilio-Carpinetum stachyetosum – wilgotna postać grądu, bardzo bogata florystycznie. Skaldem gatunkowym nawiązuje do łęgów Ficario-Ulmetum. 

Licznie rosną tu: czyściec leśnych Stachys sylvestris, kalina koralowa Viburnum opulus, kopytnik pospolity Asarum europaeum, czworolist pospolity Paris quadrifolia i 

niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere.  

 grąd typowy Tilio-Carpinetumtypicum – najuboższa florystycznie postać gradu i najszerzej rozpowszechniona w Obszarze.  

 grąd  miodownikowy Tilio-Carpinetum melittetosum – występują tu obok siebie przedstawiciele z różnych zbiorowisk roślinnych od typowo leśnych, po okrajkowe i 

łąkowe. Obecność gatunków ciepło- i światłolubnych pojawiają się tu również gatunki związane ze świetlistymi dąbrowami, m.in.: dzwonek brzoskwiniolistny Campanula 



persicifolia, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, konwalia majowa Convallaria majalis, gorysz siny Peucedanum cervaria. Warstwa mszysta jest bardzo słabo 

rozwinięta. 

 grąd trzcinnikowy Tilio-Carpinetum calamagrostietosum – w runie występują gatunki borowe, jak: trzcinnik leśny Calamagrostis arundinaceae, orlica pospolita Pteridium 

aquilinum, pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense i borówka czernica Vaccinum myrtillus. 

Najlepiej wykształcone grądy, z 160-200 letnim drzewostanem występują w rezerwatach przyrody: Dębniak koło Kroczewa, Zabuże i Szwajcaria Podlaska. Największe powierzchni siedliska 

znajdują się w kompleksach leśnych koło Drażniewa oraz Lasach Mierzwickich.  

Stan zachowania w obszarze: U2 

Ranga w obszarze: duża 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane GIOŚ): U1 

 

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

Podtyp *91E0.1 Nadrzeczny łęg wierzbowy Saliceum albae  
Łęg reprezentowane przez zbiorowisko Salicetum albo-fragilis. W warstwie drzew występują wierzby – biała Salix alba i krucha S. fragilis, a w podszycie wierzba trójpręcikowa Salix 

triandra. Jako gatunki towarzyszące pojawiają się tu topole – szara Populus x canescens i czarna Populus nigra. Bardzo licznie, wręcz masowo  występuje klon jesionolistny Acer negundo. Do 

stałych składników runa należą: tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, żywokost lekarski Symphytum officinale, jaskier rozłogowy Ranunculus 

repens, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea i bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea. Łęg ma wyłącznie charakter wąskich pasów zadrzewień o różnej powierzchni i tworzących 

układy przestrzenne, wzajemnie się przenikając z innymi zbiorowiskami łęgowymi.  

Podtyp *91E0.1 Nadrzeczny łęg topolowy Populetum albae 

Siedlisko w stanie szczątkowy w obrębie Obszaru. występuje wyłącznie w postaci niewielkich powierzchniowo płatów w dolnej części doliny Liwca. drzewostan budują topole: biała Populs 

alba, szara Populus x canescens i czarna Populus nigra. W runie występują przede wszystkim gatunki nitrofilne, zwłaszcza z klasy Artemisietea zwłaszcza z rzędów – Glechometalia i 

Convoluletlia reprezentowane przez: jasnoty Lamium, jeżyny Rubus sp., bluszczyka kurdybanka Glechoma hederacea, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica czy trybula leśna Anthriscus 

sylvestris. Siedlisko wstępuje w postaci szczątkowych, niewielkich powierzchniowo drzewostanów.  

Podtyp *91E0.3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum 

W drzewostanie dominuje olsza czarna Alnus glutinosa, której towarzyszy czeremcha zwyczajna Padus avium. W przypadku płatów rosnących w uroczysku Klimonty pojawia się : wiąz 

szypułkowy Ulmus laevis  i jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Podszyt budują: porzeczka czerwona Ribes spicatum, kruszyna Frangula alnus, trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus, 

dziki bez czarny Sambucus nigra i jeżyny Rubus. W różnym stopniu wykształconym runie największy udział mają: czartawa pospolita Circaea lutetiana, śledziennica skrętolistna 

Chrysosplenium  alernifolium, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica (zwłaszcza w przesuszonych płatach), chmiel zwyczajny Humulus lupulus, kuklik pospolity Geum urbanum i gwiazdnica 

gajowa Stellaria nemorum. Z pozostałych gatunków na uwagę zasługują szczawik zajęczy Oxalis acetosella i wietlica samicza Athyrium filix-femina. W miejscach o zabagnionej glebie 

pojawiają się: knieć błotna Caltha palustris, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, gatunki olsowe z klasy Alnetea glutinosae i szuwarowe ze związku Magnocaricion. W warstwie mszystej 

rosną na ogół licznie - żórawiec falisty Atrichum undulatum, krótkosz pospolity Brachythecium rutabulum, płaskomerzyk falisty Plagiomnium undulatum oraz wątrobowiec płozik różnolistny 

Lophocolea heterophylla. W obrębie Obszaru występują łęgi olszowo-jesionowe zróżnicowane na trzy podzespoły: 

 Fraxino-Alnetum urticetosum,  

 Fraxino-Alnetum ranunculetosum, 

 Fraxino-Alnetum chtysosplenietosum. 

Znaczna część stwierdzonych płatów łęgów Fraxino-Alnetum to regeneracyjne postacie, odtwarzające się na drodze sukcesji na fragmentach łąk, szuwarów turzycowych i ziołorośli, które 

zaprzestano użytkować. Ich oś centralną stanowią zarośnięte i zamulone rowy melioracyjne. Najlepiej wykształcone łęgi topolowe Populetum albae i wierzbowe Saliceum albae występują w 

Podlaskim Przełomie Bugu, zwłaszcza na odcinku granicznym. z Białorusią. Przykładem  jest  rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska oraz  uroczyska – Trojan, Kalinik, Wygoda, Skorzyna, 

Ług (Łęg) Pratuliński, Dębina i Szwajcary. 

Stan zachowania siedliska w obszarze: U2 



Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE za okres 2006-2008 (dane PM GIOŚ): FV – 54, U1 – 131, U2 – 54, 

XX – 2 

 

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

Najlepiej zachowane łęgi stwierdzono w uroczysku Klimonty. Drzewostan buduje olsza czarna Alnus glutinosa, której udział wzrósł w wyniku zamierania masowego jasionu Fraxinus 

excelsior. Pomimo to znajdują się jeszcze fragmenty drzewostanów gdzie ten gatunek ma udział 10-20% . Ponadto w drzewostanie występują: wiąz szypułkowy Ulmus laevis, klony - 

zwyczajny Acer platanoides i jawor Acer pseudoplatanus, którym towarzyszą pojedynczo ponad 100-letnie dęby szypułkowe Quercus robur. Warstwę krzewów tworzą: czeremcha zwyczajna 

Padus avium, leszczyna zwyczajna Corylus avellana, porzeczka czerwona Ribes spicatum oraz podrost drzew, głównie jesiona i wiązu. W bardzo bujnym runie występują m.in. jasnota 

plamista Lamium maculatum, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium  alernifolium, miodunka ćma Pulmonaria obscura, czyściec leśny Stachys 

sylvatica, bodziszek cuchnący Geranium robertianum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, kuklik pospolity Geum urbanum, podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria, trędownik 

bulwiasty Scrophularia nodosa, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, kopytnik pospolity Asarum europaeum, czworolist pospolity Paris quadrifolia i 

niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere. Najlepiej wykształcone, reprezentatywne płaty łęgów Ficario-Ulmetum występują w rezerwatach przyrody: Przekop, Kaliniak, Łęg Dębowy i 

Szwajcaria Podlaska.  

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE za okres 2009-2011 (dane PM GIOŚ): FV – 12. U1 – 65, U2 – 36   

 

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

Podtyp: 91I0-1 – Świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum 

Płaty świetlistej dąbrowy reprezentują trzy- i czterowarstwowe zbiorowiska leśne, którego zwarcie drzewostanu osiąga 60-80%. Drzewostan tworzą dąb bezszypułkowy Quercus petraea i 

sosna Pinus sylvestris i grab Carpinus betulus . Podszyt oprócz podrostu drzew buduje głównie: leszczyna Coryllus avellana, kruszyna szakłak pospolity Rhamnus cathartica i trzmielina 

zwyczajna Euonymus europaea oraz silnie odnawiający się grab. Zwarcie tej warstwy, w zależności od wydzielenia waha się od 50do 70%. Runo najlepiej zachowanych płatów jest bujne i 

zróżnicowane pod względem gatunkowym. Liczną grupę stanowią gatunki charakterystyczne dla zespołu Potentillo albae-Quercetum oraz wyższych jednostek syntaksonomicznych – związku 

Potentillo albae-Quercion petraeae i rzędu Quercetalia pubescenti-petraeae. Należą do nich: bukwica zwyczajna Betonica officinalis, dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum, 

miodownik melisowaty Melittis melissophyllum,  miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, pięciornik biały Potentilla alba, przytulia północna Galium boreale, sierpik barwierski 

Serratula tinctoria. Towarzyszą im gatunki charakterystyczne dla klasy Querco-Fagetea i związku Fagetalia sylvaticae, m.in.: gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, perłówka zwisła 

Melica nutans, przytulia Schultesa Galium schltesii i  fiołek przedziwny Viola mirabilis. Istotnym elementem runa dąbrów są rośliny łąkowe z klasy Molinio-Arrhenateretea oraz ciepło- i 

światłolubne gatunki związane z okrajkami klasy Trifolio-Geranietea sanguinei, m.in.: bodziszek czerwony Geranium sanguineum, czyścica storzyszek Clinopodium vulgare, groszek 

czerniejący Lathyrus niger, przytulia pospolita Galium mollugo, przytulia właściwa Galium verum, pszeniec gajowy Melampyrum  nemorosum, traganek szerokolistny Astragalus 

glycyphyllos i wyka płotowa Vicia sepium. Pod względem fitosocjologicznym płaty świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum występujące w Obszarze reprezentują odmianę 

mazowiecko-małopolską (Matuszkiewicz i Kozłowska 1991). 

Ze względu na procesy regeneracyjne roślinności grądowej gatunki świtłolubne i ciepłubne wykazują spadek liczebności i stopniowo są wypierane przez gatunki cieniolubne i typowo 

grądowe. W wyniku procesu grądowienia dąbrowy świetliste całkowicie zanikły m.in. w rezerwacie przyrody Dębniak, zaś w rezerwacie Zabuże przetrwały w formie szczątkowej i zubożałej 

florystycznie.  

Stan zachowania w obszarze: U2 

Ranga w obszarze: niska 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE za okres 2006-2008 (dane PM GIOŚ): FV – 32, U1 – 44, U2 - 11 



 

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

W trakcie inwentaryzacji terenowej w 2012 r. nie wykazano obecności borów chrobotkowych Cladonio-Pinetum ani chrobotkowej postaci Peucedano-Pinetum  pulsatilletosum. 

Zidentyfikowane fitocenozy z większym udziałem chrobotków  maja bez wątpienia charakter porolny lub stanowią skrajne, przydrożne (lub sąsiedztwo linii oddziałowych lub elektrycznych 

linii przesyłowych),  a przez to dobrze nasłonecznione fragmenty drągowin sosnowych, zwykle w II-III klasie wieku. Przeprowadzone badania fitosocjologiczne na terenie Polski wskazują, że 

bory te są zbiorowiskami o antropogenicznych lub zoo-antropogenicznych uwarunkowaniach, ulęgającymi zmianom, nietrwałymi zarówno na poszczególnych stanowiskach jak i w 

inwentarzu na poziomie regionów geobotanicznych (Matuszkiewicz 2007d). Analiza zmian, które zaszły w borach chrobotkowych i sasankowych w ciągu 40-70 lat wskazuje na 

zaawansowana recesję tego typu siedliska przyrodniczego w Polsce. Bory te całkowicie zanikły m.in. w Borach Lublinieckich, w Puszczach – Augustowskiej (Solon 2007a) i Kozienickiej 

(Orzechowski 2007). Te płaty, które zachowały charakter boru chrobotkowego wykazują recesję przestrzenną i typologiczną. Pierwsza oznacza systematyczne kurczenie się ogólnej 

powierzchni, druga oznacza zmiany w częstości występowania poszczególnych gatunków charakterystycznych co prowadzi do zaniku odrębności fitosocjologicznej i upodabnianie się do 

borów świeżych Peucedano-Pinetum, zwłaszcza podzespołu typicum (Matuszkiewicz 2007d). Dotychczasowe wynik badań (Matuszkiewicz 2007abcd, Matuszkiewicz i Lorens 2007, 

Orzechowski 2007, Solon 2007ab) wskazują że siedlisko przyrodnicze 91T0 będzie spotykane na terenie Polski tylko w szczególnych sytuacjach. Należą do nich pożary, zalesianie gruntów 

porolnych oraz w przypadku obszarów objętych powierzchniową ochroną z chwilą naturalnego rozpadu drzewostanu. Przy czym potencjalnym miejscem najbardziej nadający się dla tej 

formacji roślinnej są szczyty wydm i eksponowane na południe górne partie stoków. Za główne czynniki w przeszłości (XIX i początek XX wieku) sprzyjające utrzymaniu się borów 

chrobotkowych i sasankowych uznano: wypas owiec w lasach, masowe wyręby, pożary, gradacje szkodników i związane z tym wygrabianie ścioły i butwiny. Na pożary jako istotny czynnik 

sprzyjający, wręcz warunkujący utrzymywanie się borów chrobotkowych na Kurpiowszczyźnie zwracał uwagę Faliński badając rezerwat przyrody „Czarnia” (1965, 1966). W chwili obecnej 

na terenie Ostoi Nadbużańskiej trwa proces regeneracji boru świeżego Peucedano-Pinetum i ujednolicenie występujących tu fitocenoz. Reasumując należy stwierdzić, że siedlisko 

przyrodnicze 91T0 , jeśli w ogóle istniało i zostało dobrze określone, zanikło ulegając ewolucji w wyniku regeneracji borów świeżych. 

Stan zachowania w obszarze: nie stwierdzono siedliska 

Ranga w obszarze: nie stwierdzono siedliska 

Rozmieszczenie w obszarze: nie stwierdzono siedliska 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE za okres 2006-2008 (dane PM GIOŚ): FV – 15, U1 – 31, U2 – 44 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 



Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum (1437) 

Leniec bezpodkwiatkowy jest gatunkiem bardzo rzadko występującym  w dolinie Bugu, a tym samym w Ostoi Nadbużańskiej PLH140011. Stwierdzono go dotychczas na 5 

stanowiskach, z czego 4 (Ćwikliński i Głowacki 2000) wymagają aktualizacji, co jest utrudnione gdyż brak jest dokładnej ich lokalizacji. Piąte stanowisko znajduje się w 

rezerwacie przyrody Mierzwice (Krechowski i in. 2008). Gatunek ten stanowi składnik roślinności okrajkowej: Geranio-Anemonetum sylvestris i Geranio-Trifolietum 

alpestre. Przeprowadzone w 2013 r. badania potwierdziły jego obecność, lecz ze względu na wysoka ruń oszacowanie jego liczebności było utrudnione. Stwierdzono ogółem 

19 roślin.  

Stan zachowania w obszarze: U2 

Ranga w obszarze: niska 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011”  

 

Sasanka otwarta Pulsatilla patens (1477) 

Gatunek nie został stwierdzony ani historycznie ani współcześnie w dolinie Bugu. W SDF sasanka otwarta została zamieszczona omyłkowo prawdopodobnie na skutek 

bezkrytycznego przepisania go z listy gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie Puszczy Białej i borach Wysoczyzny Wysokomazowieckiej rozciągającej się 

wzdłuż prawego brzegu Bugu jednakże poza granicami Ostoi i samej doliny rzeki. Gatunek należy skreślić z listy przedmiotów ochrony, jak również usunąć z SDF. 

 
Starodub łąkowy Ostericum palustre (1617) 

Starodub łąkowy Ostericum palustris jest gatunkiem stosunkowo często występującym w dolinie Bugu, zwłaszcza w obrębie mezoregionu Podlaski Przełom Bugu. 

Ćwikliński i Głowacki (2000) wymienią 11 stanowisk skoncentrowanych w okolicach Bużysk, Korczewa, Szczeglacina, Wólki Nadbużnej i Mierzwic. Według opracowania 

Cioska i in. (2012) w rejonie nadbużańskim od Zalewu Zegrzyńskiego do Nepli zlokalizowanych jest 40 stanowisk staroduba łąkowego. Ogółem w obrębie Ostoi 

Nadbużańskiej PLH140011 stwierdzono dotychczas około 20 stanowisk (tab. 1). Niestety brak współrzędnych geograficznych, a w przypadku kilku stanowisk informacja 

ograniczona do najbliższej miejscowości utrudniły inwentaryzację i przeprowadzenie oceny stanu zachowania staroduba łąkowego w 2013. W przypadku kilku stanowisk 

podawanych przez różnych autorów może w rzeczywistości chodzić o tą samą lokalizacje. Dodatkowym czynnikiem było zatopienie doliny przez wody wezbraniowe rzeki 

Bug. Również poza tarasem zalewowym, m.in. na stanowiskach w oddziałach 82b i 80g w uroczysku Leonów, w nadleśnictwie Sarnaki (Ciosek i in. 2012) śródleśne łąki 

były silnie podtopione, co uniemożliwiło odszukanie tej rośliny.  

Starodub łąkowy na terenie Ostoi Nadbużańskiej występuje głównie na wilgotnych łąkach ze związków Calthion palustris i Molinion caeurleae. Sporadycznie jest 

składnikiem ziołorośli ze związku Filipendulion ulmariae oraz turzycowisk związku Magnocaricion (Ciosek i in. 2012). Liczebność na stanowisku wynosi na ogół 

kilkanaście-kilkadziesiąt okazów. Zdarzają się jednak i takie które liczą kilkaset osobników (tab. 1). 

 

Tabela 1. Stanowiska staroduba łąkowego w granicach Ostoi Nadbużańskiej PLH140011 

Lp. Stanowisko stwierdzone w dolinie Bugu Zbiorowisko roślinne Kwadrat 

ATPOL 

Źródło informacji Liczebność w 2012 

(wg Ciosek i in. 2012) 

1. Popowo-Parcele (gm. Somianka) łąka ze zw. Calthion EC87 leg. Ciosek M.T. 2004 Kilkadziesiąt okazów 

2. Słopsk (gm. Zabrodzie) – uroczysko Piekiełko łąka ze zw. Calthion EC88 leg. Ciosek M.T. 2004 Kilkadziesiąt okazów 

3. Gulczewo (gm. Wyszków) łąka ze zw. Calthion EC89 leg. Głowacki Z. 1985, 

Zając i Zając 2001 

Kilkadziesiąt okazów 



4. Małkina Górna (gm. Małkina Górna) łąka ze zw. Calthion FC63 leg. Ciosek M.T. 2007 Kilkanaście okazów 

5. Brańszczyk (gm. Brańszczyk) łąka ze zw. Molinion FC71 leg. Ciosek M.T. 2006 Kilkadziesiąt okazów 

6. Bojany (gm. Brok) łąka ze zw. Calthion FC74 leg. Ciosek M.T. 2006 Kilkadziesiąt okazów 

7. Wieska (gm. Jabłonna Lacka) łąka ze zw. Molinion FC86 leg. Głowacki Z. 1980, 

Zając i Zając 2001 

Kilkaset okazów 

8. Starczewice (gm. Korczew) Szuwary turzycowe, 

torfowiska niskie, 

wilgotne łąki 

FD07 Głowacki 1985, Zając i 

Zając 2001 

Kilkaset okazów 

9. Szczeglacin (gm. Korczew) torfowiska niskie, 

wilgotne łąki 

FD07 leg. Głowacki Z. 1977, 

Ćwikliński i in. 1982, 

Zając i Zając 2001 

Masowo 

10. Korczew (gm. Korczew) łąka ze zw. Molinion, 

torfowiska niskie 

FD07 Ćwikliński i in. 1982 Masowo 

11. Drażniew (gm. Korczew) uroczysko Leonów, oddział 82b łąka ze zw. Molinion FD08 leg. Ciosek M.T. 2007 Kilkanaście okazów 

12. Drażniew (gm. Korczew) uroczysko Leonów, oddział 80g łąka ze zw. Molinion FD08 leg. Ciosek M.T. 2007 Kilkanaście okazów 

13. Góry (gm. Korczew) łąka ze zw. Molinion FD08 leg. Głowacki Z. 1977, 

Głowacki 1985,  Zając i 

Zając 2001 

Kilkanaście okazów 

14. Drażniew (gm. Korczew) łąka ze zw. Molinion FD08 leg. Głowacki Z. 1977,  

Zając i Zając 2001 

Kilkadziesiąt okazów 

15. Mierzwice Stare (gm. Sarnaki) łąka ze zw. Molinion GD00 leg. Głowacki Z. 1983, 

Zając i Zając 2001 

Kilkadziesiąt okazów 

16. Borsuki (gm. Sarnaki) łąka ze zw. Molinion GD10 Głowacki 1985, 

Borkowska i in. 1999, 

Zając i Zając 2001 

Kilkadziesiąt okazów 

17. Gnojno (gm. Konstatynów) wilgotna łąka GD11 leg. Fijałkowski 1962, 

Zając i Zając 2001  

Kilkadziesiąt okazów 

18. Gnojno (gm. Konstatynów) łąka ze zw. Molinion GD11 Borkowska i in. 1999 Kilkanaście okazów 

19. Wygoda (gm. Janów Podlaski) łąka ze zw. Molinion GD11 Fijałkowski 1966 Kilkanaście okazów 

20. Werchliś (gm. Janów Podlaski) łąka ze zw. Molinion GD22 leg. Fijałkowski 1967, 

Zając i Zając 2001 

Kilkadziesiąt okazów 

 

Na podstawie danych literaturowych oraz prac terenowych przeprowadzonych w 2013 r. można założyć, że starodub łąkowy Ostericum palustre ma znacznie więcej 

stanowisk niż dotychczas przypuszczano. Należy się spodziewać w kolejnych latach odkrycia nowych, nieznanych stanowisk tego gatunku. Uwagę zwraca duża trwałość 

populacji tej rośliny. 

 



Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Stan zachowania w obszarze: U1 
 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 
Skójka gruboskorupowa zasiedla cały odcinek rzeki Bug w obrębie Ostoi Nadbużańskiej. W obrębie każdego z 11 wyznaczonych stanowisk badawczych wzdłuż koryta rzeki 

stwierdzono obecność tego maułża co w przypadku tak rozległego siedliska, świadczy o ogromnej jego wartości dla ocenianego gatunku. Jedynie na dwóch stanowiskach 

stwierdzono pojedyncze osobniki lub muszle Unio crassus jednak szerokość i charakter rzeki uniemożliwiają w wielu punktach, pełną analizę kondycji i zachowania tej 

małży właśnie na tych odcinkach Bugu. Warto podkreślić, że skójka gruboskorupowa  współbytuje na każdym z wykazanych stanowisk z innymi przedstawicielami 

skójkowatych (Unionidae), takimi jak skójka malarska, skójka zaostrzona, szczeżuja pospolita co świadczy o bardzo dobrym stanie zachowania tych siedlisk. 

Ranga w obszarze: duża 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE za lata 2006-2008 (dane GIOŚ): 2 – FV, 6 – U1, 1 – 

U2  

 

4038 Czerwończyk fioletek Lycaena helle 

Szacuje się, że w sezonie suma wszystkich obserwowanych osobników może zawierać się w przedziale między 20 – 30 osobników. Motyl występuje w  kompleksie 

otwartych łąk klasy Molinio-Arrhenatheretea. Łąki porastają pojedyncze drzewa oraz kępy drzew, m. in. wierzby i olchy. Stanowisko, a zarazem siedlisko czerwończyka 

fioletka, to wąski pas powierzchni o szerokości kilkunastu metrów i długości nie przekraczającej 200 metrów, porośnięte: wiązówką błotną Filipendula ulmaria, krwawnicą 

pospolitą Lythrum salicaria, rdestem wężownikiem Polygonum bistorta,  tojeścią zwyczajną Lysimachia vulgaris,  jaskrem ostrym Ranunculus acris, firletką poszarpaną 

Lychnis flos-cuculi i turzycami Carex sp. Kompleks tutejszych łąk poprzecinany jest rowami melioracyjnymi. Łąki są użytkowane ekstensywnie. 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011”  

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane GIOŚ):  
 

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  

Gatunek związany z terenami podmokłymi, bardzo narażonymi na przekształcenia i degradację. W ostatniej dekadzie widoczna ekspansja i wzrost liczebności polskich 

populacji. Zasięg gatunku obejmuje głównie obszary strefy klimatu umiarkowanego od zachodniej Europy po wschodnie krańce Azji (Buszko 1993, Kudrna 2002). W Polsce 

występuje na całym obszarze oprócz wysokich gór (Buszko 1997). Gatunek związany ze środowiskami wilgotnych łąk i torfowisk niskich w dolinach rzek i w otoczeniu 

jezior. Preferuje tereny nadwodne oraz obrzeża rowów melioracyjnych. W ostatnich latach coraz częściej obserwowany w środowiskach suchszych, w tym także ruderalnych. 

Gatunek ma jedno, a w sprzyjających sezonach dwa pokolenia w roku. Motyle drugiego pokolenia są znacznie mniejsze niż pokolenia pierwszego. Pojaw motyla przy jednym 

pokoleniu w roku trwa od końca czerwca do końca lipca. Przy dwóch pokoleniach pierwsze pojawia się od początku czerwca do początku lipca, a drugie od końca lipca do 

końca sierpnia. Gąsienica żyje głównie na szczawiu lancetowatym Rumex hydrolapathum, ostatnio coraz częściej spotykana też na innych gatunkach szczawiu, takich jak 

szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, szczaw kędzierzawy Rumex crispus i szczaw zwyczajny Rumex acetosa (Ebert 1991). Przepoczwarcza się na roślinie pokarmowej lub 



w jej pobliżu. Pewnym zagrożeniem dla niego są melioracje i osuszanie terenów podmokłych, gdzie gatunek występuje najliczniej. Utrzymaniu obecnego stanu populacji 

sprzyjać będzie ekstensywna gospodarka na podmokłych łąkach, która nie dopuści do ich zarastania. Należy unikać wykaszania obrzeży rowów melioracyjnych, gdzie rosną 

gatunki szczawiu będące roślinami pokarmowymi gąsienic. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 na podstawie wyników raportowania i monitoringu – dane GIOŚ: brak danych 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane GIOŚ):  

 

Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 1042 

W 2013 roku monitoringiem objęto całą dolinę Bugu w obrębie granic Obszaru.  Czas obserwacji przypadł na wysokie stany rzeki i częściowe zalanie doliny. Woda 

stagnowała do końca czerwca, a wysokie stany w korycie utrzymywały się do połowy lipca.  Ze względu na panujące warunki nie zaobserwowano wylinek, samic, zachowań 

rozrodczych (tandemów, kopulacji, znoszenia jaj). Gatunek stwierdzono na jednym stanowisku.  

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: prawdopodobnie wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane GIOŚ):  

 

Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 1037 

W 2013 roku monitoringiem objęto całą dolinę Bugu w obrębie granic Obszaru.  Czas obserwacji przypadł na wysokie stany rzeki i częściowe zalanie doliny. Woda 

stagnowała do końca czerwca, a wysokie stany w korycie utrzymywały się do połowy lipca.  Ze względu na panujące warunki nie zaobserwowano wylinek, samic, zachowań 

rozrodczych (tandemów, kopulacji, znoszenia jaj). Gatunek stwierdzono na jednym stanowisku 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: prawdopodobnie wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane GIOŚ): 

 

1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus  

Jelonek rogacz zaliczany jest jeden z największych krajowych chrząszczy. Wymiary ciała zawierają się - u samca pomiędzy 25 a 83 mm, samica mniejsza 27-45 mm. 

Wierzchnia część ciała jest lekko błyszcząca i wypukła, od spodu delikatnie owłosiona. Ubarwienie o niewielkiej zmienności, najczęściej brunatne lub ciemnobrunatne. 

Głowa i przedplecze są zwykle ciemniejsze, czarnobrunatne. Chrząszcze preferują prześwietlone drzewostany naturalne, zwykle w typie dąbrów i grądów. Z braku 

optymalnych środowisk, zasiedlają drzewostany gospodarcze, a zwłaszcza ich obrzeża oraz luki i skraje polan. Spotykane bywają również w starych parkach i alejach 

dębowych, wykazując w tym zakresie dosyć dużą plastyczność. Larwy są mało odporne na długotrwałe zalewanie wodą. Dlatego jelonek unika stanowisk o wysokim 

poziomie wód gruntowych oraz obszarów okresowo zalewanych. Skład gleby i jej struktura mają w jego przypadku znaczenie drugorzędne, bowiem larwy równie dobrze 

rozwijają się w glebach przepuszczalnych, gliniastych, jak i umiarkowanie kamienistych; Warunkiem występowania jelonka jest obecność martwych lub obumierających 

drzew, a także ich fragmentów, tj. pniaków, nabiegów korzeniowych i leżących konarów o umiarkowanej wilgotności. Stanowią one mikrośrodowisko rozwoju larw jelonka.  



Jelonek jest gatunkiem ciepłolubnym, który występuje na terenach nizinnych i na pogórzach. Z dostępnych obserwacji wynika, że zasięg występowania jelonka w Polsce 

ograniczony jest do obszarów położonych poniżej 600 m n.p.m.. Na początku XX wieku ten charakterystyczny (Ryc. 1) był wielokrotnie notowany był niemal w całej Polsce, 

jednak w ostatnim 50-leciu obserwuje się szybki zanik jego stanowisk, szczególnie w północnej części kraju (Szwałko, 2004). Według dostępnych informacji Lucanus cervus 

(L.) przez ostatnie 200 lat terenu województwa mazowieckiego wymieniany był z sześciu stanowisk (Sachowiak, 2008), spośród których jego obecność potwierdzono tylko 

na terenie w obszarze PLH140011 „Ostoja Nadbużańska”: nadleśnictwo Sarnaki). 

 

 
Jelonek rogacz – samiec. Fot. Dariusz Wasiluk 

 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane GIOŚ):  

 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

Podczas prac terenowych odnaleziono 13 współczesnych stanowisk Osmoderma spp., z czego 12 znajduje się na obszarze Ostoi Nadbużańskiej, a 1 na terenach bezpośrednio 

sąsiadujących z obszarem Natura 2000. Na potrzeby niniejszego opracowania stworzono podział na klasy biotopów i typy siedlisk zasiedlonych przez pachnicę, co pozwoli na 

bardzie przejrzyste zorientowanie się w jej przestrzennym rozlokowaniu w kontekście wybranych elementów środowiskowych. Na inwentaryzowanym terenie pachnica 

zasiedla następujące klasy biotopów: 

 zadrzewienia śródpolne i łąkowe, 

 zadrzewienia przydrożne, 

 starsze drzewostany antropogenicznego pochodzenia, 

 pojedyncze, starsze drzewa. 



Jej stanowiska, pod względem powierzchni, można podzielić na następujące typy: 

 stanowisko punktowe obejmujące pojedyncze drzewo lub kilka drzew, 

 stanowisko obszarowe obejmujące większą grupę drzew, 

 stanowisko liniowe obejmujące szpaler lub aleję przydrożną. 

Pod względem bazy pokarmowo - rozwojowej na obszarze Ostoi Nadbużańskiej pachnica zdecydowanie preferuje wierzby, w tym zwłaszcza wierzbę białą Salix alba. Oprócz 

wierzb rozwój Osmoderma spp. stwierdzono także w dębie Quercus sp. oraz w lipie Tilia sp. Teren Ostoi Nadbużańskiej obejmuje biotopy w pewnym stopniu przekształcone 

i wciąż przekształcane przez człowieka. Ta sytuacja w niebagatelny sposób wpływa na rozsiedlenie i warunki rozwojowe pachnicy. Fragmentacja i przebudowa 

niegdysiejszych drzewostanów, a także wycinanie drzew starszych oraz zastępowanie nowymi drzew uszkodzonych i próchniejących w przydrożnych alejach, powoduje 

rozerwanie i izolacje tutejszych poszczególnych stanowisk Osmoderma spp. Mimo to gatunek ten na terenach PLH140011 utrzymuje kilka stabilnych subpopulacji, choć w 

wielu rejonach jest on w regresie. 

Ogólna ocena (przy założeniu, że nie zostaną podjęte działania służące utrzymaniu, odtworzeniu i poprawie siedlisk pachnicy na obszarze PLH140011) nie wypada tak 

optymistycznie, jak ocena stanu zachowania siedlisk i populacji wystawiona w listopadzie 2012 roku, a wskaźnik kondycji wynosi nie FV, lecz U1, czyli stan 

niezadowalający. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie podane powyżej wartości są względne: nie można zagwarantować, a nawet nie powinno się zakładać, że stan 

środowiska, a w tym siedlisk pachnicy, stwierdzony w dniu zakończenia prac terenowych będzie wartością stałą. Nie oznacza to jednak, że krytyczna ocena perspektywiczna, 

w której przewidywany jest spadek wskaźnika wartości kondycji populacji pachnicy na terenie Ostoi Nadbużańskiej obniży się z wartości VF do U1 sprawdzi się w 

przyszłości w 100%. Może się tak wydarzyć, jeżeli nie zostaną  podjęte skuteczne działania zaradcze. Biorąc pod uwagę wielkość badanego obszaru, jak również zawierające 

się w nim biocenozy oraz potencjał środowiskowy, można przyjąć, że przy odpowiednio zaplanowanych i wdrożonych pracach służących eliminacji i ograniczeniu zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony Osmoderma spp. i jej siedlisk, współczesne populacje i siedliska tego 

gatunku na terenie obszaru Ostoja Nadbużańska zostaną co najmniej zachowane, a najprawdopodobniej także powiększone. 

Wobec stwierdzenia dwunastu stanowisk pachnicy na terenie Ostoi Nadbużańskiej i jednego stanowiska na obszarze położonym w pobliżu jego granic, przy ogólnej liczbie 

65 zasiedlonych drzew i szacunkowej liczbie 94 ÷ 125 drzew uznanych za odpowiednie do zasiedlenia, według stanu na dzień zakończenia prac terenowych trzeba przyjąć, że 

zsumowana ocena kondycji populacji i siedlisk tego gatunku na inwentaryzowanym terenie ma wartość FV -  czyli stan właściwy. 

Pomimo relatywnie wysokich wskaźników oceny stanu poszczególnych siedlisk i populacji pachnicy, co jest podyktowane m.in. obecnością potencjalnej bazy rozwojowej, 

należy zauważyć że sytuacja w środowisku nie jest zbyt korzystna dla tego gatunku. Bardzo wiele drzew, które pachnica może w przyszłości zasiedlać cechuje zła kondycja 

zdrowotna, a ponadto cześć z nich (głównie te, które rosną w przydrożnych szpalerach) jest narażona na wycinkę czy wypadnięcie. Systematyczne wycinanie i/lub wypadanie 

starszych drzew na terenie Ostoi Nadbużańskiej jest faktem, o którym świadczą pozostawione pniaki oraz przerwy w zwartości drzewostanów typu szpalerowego. Wobec 

dalszego kurczenia się bazy siedliskowej (co bez podjęcia odpowiednich działań może mieć miejsce) oraz braku nowych nasadzeń i obecności drzew w różnorodnych klasach 

wiekowych może nastąpić zanikanie i wymieranie niektórych obecnie stwierdzonych subpopulacji Osmoderma spp. dlatego perspektywy zachowania gatunku należy ocenić 

jako niezadawalające – U1. 

Oprócz pachnicy w obszarze Ostoi Nadbużańskiej w wielu próchniejących drzewach stwierdzono rozwój pokrewnych gatunków chrząszczy z rodziny Cetoniidae z rodzajów: 

Protaetia i Cetonia. Jednak nie odnotowano ani jednego przypadku, aby te gatunki rozwijały się sympatrycznie z pachnicą na tych samych drzewach. 

 



 
Larwa pachnicy wydobyta z próchna - stanowisko 6. Fot. Adam Woźniak 

 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane GIOŚ):  

 
1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri i 1098 Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae  

Zarówno w roku 2012, jak również 2013 w czasie realizacji badań terenowych nie odłowiono ani jednego osobnika minoga ukraińskiego i minoga strumieniowego, zarówno 

w korycie głównym jak również we fragmentach dopływów Bugu objętych granicami Ostoi Nadbużańskiej. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że rzeka nie tworzy dla obu 

gatunków odpowiednich siedlisk i ich występowanie należy uznać za przypadkowe. Bug stanowi natomiast korytarz ekologiczny, którym minogi przemieszczają się w 

poszukiwaniu dogodnych do bytowania siedlisk, które znajdują się w dopływach rzeki, zwłaszcza w ich górnych fragmentach. Liczne populacje minoga ukraińskiego 

obserwowane są bowiem w Broku na odcinku powyżej Ostoi oraz w lewobrzeżnych dopływach rzeki na odcinku granicznym, Hannie, Włodawce i Romanówce. Przed 

wystąpieniem przyduchy letniej w roku 2009 minóg ukraiński zasiedlał również licznie system rzeki Liwiec, zwłaszcza rzekę Muchawkę (Marszał i in. 2006, Marszał i in 

2010). Stwierdzenie to potwierdzają dane z wcześniej prowadzonych badań ichtiofaunistycznych na obszarze Ostoi Nadbużańskiej, w których minóg ukraiński występował 

sporadycznie. W badaniach prowadzonych przez Radwana i in. (2003) gatunek nie został stwierdzony natomiast w pracach badawczych realizowanych przez zespół 

kierowany przez Penczaka (Penczak i in. 2010). Minogi stwierdzono na odcinku Bugu pomiędzy ujściem rzeki Toczna i Nurzec, przy czym odłowiono wtedy jedynie kilka 

osobników. W pracach badawczych realizowanych przez Wziątka w latach 2012-2013 gatunku nie stwierdzono w tym rejonie. Prawdopodobne ślady występowania minoga 

ukraińskiego odnotowano natomiast w rejonie ujścia Liwca. Był to odsłonięty fragment gliniastej burty brzegowej (około 3m długości) z wyraźnie wydrążonymi kanalikami 

które przy wyższym stanie wody mogły stanowić miejsca bytowania ślepic. Samych larw nie odłowiono jednakże w tym rejonie wiec obserwacji nie można traktować jak 

pewnej. Bug w granicach Ostoi Nadbużańskiej stanowi dla tego gatunku przede wszystkim korytarz ekologiczny, umożliwiający zasiedlanie nowych cieków i mieszanie się 



populacji lokalnych zasiedlających dopływy Bugu poza granicami Ostoi.   

Stan zachowania w obszarze: gatunek sporadyczny 

Ranga w obszarze: gatunek bez znaczenia 

Rozmieszczenie w obszarze: występuje okazjonalnie 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): FV - 1, U2 – 6 

 
6144 Kiełb białopłetwy Romanogobio albipinatus  

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych można wnioskować, że kiełb białopłetwy jest gatunkiem stosunkowo szeroko rozsiedlonym na obszarze Ostoi 

Nadburzańskiej. Pojedyncze osobniki odławiano na wszystkich badanych stanowiskach. Najwięcej kiełbi białopłetwych odnotowano na stanowiskach w rejonie Popowa 

Kościelnego (6144_2) i pomiędzy miejscowością Brańszczyk a ujściem Liwca (6144_4). Na stanowiskach tych odłowiono odpowiednio 17 i 14 ryb i były to zarówno ryby 

starsze jak i młodociane co wskazuje że warunki rozrodu dla gatunku są dobre. Także w roku 2012 na tych samych stanowiskach badawczych zlokalizowanych w korycie 

Bugu gatunek ten był stwierdzany. Głównymi miejscami połowu kiełbia były płanie charakteryzujące się piaszczystym bądź piaszczysto-żwirowym dnem. Większość 

stanowisk położone było w środkowej części koryta w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu. Jedynie w rejonie Popowa Kościelnego ryby w wieku 0+ (pochodzącego 

z tegorocznego tarła odłowiono przy brzegu. Przy czym i w tym wypadku miejsce połowu charakteryzowało się dnem piaszczystym i szybkim przepływem wody. Oprócz 

kiełbia odnotowano tam występowanie także młodocianych osobników kozy i brzany. Głębokość wody w miejscach realizacji połowów wahała się od 0,2 do 0,5 m. Uzyskany 

wynik odbiega w tym wypadku od danych zawartych w literaturze mówiących że kiełbie preferują głębsze z wolnym nurtem fragmenty biegu. Odmienność siedlisk kiełbia 

stwierdzona na obszarze głównego koryta Bugu wynika prawdopodobnie ze znacznie większej mętności wody a tym samym mniejszym zasięgiem przenikania światła, co nie 

płoszy ryb. Zebrane informacje potwierdzają wyniki badań prowadzonych przez Penczaka i in. 2006 oraz wcześniejszego opracowania Danilkiewicza (1994). Kiełb 

białopłetwy był także stale obecny w połowach realizowanych przez pracowników IRŚ w Żabieńcu w ramach monitoringu związanego z realizacją Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Znacznie większy problem stanowi natomiast oszacowanie liczebności gatunku na obszarze Ostoi Nadbużańskiej. Jest to związane z warunkami realizacji połowów a 

zwłaszcza: 

 małą przezroczystością wody – utrudniony połów narzędziami elektrycznymi  

 dużym natężeniem przepływu – stwarzającym duże problemy przy połowach włoczkiem narybkowym narzędziem sprawdzającym się bardzo dobrze przy połowach 

tego gatunku w Środkowej Wiśle. 

 



Młody osobnik kiełbia bialopłetwego złowiony na stanowisku 6144_1, obok dorosłego osobnika kiełbia krótkowąsego. Fot. B. Wziątek 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): U2 -2 

 
1130 Boleń Aspius aspius   

Przy określaniu liczebności bolenia na obszarze Ostoi Nadburzańskiej oparto się głównie o dane ewidencyjne uzyskane od Mazowieckiego Okręgu PZW oraz Siedleckiego 

Okręgu PZW. Były to statystyki połowów wędkarskich oraz zapisy połowów rybackich tego gatunku prowadzonych na obszarze Ostoi,  (obwody rybackie rzeki Bug nr 4 i 

rzeki Bug nr 5) oraz obserwacje ryb żerujących prowadzone w godzinach pomiędzy 17 a 20 w czasie wizji terenowych. W tym wypadku liczono ilość zaobserwowanych, 

żerujących osobników przypadających na 1 km linii brzegowej, lub też jedno starorzecze. Wyniki połowów badawczych traktowano, jako informacje uzupełniające. Wynikało 

to głównie z faktu małej podatności bolenia na odłów przy użyciu agregatu elektrycznego zwłaszcza w dużych rzekach takich jak Bug. Stad też brak gatunku w odłowach 

badawczych nie oznacza jego niskiej liczebności na badanym obszarze. Drugą przyczyną zmiany metodyki badań były informacje uzyskane od rybaków zawodowych 

wskazujące, że w drugiej dekadzie września boleń rozpoczyna intensywne migracje w kierunku Zbiornika Zegrzyńskiego, gdzie zimuje, a ryby pokonują przy tym odległość 

nawet kilkudziesięciu kilometrów. Drugi okres migracyjny przypada na wiosnę przełom marca i kwietnia i związany jest z okresem trałowym i zasiedlaniem przez ryby 

stanowisk rzecznych. W związku z tym, że okres migracji jesiennych przypadał na okres realizacji prac terenowych brak ryb w połowach badawczych nie odzwierciedlał 

rzeczywistego stanu populacji bytującej na obszarze Ostoi.  

Przeprowadzone badania wskazują, że boleń jest gatunkiem stosunkowo licznym na obszarze Ostoi Nadbużańskiej, zwłaszcza w obwodzie rybackim rzeki Bug nr 5. Średni 

roczny odłów gatunku z wód wchodzących w skład obwodu rybackiego rzeki Bug nr 5 (połowy wędkarskie i rybackie) wynosił około -1 (powierzchnia obwodu 

ok. 1127 ha). Przy czym nawet pomimo wystąpienia przyduchy w roku 2009 liczba odławianych ryb nie zmniejszyła się spadła natomiast masa jednostkowa. Przy czym 

należy zaznaczyć, że boleń nie jest obiektem ukierunkowanych połowów rybackich, jest też stosunkowo odporny na presję wędkarską (gatunek trudno łowny). Na podstawie 

obserwacji terenowych ustalono, że liczba ryb żerujących wzdłuż 1000 m linii brzegowej wahała się od 1 do 3 osobników. Przy czym na wszystkich monitorowanych 

stanowiskach obserwowano żerujące ryby. Można, więc stwierdzić, że populacja bolenia na Poligonie I – Dolina Dolnego Bugu jest stabilna liczebnie, przy czym jej 

rzeczywiste zagęszczenie oraz struktura wiekowa z powodu niereprezentatywności połowów elektrycznych jest trudna do określenia zwłaszcza w odniesieniu do roczników 

młodocianych YOY i JUV. 

Tabela 1. Wielkość odłowu, względna liczebność (szt/ha) oraz biomasa (kg/ha) bolenia z obwodu rybackiego Bug nr 5 od granicy Ostoi do ujścia rzeki Nurzec (dane 

wyłącznie z połowów rybackich, połowy wędkarskie w fazie opracowania przez Okręgi PZW) 

 

Rok  Wielkość połowu Wielkość 

osobników [kg] 

Względna liczebność 

 kg N kg kg/ha szt/ha 



2005 1034 1055 0,98 0,9 0,9 

2006 1219 1051 1,16 1,1 0,9 

2007 1210 981 1,23 1,1 0,9 

2008 1294 1125 1,15 1,1 1,0 

2009 1147 1042 1,10 1,0 0,9 

2010 290 604 0,48 0,3 0,5 

2011* 91 - - 0,08 - 

Przeciętna 897,9 976,4  0,797 0,866 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): U1 – 4, U2 -12 

 
5339 Różanka Rhodeus sariceus amarus   

Przeprowadzone badania inwentaryzacyjne wskazują, że różanka na obszarze Ostoi Nadbużańskiej należy zaklasyfikować do gatunków ubikwistycznych (pospolity). Na 

obszarze badań wystąpił na 22 z czterdziestu dziewięciu stanowisk (wartość wskaźnika stałości występowania C = 44,9%). Połowy badawcze wskazują jednak wyraźnie, że 

występowanie gatunku ograniczone jest do niewielkich mikrosiedlisk o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych zwłaszcza w głównym korycie rzeki. Te 

mikrosiedliska charakteryzowały się głownie substratem dennym tworzonym przez bardzo drobne osady muliste, oraz niewidocznym charakterem przepływu. W tego typu 

siedliskach liczebność odłowionych ryb była najwyższa najbardziej zróżnicowana była także struktura wielkościowa/wiekowa populacji lokalnych (od 3,0 do 7,3 cm). 

Stanowiska licznego występowania różanki znajdowały się również na odcinkach połączenia starorzeczy z korytem głównym. Ze względu na sytuację hydrologiczną trudno 

jest ocenić czy jest to naturalna forma bytowania gatunku, na co wskazywałyby obserwacje Marszał i in. dokonane w trakcie badań ichtiofauny Liwca czy też zachowanie 

wymuszone niskim stanem wody zmniejszającym powierzchnię siedlisk.  

Zagęszczenie populacji na poszczególnych poligonach odnotowane w trakcie realizacji badań wynosiło:  

 Poligon I Dolina Dolnego Bugu - 0,0339 os/m
2
 

 Poligon II Podlaski Przełom Bugu – 0,0226 os/m
2
 

Wartości te zarówno w pierwszym jak i w drugim wypadku odpowiadają kryterium FV - właściwe. Podobnie w przypadku struktur wiekowej, udział osobników 

młodocianych <4 cm dla Poligonu I wyniósł 41,1% zaś dla Poligonu II 27,7% co również wskazuje na właściwy stan zachowania populacji (ocena FV).  Na przestrzeni lat 

dane z literatury wskazują, że różanka jest gatunkiem licznie występującym nie tylko na obszarze Ostoi Nadbużańskiej ale także w dopływach Bugu poza jej granicami: w 

Broku (dane inwentaryzacyjne Mazowiecki Okręg PZW, Włodawce i Hannie (Marszał i in. 2010). Także badania prowadzone wcześniej  w głównym korycie rzeki 

(Danilkiewicz 1997, Radwan i in.2000 Błachuta i in. 1999, Penczak i in. 2010) wskazują, że gatunek ten był w tym systemie rzecznym Bugu licznie reprezentowany. 

Wszystkie te obserwacje wskazują, że w chwili obecnej populacja różanki na obszarze ostoi nie jest zagrożona. Gatunek nie wymaga także realizacji innych działań 

ochronnych jak te które związane są z ochroną starorzeczy będących ze względu na obecność tarlisk - występowanie dużych małży głównymi miejscami rozrodu. 



Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): FV – 8, U1 – 10, 

U2 – 18 

 
1145 Piskorz Misgurnus fossilis  

Główny siedliskiem gatunku na obszarze ostoi są starorzecza oraz cieki jej łączące. Bezpośrednio w korycie głównym rzeki gatunek odnotowany został na dwóch 

stanowiskach: 1145_1 oraz 1145_8. Przy czym w tym drugim wypadku stanowisko było modyfikowane – przystań do cumowania łodzi a przez to pozbawione naturalnego 

przepływu. Przeprowadzone badania inwentaryzacyjne na obszarze Ostoi Nadbużańskiej wskazują wyraźnie ze piskorz jest gatunkiem rzadkim. Wskazuje na to wyraźnie 

wartość wskaźnika stałości występowania C wynosząca dla tego gatunku 22,3%, oraz wartości wskaźników populacyjnych. Zaobserwowano także, że gatunek ten 

zdecydowanie mniej licznie reprezentowany jest na obszarze Poligonu II Podlaski Przełom Bugu. Na zanikanie gatunku na obszarze ostoi wskazuje także analiza danych 

zawartych w literaturze. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku piskorz była gatunkiem licznie reprezentowanym w rożnych typach wód ostoi (Danilkiewicz 1998) w 

kolejnych pracach badawczych prowadzonych na obszarze obejmującym swoim zasięgiem Ostoję Nadbużańską liczba stanowisk gatunku zmniejszała się (Radwan 2003, 

Błachuta i in. 1999, Penczak i in. 2010). Także informacje uzyskane od pracowników Mazowieckiego i Siedleckiego Okręgu PZW wskazują że piskorz stał się na obszarze 

ostoi gatunkiem rzadkim. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać przede wszystkim w: 

 przekształceniach strefy brzegowej starorzeczy, regulacji cieków je łączących, oraz regulacjami innych drobnych cieków będących siedliskiem gatunku. 

 budową wału przeciwpowodziowego ograniczającego połączenia pomiędzy starorzeczami oraz starorzeczy z kortem głównym 

 niskimi stanami wód w okresie letnim i jesiennym powodującymi ograniczenie powierzchni siedlisk  

 kłusownictwem zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to piskorz stanowi częsty przyłów przy okazji połowów innych gatunków. 

Czynniki te występujące często synergicznie powodują, że liczebność gatunku zmniejsza się. W wyniku przeprowadzonych badań terenowych za najlepiej zachowana 

populację piskorza uznano zamieszkującą obszar od dolnej granicy ostoi do ok. 18 km biegu rzeki gdzie zlokalizowana była większość odnotowanych stanowisk gatunku. Za 

obszar ostoi gdzie gatunek reprezentowany był najrzadziej należy uznać obszar ostoi od mostu drogowego w Wyszkowie do mostu drogowego w Małkini gdzie gatunek 

odnotowano na jednym stanowisku. Przy czym jego stan zachowani – cumowisko dla łodzi w miejscowości Brańszczyk nie stwarza perspektyw dla wzrostu liczebności 

gatunku na tym obszarze. Przeprowadzone badania inwentaryzacyjne wskazują wyraźne, że kluczowym obszarem występowania gatunku na terenie objętym granicami ostoi 

są starorzecza i mokradła obejmujące obszar, którego granice wyznaczają punkty: 

 Punkt początkowy: N: 52 30 40.35; E: 21 10 25.06  

 Punkt końcowy: N:52 32 3.94; E: 21 21 20.52 

Obejmujący swoim zasięgiem stanowiska: od 1145_2 do 1145_7. Gatunek był tu licznie reprezentowany a jedynie w jednym wypadku wartości poszczególnych parametrów 

populacyjnych i siedliskowych oceniono, jako złe. Na liczne występowanie piskorza na tym obszarze wskazują także informacje uzyskane od wędkarzy oraz mieszkańców 

trenów nadbrzeżnych. Obszar jest także w stosunkowo w niewielkim stopniu narażony na wahania stanów wód. Nawet przy ekstremalnie niskich stanach obserwowanych we 

wrześniu 2012 roku starorzecza posiadały drożne połączenia z korytem głównym a cieki zachowywały przepływ biologiczny. Drugim obszarem, na którym odnotowano dużą 

liczebność gatunku oraz właściwy stan siedliska był rejon starorzecza Jezioro wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Buczynki oraz ciekiem bez nazwy opisany punktami:  



 Punkt początkowy: N: 52 41 32.07; E:22 6 27.17 stanowisko 1145_9 

 Punkt końcowy: N: 52 41 28.52; E: 22 10 19,48 stanowisko1145_10 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): U1 – 1, U2 – 10, 

XX – 4 

 
1146 Koza złotawa Sabanejewia aurata  

Spośród badanych 47 stanowisk połowowych, występowanie kozy złotawej odnotowano wyłącznie w jednym starorzeczu w rejonie Wyszkowa. Odłowiono tam jednego 

osobnika o długości ciała około 10 cm. Wskazuje to, że gatunek jest bardzo rzadki na obszarze Ostoi, a jego liczebność wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Jednocześnie 

rejon Wyszkowa nie był nigdy wymieniany, jako stanowisko tego gatunku, co może wskazywać, że w granicach ostoi gatunek występuje wyspowo na małych izolowanych 

stanowiskach. W badaniach realizowanych przez Danilkiewicza (1998) oraz Błachutę i in. 1999 gatunek ten występował licznie w rejonie Serpolic (obszar makroregionu 

Podlaski Przełom Bugu). Natomiast w prowadzonych w latach 2007 – 2009 badaniach ichtiofauny rzeki (Penczak i in. 2010) gatunek występował również na tym stanowisku 

przy czym liczba ryb odłowionych była mniejsza niż 10 czyli zagęszczenie na jednostkę powierzchni mniejsze niż 0,001 os./m
2
. Potwierdza to że gatunek na obszarze Ostoi 

należy do bardzo rzadkich. Kozy złotawej nie odnotowano także w dopływach Bugu takich jak: Brok, Myślna, Kołodziejka i Toczna, w których warunki siedliskowe 

stwarzają potencjalnie dobre warunki bytowania. Zanikanie gatunku w ichtiofaunie Ostoi wiąże się prawdopodobnie z przyduchą, która nastąpiła w roku 2009 i która 

spowodowała prawdopodobnie spadek bardzo wysoką śmiertelność w populacji. Kozła złotawa jest bowiem gatunkiem bardziej wrażliwym niż koza Cobitis taenia na 

niekorzystne warunki środowiska. 

Stan zachowania w obszarze: XX 

Ranga w obszarze: niska 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): FV – 1, U1 – 1 , 

U2 – 4 

 
1149 Koza Cobitis taenia  

Przeprowadzone badania terenowe wskazują, że na obszarze Ostoi Nadbużańskiej kozę należy zaliczyć do gatunków ubikwistycznych. Jej występowanie odnotowano na 

prawie wszystkich stanowiskach połowów wskaźnik stałości występowania C = 95,5%. Średnie wartości uzyskane zagęszczenia dla wyznaczonych poligonów wynosiły:  

 poligon 1 Dolina Dolnego Bugu - 0,04 os/m
2
  

 poligon 2 Podlaski Przełom Bugu – 0,02 os/m
2 

Przy czym obie wartości odpowiadały ocenie FV zgodnie z wytycznymi GIOŚ.  Zdecydowanie liczniej gatunek występował na stanowiskach zlokalizowanym w korycie 

głównym i jego odnogach niż w dopływach i starorzeczach. Przyczyną mniejszych zagęszczeń kozy notowanym zwłaszcza w starorzeczach i mniejszych dopływach mogło 

być także rozpoczęcie się migracji ryb na zimowiska położone w głębszych partiach koryta głównego, związany ze spadkiem temperatury wody zwłaszcza w okresie po 17 

września. Wskazują na to zarówno dane z literatury (Boroń 2000) jak również obserwacje własne wskazujące, że w połowach prowadzonych po 25 września (spadek 

temperatury wody) na typowych stanowiskach w rejonie Drohiczyna zagęszczenia ryb były zdecydowanie mniejsze niż w badaniach realizowanych kilkanaście dni wcześniej, 



na stanowiskach o podobnym charakterze. Istotny wpływ na wyniki badań prowadzonych poza korytem głównym Bugu wywarła także nietypowa sytuacja hydrologiczna 

ekstremalnie niskie stany wód powodujące prawdopodobnie migracje zwierząt do koryta głównego  Podobnych obserwacji co do liczebności/zagęszczenia kozy dokonali 

także Danilkiewicz (1997), Radwan i in. (2003) Penczak i in. (2010), Marszał i in. (2010). Również informacje uzyskane w czasie realizacji połowów badawczych od 

wędkarzy wskazują, że koza jest gatunkiem pospolitym, stanowiącym częsty przyłów przy okazji połowy drobnych ryb (kiełb, okoń, ukleja) na przynęty.  

Wartości wskaźników stanu oceny populacji zwłaszcza dotyczące struktury wiekowej prawdopodobnie nie całkowicie oddają jej stan rzeczywisty. Wynika to przede 

wszystkim z faktu, że grupa YOY – osobniki młodociane w pierwszym roku życia (długość < 4 cm) jest mało podatna na odłów zastosowaną metodą, zwłaszcza w korycie 

głównym charakteryzującym się bardzo małą przezroczystością wody. Jednocześnie brak jest na dzień dzisiejszy metody alternatywnej pozwalającej na uzyskanie bardziej 

reprezentatywnych wyników. Stąd też uwzględniając liczebność pozostałych grup wiekowych zwłaszcza ryb powyżej 6 cm długości (ADALT), występowanie ryb „bardzo 

dużych” długość całkowita >10 cm i biorąc pod uwagę fakt, że koza jest gatunkiem krótko żyjącym (około 5 lat) i wcześnie osiągającym dojrzałość płciową ( drugi, trzeci rok 

życia) należy sądzić, że rekrutacja gatunku na obszarze ostoi jest właściwa. Uzyskane wartości wskaźników wynikają raczej z niedoskonałości przyjętej metody połowu niż 

niewłaściwej struktury wiekowej populacji.  

Wydaje się, że czynnikami, które mogą w sposób najbardziej istotny wpłynąć na liczebność i zachowanie gatunku na obszarze ostoi jest zabudowa hydrotechniczna, a 

zwłaszcza budowa wałów przeciwpowodziowych, które w znacznym stopniu ograniczają lub wręcz uniemożliwiają migrację ryb na tarliska położone w starorzeczach i 

dopływach, znajdujących się często poza obszarem Ostoi. Wskazują na to mniejsze liczebności gatunku notowane na obszarze pomiędzy ujściem cieku Treblinka a ujściem 

Nurca, gdzie wał przeciwpowodziowy przebiega bardzo blisko koryta głównego rzeki odcinając od niego znaczną część terasy zalewowej. Biorą pod uwagę fakt, że ochrona 

przeciwpowodziowa jest zadaniem o istotnym znaczeniu dla mieszkańców terenów nadrzecznych i rezygnacja z niej jest niemożliwa, szczególną ochroną powinny zostać 

otoczone starorzecza bezpośrednio połączone z korytem głównym i fragmenty ujściowe dopływów Bugu położone w międzywalu. 

W przypadku realizacji prac konserwacyjnych, na ciekach uchodzących do Bugu dotyczących zwłaszcza odbudowy/odtworzenia przepustów drogowych i innych należy 

uwzględniać fakt, że gatunek ten nie jest w stanie pokonać przeszkody o wysokości ponad 15 cm. Stąd też erozja wgłębna obserwowana w korycie cieku poniżej stosowanych 

powszechnie przepustów w formie kręgów betonowych może nawet przy średnich stanach wody stworzyć niemożliwą do pokonania dla gatunku barierę migracyjną. Za 

zdecydowanie bardziej korzystne niepowodujące, bowiem ograniczenia w migracjach ryb (nie tylko kozy) należy uznać przepusty łukowe i takie powinny być stosowane 

zwłaszcza w przypadku fragmentów biegu cieków położonych w międzywalu.  

Przeprowadzone badania wskazują wyraźnie, że na dzień dzisiejszy na obszarze Ostoi Nadbużańskiej koza nie wymaga innych działań ochronnych jak te, które są związane z 

ochroną innych elementów ekosystemu jak starorzecza czy też siedliska rzeczne oraz uwzględnieniem niewielkiej zdolności do pokonywania przeszkód w projektach 

związanych z konserwacją i lub też budową nowych urządzeń i budowli hydrotechnicznych (mosty, przepusty itp.) tak, aby umożliwić zwierzętom swobodną migrację. 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): FV – 3, U1 – 16, 

U2 – 26, XX – 2 

 
1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio  



Głowacz białopłetwy odnotowany został na jednym stanowisku badawczym w w rzece Toczna. Nie odnotowany został natomiast w ani jednym stanowisku badawczym 

zlokalizowanym w korycie głównym.  Stwierdzona populacja charakteryzowała się dobrym stanem zachowania względna liczebność wynosiła 0,0123 os/m2 zaś udział 

osobników młodocianych grupa JUV kształtował się na poziomie 59,2%, przy czym odłowiono wszystkie grupy wiekowe (ADALT i YOY). Zarówno wskaźnik zagęszczenia 

jak również struktury wiekowej uzyskały oceny FV. Biorąc pod uwagę wyniki połowów Wolnickiego i Kotusza (2010), którzy również odnotowali obecność głowacza w tym 

cieku, jego populacje należy uznać za stabilną, a perspektywę zachowania za dobrą.  

Obecności głowacza w korycie głównym Bugu nie wykazały także badania prowadzone przez Radwana i in. 2000, Błachutę i in. 1999 Pęczaka i in. 2010. Był on natomiast 

notowany przez Dnilkiewicza (1998). Brak jest natomiast danych, co do rozsiedlenia gatunku w dopływach. Przy czym głowacz białopłetwy nie został stwierdzony w 

Kołodzieje rzece o podobnych warunkach środowiskowych jak Toczna. 

Stan zachowania w obszarze: U2 

Ranga w obszarze: średnia 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku  w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE w latach 2010-2011 (dane GIOŚ): FV – 11, U1 – 

15, U2 – 15, XX – 2 

 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

Ogólny opis gatunku: jest największą krajową traszką, szeroko rozpowszechnioną w całej Polsce, zwłaszcza na niżu. Na Mazowszu występuje dość często. Długość ciała 

dojrzałych osobników wynosi ok. 11-14cm. U dorosłych traszek grzebieniastych podczas rozrodu występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Szata godowa występuje okresowo 

wyłącznie u samców, i objawia się przede wszystkim wykształceniem grzebienia godowego - fałdu skórnego, biegnącego wzdłuż grzbietu, z wyraźna przerwą u nasady 

ogona. Cykl życiowy traszki grzebieniastej złożony jest z następujących po sobie etapów życia lądowego i wodnego. Zwykle przystępują do godów w niewielkich i średniej 

wielkości zbiornikach wody stojącej, najchętniej z bogatą roślinnością wodną (traszki składają jaja do zawiniętych liści, a rozwój zapłodnionych jaj odbywa sie od marca do 

końca czerwca). Czasem spotyka się je także w całkiem dużych stawach lub, przeciwnie, w zbiornikach niewielkich i okresowych. Faza lądowa rozpoczyna się z końcem 

okresu rozrodczego, kiedy większość dorosłych traszek opuszcza zbiorniki wodne. Wtedy to najchętniej przebywają w terenie zarośniętym i wilgotnym (lasy liściaste, parki, 

zarośla nadwodne), w ciągu dnia prowadząc skryty tryb życia. Oprócz wędrówek związanych z rozrodem, przeobrażone traszki grzebieniaste wykazują także zdolność do 

dyspersji i kolonizowania nowych siedlisk. Najchętniej i najdalej wędrują młodociane osobniki (w drugim lub trzecim roku życia), dorośle osobniki najczęściej pozostają w 

bezpośrednim otoczeniu zbiorników wodnych. zuchwale 

W obrębie obszaru Natura 2000 gatunek ten  występu je co najmniej na 7 stanowiskach (konieczne jest dokładniejsze rozpoznanie) , w trzech z nich licznie (stanowiska T2, 

T3, T6), w dwóch jest zagrożony (stanowiska T1, T4), a dwa stanowiska wymagają prac terenowych w sezonie 2014 (Stanowiska T5, T7). Analiza dostępnych danych, 

poparta wynikami prac terenowych wskazuje na brak podstaw do zmiany oceny stanu ochrony – C  

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane PM GIOŚ):  FV – 25, U1 – 121, U2 – 28, XX - 

1 

 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina  



Ogólny opis gatunku: ten ściśle związany z wodą płaz zasiedla całą nizinną Polskę,. Niegdyś pospolity na terenie kraju, w ostatnich latach traci gwałtownie swoje 

stanowiska. Należy do najmniejszych płazów krajowych. Długość ciała dojrzałych płciowo osobników rzadko przekracza 5cm. Ciało kumaka jest bardzo wyraźnie 

spłaszczone grzbietobrzusznie, głowa płaska, a pysk widziany z góry zaokrąglony. Na całym grzbiecie dobrze widoczne są ciemne ujścia gruczołów jadowych. Barwa 

grzbietu jest zazwyczaj mało kontrastowa, natomiast brzuszna strona kumaka jest ciemnogranatowa lub prawie czarna, z jaskrawymi (pomarańczowymi lub czerwonymi, 

rzadziej żółtymi), nieregularnymi plamami różnej wielkości. Okres godowy rozpoczyna się w połowie kwietnia, gdy temperatura wody wzrośnie do ok. 15 
o
C, a składanie jaj 

ma miejsce zwykle na początku maja. Okres rozwoju kijanek trwa około 3 miesięcy. Młode osobniki, w pierwszym roku życia osiągają długość ok. 2,5cm. Dojrzałość 

płciową osiągają już w następnym roku wiosną lub latem, jednak do rozrodu przystępują po drugim zimowaniu. Kumak nizinny jest związany ze zbiornikami wodnymi, które 

opuszcza tylko w przypadku ich wyschnięcia, w poszukiwaniu pokarmu lub jesienią szukając lądowych kryjówek do zimowania. Jedna populacja potrzebuje do 

funkcjonowania zazwyczaj kilku zbiorników z licznymi płyciznami lub wręcz w całości płytkie. Kumak prawie całe aktywne życie spędza w różnego rodzaju zbiornikach 

wodnych, zawsze jednak z bogatą roślinnością, łatwo nagrzewających się, nie zanieczyszczonych nadmiernie.  
W obrębie obszaru Natura 2000 gatunek ten  występu je co najmniej na 17 stanowiskach (konieczne jest dokładniejsze rozpoznanie) , w 8 z nich licznie (stanowiska K2, K5 – 

K9, K12, K15), w 3 jest zagrożony (stanowiska K3, K11, K17), a 5 stanowisk wymaga prac terenowych w sezonie 2014 (Stanowiska K1, K4, K13, K14, K16). Analiza 

dostępnych danych, poparta wynikami prac terenowych wskazuje na brak podstaw do zmiany oceny stanu ochrony – B 

Stan zachowania w obszarze: U1 

Ranga w obszarze: wysoka 

Rozmieszczenie w obszarze: zgodnie z mapą „Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011” 

Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wyników monitoringu i raportowania do KE (dane PM GIOŚ): FV – 8, U1 – 83, u2 – 1, XX – 

 
Wydra Lutra lutra (1355) jest jednym z największych krajowych przedstawicieli łasicowatych. Przeciętnie całkowita długość ciała (od czubka nosa do końca ogona) wynosi 123-137 cm – w 

tym 35-60 cm przypada na ogon. Średnia masa ciała samic to 6 kg, natomiast większe od nich samce ważą przeciętnie ok. 9 kg. Gatunek jest doskonale przystosowany do ziemnowodnego trybu 

życia. Charakteryzuje się silnie wydłużonym, smukłym ciałem, dość krótkimi kończynami o palcach spiętych błoną pławną oraz długim masywnym ogonem pełniącym funkcję napędu 

i jednocześnie steru w wodzie. Umiejscowione wysoko na spłaszczonej głowie niewielkie oczy, uszy i nos umożliwiają zwierzęciu obserwowanie otoczenia z wody przy niemal całkowitym 

zanurzeniu. Gęste dwuwarstwowe futro stanowi doskonałą warstwę izolacyjną i jest praktycznie nieprzemakalne. Ubarwienie wydry zmienia się od jasno do ciemnobrunatnego, przy czym 

podgardle oraz brzuszna część ciała są srebrzystobiałe.  

Biologia gatunku (elementy istotne przy monitoringu stanu ochrony) 

Wydry zajmują zazwyczaj liniowe terytoria, położone wzdłuż cieków wodnych oraz brzegów innych akwenów. Wielkość terytoriów waha się od kilku do kilkunastu kilometrów i jest zależna od 

obfitości pokarmu, dostępności schronień i stopnia naturalności zajmowanego siedliska. Nie stwierdzono występowania terytoriów grupowych.  Terytoria wydr są intensywnie znakowane, co 

minimalizuje bezpośrednie konflikty między osobnikami. Znakowanie odbywa się za pomocą odchodów pozostawianych w wyeksponowanych miejscach, takich jak kamienie, betonowe 

umocnienia brzegów, pnie drzew czy kępy traw. Często wydry umieszczają odchody, a także wydzielinę zapachową, na kopczykach z piasku, które usypują specjalnie w tym celu. Odchody 

najłatwiej dostrzec pod mostami, gdzie są zabezpieczone przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Najintensywniej znakowane są granice terytoriów, sąsiedztwo 

stałych schronień, nor i żerowiska. Intensywność znakowania wyraźnie spada w okresie letnim. Zazwyczaj w obrębie areału osobniczego wydry zlokalizowanych jest wiele schronień 

wykorzystywanych okresowo. Są to prowizoryczne schronienia naziemne, zlokalizowane w miejscach, które zapewniają im spokojny 

i bezpieczny wypoczynek (np. trzcinowiska, nadbrzeżne zakrzewienia, przestrzenie pod korzeniami drzew, pokryte roślinnością wyspy na rzekach i zbiornikach wodnych). Schronienia są 

zlokalizowane w sąsiedztwie głównych cieków i zbiorników wodnych (zazwyczaj w 50-100 m strefie przybrzeżnej). Wydry rzadko kopią samodzielnie nory. Zwykle wykorzystują nory innych 

zwierząt (bobrów, piżmaków czy lisów). Wydry rozpoczynają aktywność w godzinach wieczornych, po zapadnięciu zmroku i kończą ją o świcie. Dzień przesypiają w swoich schronieniach. 

Ponad połowa dobowej aktywności przypada na sen i odpoczynek. Wydry w odróżnieniu od wielu innych łasicowatych, 

w sprzyjających warunkach mogą rozmnażać się przez cały rok. Głównym czynnikiem warunkującym przystąpienie do godów są warunki środowiskowe i obecność odpowiedniej obfitości 

pokarmu. Schronienia, w których przychodzą na świat młode wydry znajdują się zwykle 

w miejscach trudno dostępnych, często w znacznym oddaleniu od głównych cieków wodnych. Są one wyjątkowo trudne do zlokalizowania 



w terenie. Samica praktycznie nie znakuje ich sąsiedztwa. Podstawowym źródłem pokarmu wydry są ryby. Jednak zarówno udział procentowy, jak i skład gatunkowy ryb w pokarmie zmienia 

się w zależności od siedliska, obfitości ryb na zasiedlanym terenie i dostępności innych grup pokarmu (Jędrzejewska i in. 2001). Oprócz ryb często ofiarą wydry padają raki i płazy (głównie 

żaby), uważane za pokarm alternatywny. Na podstawie wyglądu odchodów już na pierwszy rzut oka można rozpoznać przeważające składniki pożywienia.  

 
W raporcie do Komisji Europejskiej „  Ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym” (2007 r.) dla wydry stan zachowania wszystkich parametrów 

określono jako właściwy: 

Populacja Siedlisko Perspektywy Ocena ogólna 
FV FV FV FV 

 

Stan liczebny wydry w Polsce oszacowano na 10-15 tys. osobników (2007 r.) z tendencją wzrostową, zaś zasięg – jako zwarty i bliski wypełnienia. Uznaje się, że gatunek w Polsce nie jest 

zagrożony, a jego status jest korzystny (J. Romanowski i in., 2011). 

Ze względu na trudności obliczania zagęszczenia gatunku gromadzi się dane o względnej częstości występowania wydry. Wyniki badań rozmieszczenia z wykorzystaniem tej metody w Polsce 

jednoznacznie wskazują na trwający proces odbudowy liczebności i areału gatunku 

w całym kraju. Stwierdzenia częstej obecności wydry w środowiskach suboptymalnych, takich jak kanały melioracyjne (Romanowski 2000, 2006, Krawczyk i in. 2011) świadczy 

przypuszczalnie o jej wysokich zagęszczeniach, bliskich wysyceniu pojemności środowisk optymalnych.  

Ww. tendencje stwierdzano także podsumowując wyniki wcześniejszych badań. Pierwsze badania terenowe nad rozmieszczeniem wydry przeprowadzone w latach 1991-94 pokazały, że gatunek 

ten spotykany jest prawie w całym kraju, przy czym najczęściej - na obszarze Pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego, wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy oraz w Karpatach (Brzeziński i in. 

1996). Wydry zasiedlały w tym okresie wszystkie główne rzeki kraju: Wisłę, Odrę, Wartę, San, Bug, a także większość ich dopływów. Ogólna częstość pozytywnych stanowisk wydry (tzn. 

udział stanowisk, na których odnotowano ślady wydry, w stosunku do wszystkich badanych stanowisk) wynosiła około 80% i była jedną z najwyższych jakie dotąd odnotowano w trakcie badań 

nad tym zwierzęciem w Europie. Obecnie wydry zasiedlają całą Polskę, włączając w to Mazowsze, Kujawy, Sudety i Śląsk. 

 
Wilk Canis lupus 1352 jest gatunkiem chronionym w Polsce już od 1998 r. Wilk - wyróżnia się dużą głową ze skośnymi oczami, postawionymi  

i krótkimi uszami, równym grzbietem, wąską klatką piersiową i długimi, ustawionymi blisko siebie kończynami. Pysk jest masywny, tępo zakończony. Sierść na dolnej 

stronie i po bokach pyska jest jasna. Natomiast tylna część głowy i uszu jest rudo-brązowa. Na karku, barkach  

i łopatkach widoczna jest charakterystyczna grzywa, utworzona z najdłuższych, ciemno, a nawet czarno zakończonych włosów. Brzuch wilka jest jasny. W ubarwieniu 

wilków występujących w Polsce, przeważają kombinacje kolorów szarego, brązowego i rudego. Ogon jest długi, puszysty, w odległości 1/3 długości ogona od nasady 

znajduje się kępa czarnych włosów, tzw. gruczoł fiołkowy. Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony. Dorosłe samce są zazwyczaj większe od samic o około 10-20%.  

Stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 

Wg danych GIOŚ liczebność wilka szacowana jest na około 600-700 osobników (w tym ok. 250 os. w regionie alpejskim). Liczba watah  

w opinii IBS w Białowieży szacowana jest na 130-140. Gatunek uważany jest za bliski zagrożenia (kategoria NT w czerwonej księdze zwierząt). Monitorowane w latach 

2006-2008 stanowiska (Ostoje: Białowieska, Augustowska i Knyszyńska) nie stanowią wystarczającej reprezentacji populacji gatunku w regionie kontynentalnym i nie można 

na ich podstawie wnioskować o stanie zachowania gatunku na tym poziomie.  

W raporcie do Komisji Europejskiej z 2007 r. stan ten określono jako niezadowalający (U1). Na tę ocenę złożyły się wszystkie parametry oceny ogólnej tj. stan zachowania 

populacji, stan zachowania siedliska oraz perspektywy zachowania gatunku w obszarze. Decydujący jest tu przede wszystkim negatywny wpływ wskaźnika: zagęszczenie 

dróg, który uzyskał ocenę U1 niezadowalającą.  

Perspektywy poprawy powyższego wskaźnika w najbliższych latach są złe ze względu na liczne inwestycje drogowe planowane w badanym obszarze. Proces zachodzących 

zmian jest szybki, przez co w najbliższych latach można się spodziewać gwałtownego spadku wartości wskaźników opisujących zarówno stan siedliska jak i populacji wilka. 

Wg projektu raportu do Komisji Europejskiej: ocena stanu zachowania gatunków zwierząt w regionie biogeograficznym kontynentalnym ocena stanu zachowani wilka 



przedstawia się następująco: 
Zasięg  Populacja  Siedlisko  Perspektywy  Ocena ogólna 

U1 U1 U1 U1 U1 
 

 

 

Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

3.1. Ocena stanu ochrony siedlisk nieleśnych w obrębie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 
 

Siedlisko przyrodnicze Kod 

Natura 

Stanowisko Parametr 

stanu 

Wskaźnik Ocena 

stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX Ogólna  

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska 

/gatunku 

wg skali 

FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Wydmy śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

2330 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

12, 13, 15, 23, 

24, 25, 27, 33, 

34, 35, 36, 37, 

41, 43, 44, 56, 

57, 62, 66, 67, 

72, 73, 84, 86, 

89, 91, 93, 

100, 103, 105, 

107, 109, 110, 

112, 115, 119, 

122 

Powierzchnia 

siedliska 

 - FV FV 

U1 

Siedlisko we właściwym 

stanie zachowania biorąc 

pod uwagę trendy zmian 

jakie zachodzą w szacie 

roślinnej w dolinie Bugu 

należy spodziewać się w 

perspektywie 10 lat 

obowiązywania PZO 

wystąpienia procesu 

sukcesji.  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne - FV FV 

Ekspansja drzew i krzewów - FV 

Gatunki ekspansywne - FV 

Obce gatunki inwazyjne - FV 

Występowanie procesów 

eolicznych 

- FV 

% powierzchni zajętej przez 

siedlisko na transekcie 

- FV 

Gatunki charakterystyczne 

murawy kserotermicznej / 

wrzosowiska 

- FV 

Inne zniekształcenia  - FV 

Perspektywy 

ochrony 

 

  

U1 

U1 



Wydmy śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

2330 1, 8, 10, 11, 

14, 18, 19, 22 

26, 28, 30, 31, 

38, 39, 40, 42, 

45, 46, 49, 50, 

54, 55, 59, 63, 

64, 71, 76, 78, 

79, 80, 83, 85, 

90, 94, 99, 

101, 104, 106, 

108, 111, 116, 

117, 118, 123 

Powierzchnia 

siedliska 

 - 
FV 

U1 

U1 

Siedlisko ulega 

stopniowemu zarastaniu 

przez drzewa, głównie 

sosna. Na tym etapie są to 

jednak wczesne stadia 

sukcesyjne, które łatwo 

powstrzymać stosując 

czynną ochronnę polegającą 

na wycięciu i karczowaniu 

drzew, głównie sosny 

Struktura i 

funkcja 

 

Gatunki charakterystyczne - FV U1 

Ekspansja drzew i krzewów - U1 

Gatunki ekspansywne - U1 

Obce gatunki inwazyjne - U1 

Występowanie procesów 

eolicznych 

- 
U1 

% powierzchni zajętej przez 

siedlisko na transekcie 

- 
FV 

Gatunki charakterystyczne 

murawy kserotermicznej / 

wrzosowiska 

- 

FV 

Inne zniekształcenia  - U1 

Perspektywy 

ochrony 

  
U1 

U1 

Wydmy śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

2330 9, 16, 17, 20, 

21, 29, 32, 47, 

48, 51, 52, 58, 

60, 61, 65, 68, 

69, 70, 75, 77, 

82, 87, 88, 95, 

96, 97, 102, 

113, 114, 120, 

121 

Powierzchnia 

siedliska 

 - 
U1 

U1 

U2 

Siedlisko ulega zarastaniu 

przez drzewa, głównie 

sosna. Procesy  

zaawansowane, pomimo to 

istnieje możliwość 

odtworzenia muraw 

napaiskowych poprzez 

wycięcie i karczowanie 

drzew.  

Struktura i 

funkcja 

 

Gatunki charakterystyczne  FV U2 

Ekspansja drzew i krzewów  U2 

Gatunki ekspansywne  U1 

Obce gatunki inwazyjne  U1 

Występowanie procesów 

eolicznych 

 
U2 

% powierzchni zajętej przez 

siedlisko na transekcie 

 
U1 

Gatunki charakterystyczne 

murawy kserotermicznej / 

wrzosowiska 

 

FV 

Inne zniekształcenia   U1 

Perspektywy 

ochrony 

  
U1 

U1 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

3150 6, 7, 8, 10, 13, 

16, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35, 38,  41, 

42, 43,  44, 45, 

Powierzchnia 

siedliska 

 - FV FV FV 1) Wskaźnik: plankton 

Pobranie planktonu oraz 

jego badania ilościowe i 

jakościowe w warunkach 

laboratoryjnych z 318 

zbiorników w okresie od 17 

maja do 31 sierpnia ze 

Struktura i 

funkcja 

Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

- FV FV 

Gatunki wskazujące na 

degenerację siedliska 

- FV 



46, 47, 52, 53, 

55, 56,  57, 59, 

60, 61, 62, 63, 

58, 66, 68, 69, 

72, 73, 74, 75, 

84, 85,  87, 88, 

91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97,  

101, 102, 105, 

106, 107, 108, 

109, 110, 123, 

124, 125, 132, 

139, 145, 148, 

150, 168, 180,  

196, 205, 211, 

212,  236, 244,  

262, 263, 273,  

275, 276, 277,  

280, 281, 282, 

283, 286, 287, 

290, 292, 295, 

301, 305, 312, 

315, 325,  332, 

333, 335,  337, 

341, 351, 358, 

360, 366, 368, 

370, 375, 386, 

392, 399, 401, 

402, 403, 404, 

407, 409, 411, 

413, 416, 417,  

420, 429, 432, 

435, 436, 444,  

446, 447, 460, 

463, 471, 477, 

478, 479,  480, 

481, 482, 483,  

484, 485, 488, 

493, 494, 496, 

498, 500, 501, 

502, 504, 506, 

Barwa wody - FV względów czasowych były 

niewykonalne. 

Wskaźnik ten jest 

niepraktyczny w 

przypadku starorzeczy 

2)Wskaźnik  Stosunek 

powierzchni szuwaru do 

lustra wody w % (wskaźnik 

ekspercki) 

Starorzecza jako zbiorniki 

wody stojącej ulegają 

naturalnemu procesowi 

starzenia, który może zostać 

przyspieszony w wyniku 

antroporesji. Najbardziej 

widocznym wskaźnikiem 

wskazującym na stan 

zbiornika i stadium 

zaawansowania procesu 

jego  lądowacenia  jest 

stosunek powierzchni 

szuwaru do lustra wody 

wyrażany w %. na potrzeby 

projektu PZO przyjęto 

następująca skalę oceny: 

FV: < 40% szuwaru 

U1: 41-60% szuwaru 

U2: > 60% szuwaru  

 

Czynna ochrona rybitw – 

czarnej oraz rzecznej 

polegająca na 

ewentualnym corocznym 

wodowaniu platform 

lęgowych nie będzie miała 

negatywnego wpływu na 

siedlisko 3150 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

- XX 

Przezroczystość wody - XX 

Plankton - XX 

Odczyn wody - FV 

Stosunek powierzchni 

szuwaru do lustra wody w 

% (wskaźnik ekspercki) 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 

 -  FV 



507, 508, 512,  

513, 515, 516, 

519, 520, 522, 

523, 525, 527, 

529, 530, 531, 

535, 537, 538, 

539, 542, 547, 

548, 549, 553, 

554, 556, 557, 

559, 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

3150 1, 2, 3, 4, 5, 9, 

11, 12, 14, 15, 

17, 29,  36, 37, 

39, 40, 48, 49, 

50, 51, 54, 64,  

65, 67, 70, 76, 

77, 79, 80, 81, 

83, 86, 89, 90, 

98, 99, 104, 

111, 112, 133, 

134, 135, 136, 

144, 160, 167, 

171, 172, 175, 

182, 183, 186, 

189, 190, 202, 

224, 230, 240, 

241, 247, 257,  

357, 258, 260, 

267,  270, 271, 

278, 285, 293, 

297, 300, 302, 

308, 311,  318, 

322, 329, 334, 

338, 346, 374, 

376, 379, 380, 

387, 393, 394, 

406, 425, 430, 

431, 434, 437, 

439, 440, 441, 

442, 449, 456, 

Powierzchnia 

siedliska 

  U1 U1 U1  

Pomimo, że parametry 

struktury i funkcji oraz 

powierzchni oceniono na U1 

w perspektywie  10 lat 

obowiązywania PZO 

zbiorniki te nie wydają się 

być zagrożone. Nie 

przewiduje się również w 

przewidywanym okresie 

pogorszenia sanu 

zachowania. 

   

Czynna ochrona rybitw – 

czarnej oraz rzecznej 

polegająca na 

ewentualnym corocznym 

wodowaniu platform 

lęgowych nie będzie miała 

negatywnego wpływu na 

siedlisko 3150. 

Struktura i 

funkcja 

 

Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

 FV U1 

Gatunki wskazujące na 

degenerację siedliska 

 FV 

Barwa wody  FV 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

 XX 

Przezroczystość wody  XX 

Plankton  XX 

Odczyn wody  FV 

Stosunek powierzchni 

szuwaru do lustra wody w 

% (wskaźnik ekspercki) 

 U1 

Perspektywy 

ochrony 

  FV FV 



457, 489, 495, 

497, 503, 505, 

518, 524, 545, 

555 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

3150 71, 78, 82, 

100, 103, 113, 

114, 115, 116, 

117, 1118, 

119, 120, 121, 

122, 126, 127, 

128, 129, 130, 

131, 137, 138, 

140, 141, 142, 

143, 146, 147, 

149, 151, 152, 

153, 154, 155, 

156, 157, 158, 

159, 161, 162, 

163, 164, 165, 

166, 169, 170, 

173, 174, 176, 

177, 178, 179, 

181, 184, 187, 

188, 191, 192, 

194, 195, 197, 

198, 199, 200, 

201, 203, 204, 

206, 207, 208, 

209, 210, 213, 

214, 215, 217, 

218, 219, 220, 

221, 222, 223, 

225, 226, 227, 

228, 229, 231, 

232, 233, 234, 

235, 237, 238, 

239, 242, 243, 

245, 246, 248, 

249, 250, 251, 

252, 253, 255, 

Powierzchnia 

siedliska 

  U2 U2 U2 Starorzecza w 

zaawansowanym stadium 

sukcesji. Czynna ochrona  

polegająca na ich 

pogłębienia będzie 

równoznaczna z drastyczną 

ingerencją w dotychczasowy 

naturalny przyrodniczy 

układ przestrzenny. 

Zniszczeniu ulegną 

stanowiska lęgowe  wielu 

gatunków ptaków, w tym z 

Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej oraz rzadkich i 

chronionych bezkręgowców.  

 

Nie ma merytorycznych 

ani przyrodniczych 

przesłanek do działań  

mających na celu poprawę 

stanu siedliska 

przyrodniczego. 

 

Czynna ochrona rybitw – 

czarnej oraz rzecznej 

polegająca na 

ewentualnym corocznym 

wodowaniu platform 

lęgowych nie będzie miała 

negatywnego wpływu na 

siedlisko 3150. 

Struktura i 

funkcja 

 

Charakterystyczna 

kombinacja zbiorowisk w 

obrębie transektu 

 FV U2 

Gatunki wskazujące na 

degenerację siedliska 

 FV 

Barwa wody  FV 

Konduktywność 

(przewodnictwo 

elektrolityczne) 

 XX 

Przezroczystość wody  XX 

Plankton  XX 

Odczyn wody  FV 

Stosunek powierzchni 

szuwaru do lustra wody w 

% (wskaźnik ekspercki) 

 U2 

Perspektywy 

ochrony 

  U1 U1 



256, 259, 261, 

264, 265, 266, 

268, 269, 272, 

274, 279, 284, 

288, 289, 291, 

294, 296, 298, 

299, 303, 304, 

306, 307, 309, 

310, 313, 314, 

316, 317, 320, 

321, 323, 324, 

326, 327, 328, 

330, 331, 336, 

339, 340, 342, 

343, 344, 345, 

347, 348, 349,, 

350, 352, 353, 

354, 355, 356, 

357, 359, 361, 

362, 363, 364, 

365, 367, 369, 

371, 372, 373, 

377, 278, 381, 

382, 383, 384, 

385, 388, 389, 

390, 391, 395, 

396, 397, 398,  

400, 405, 408, 

410, 412, 414, 

415, 418, 419, 

421, 422, 423, 

424, 426, 427, 

433, 443, 445, 

448, 450, 451, 

452, 453, 454, 

455, 458, 459, 

461, 462, 427, 

433, 443, 445, 

448, 450, 451, 

452, 453, 454, 

455, 458, 459, 



461, 462, 464, 

465, 466, 467, 

468, 469, 470, 

472, 473, 474, 

475, 476, 486, 

487, 490, 491, 

492, 499, 509, 

510, 511, 514, 

517, 521, 526, 

528, 532,  533, 

534, 536, 540, 

541, 543, 544, 

546, 550, 551, 

552, 558 

Zalewane muliste brzegi 

rzek 

3270 XX Powierzchnia 

siedliska 

  XX XX XX W wyniku wysokich stanów 

wód Bugu w 2013 r 

niemożliwa była 

inwentaryzacja siedliska 

przyrodniczego i jego ocena 

wg metodyki PM GIOŚ. 

Informacja o w/w stanie 

została przekazana pisemnie 

RDOS w Warszawie w dniu 

03.07.2013. 

Wymagane jest powtórzenie 

badań terenowych. 

Struktura i 

funkcja 

  XX XX 

Perspektywy 

ochrony 

  XX XX 

Suche wrzosowiska 

(Calluno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 

4030 1, 2, 3, 4, 5 Powierzchnia 

siedliska 

  U1 U1 U2 W obrębie 

zidentyfikowanych płatów 

stwierdzono nasilony proces 

sukcesji.  
Struktura i 

funkcja 

Pokrycie wrzosu 

zwyczajnego 

 FV U2 

Pokrycie traw  FV 

Zarośniecie przez drzewa  U2 

Gatunki obce geograficznie  FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) 

 FV 

Struktura populacji 

kluczowych gatunków 

 U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności  biologicznej 

gatunków  lokalnie 

 XX 



typowych  

Inne zniekształcenia  FV 

Perspektywy 

ochrony 

  U1 U1 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 1 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U2 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 U1 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 2, 4, 11, 18, 21 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U2 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U2 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 3 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  U1 U2 



ekspansywne  roślin 

zielnych 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

FV U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

FV U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 5, 6 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

FV U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 7 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U2 U2 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 



Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 8, 20 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U2 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 9 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

FV U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

FV U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

FV U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 10, 14 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U2 

Struktura przestrzenna U2 U2 



płatów muraw 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U2 U2 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 12, 13, 28 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U2 FV 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U2 U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U2 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 15, 16 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 17 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U1 U1 U1  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U1 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 



Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

FV U1 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

FV U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

FV FV 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

FV FV 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 U1 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 19 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U2 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 22 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U2 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U2 U2 

Perspektywy  U1 U1 U1 



ochrony 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 23, 24 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U2 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U2 U2 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 25 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U1 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 26 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U1 



Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U2 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U1 U1 

Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

6120 27 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2  

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV FV 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U2 

Struktura przestrzenna 

płatów muraw 

U1 U1 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

U1 U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Murawy kserotermiczne 

 (Festuco-Brometea) 

6210 1 Powierzchnia 

siedliska 

 U1 U2 U2 U2 Jedyny płat odpowiadające 

siedlisku przyrodniczemu o 

kodzie 6210 stwierdzono w 

okolicach Mogielnicy. W 

wyniku zarzucenia wypasu 

ulga sukcesji (zakrzewienia) 

oraz kolonizowany jest 

przez ekspansywne  gatunki 

rodzimego pochodzenia. 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne FV FV U2 

Obce gatunki  inwazyjne FV U1 

Rodzime gatunki  

ekspansywne  roślin 

zielnych 

U1 U2 

Ekspansja krzewów  i 

podrostu drzew 

U1 U2 

Zachowanie  strefy 

ekotonowej 

FV U1 

Perspektywy 

ochrony 

 U1 U2 U2 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

6410 Stanowiska: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Powierzchnia 

siedliska 

 - XX XX XX Ze względu na zalanie 

znacznych obszarów doliny 

przez wody wezbraniowe 

Bugu w 2013 r. Właściwe 

rozpoznanie stanu jego 

zachowania i 

Struktura i 

funkcja 

% powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 

- XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów 

- XX 



Gatunki charakterystyczne - XX rozmieszczenia w Obszarze,  

w okresie inwentaryzacji od 

17 maja do 31 sierpnia było 

niemożliwe do wykonania.   

Gatunki dominujące - XX 

Cenne składniki flory - XX 

Obce gatunki inwazyjne - XX 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

- XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

- XX 

Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 

- XX 

Wojłok (martwa materia 

organiczna 

- XX 

Perspektywy 

ochrony 

 - XX XX 

ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6430 XX Powierzchnia 

siedliska 

  XX XX XX W wyniku wysokich stanów 

wód Bugu i zalania części 

doliny w 2013 r niemożliwa 

była inwentaryzacja 

siedliska przyrodniczego i 

jego ocena wg metodyki PM 

GIOŚ. Jed-nocześnie w 

chwili obecnej nie jest jasne 

pod względem naukowym, 

które ze zbiorowisk 

okrajkowych związku 

Convolvulion sepium 

występujących na terenie 

Obszaru  można uznać za 

siedlisko 6430. W 2008 r. 

podczas prac 

Wojewódzkiego Zespołu 

Specjalistów nie było 

określonej precyzyjnie 

definicji tego siedliska. 

Również Poradniki ochrony 

siedlisk i gatunków Natura 

2000 wydane przez 

Ministerstwo Środowiska w 

2004 też w pełni nie 

precyzowały definicji. Na 

     

     

Struktura i 

funkcja 

Gatunki charakterystyczne  XX XX 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

 XX 

Bogactwo gatunkowe  XX 

Obce gatunki inwazyjne  XX 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak regulacji) 

 XX 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

 XX 

Perspektywy 

ochrony 

 

  XX XX 



dzień dzisiejszy brak jest 

kalibracji wskaźników dla 

nizinnych ziołorośli 

nadrzecznych. Część płatów 

może mieć wybitnie 

antropogeniczną genez a ich 

przynależność do siedliska 

przyrodniczego 6430 

dyskusyjna. 

łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 

6440  Stanowiska:  

1-135 

Powierzchnia 

siedliska 

   FV XX Ze względu na zalanie 

znacznych obszarów doliny 

przez wody wezbraniowe 

Bugu w 2013 r. właściwe 

rozpoznanie stanu jego 

zachowania i 

rozmieszczenia w Obszarze,  

w okresie inwentaryzacji od 

17 maja do 31 sierpnia było 

niemożliwe do wykonania.   

Struktura i 

funkcja 

% powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 

 XX XX 

Struktura przestrzenna 

płatów 

 XX 

Gatunki charakterystyczne  XX 

Gatunki dominujące  XX 

Cenne składniki flory  XX 

Obce gatunki inwazyjne  XX 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

 XX 

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

 XX 

Zachowanie płatów lokalnie 

typowych 

 XX 

Wojłok (martwa materia 

organiczna 

 XX 

Perspektywy 

ochrony 

  XX XX 

niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhe-

natherion) 

6510 XX Powierzchnia 

siedliska 

   XX XX Siedlisko prawdopodobnie 

ma reprezentatywne płaty  i 

odpowiednia powierzchnie, 

jednak ze względu na 

zalanie znacznych obszarów 

doliny przez wody 

wezbraniowe Bugu w 2013 

r. właściwe rozpoznanie 

stanu jego zachowania i 

rozmieszczenia w Obszarze,  

w okresie inwentaryzacji od 

Struktura i 

funkcja 

Struktura przestrzenna 

płatów 

 XX XX 

Gatunki charakterystyczne  XX 

Gatunki dominujące  XX 

Obce gatunki inwazyjne  XX 

Gatunki ekspansywne roślin 

zielnych 

 XX 

Ekspansja drzew i krzewów  XX 

Udział dobrze zachowanych  XX 



płatów siedliska 17 maja do 31 sierpnia było 

niemożliwe do wykonania. 

Konieczne powtórzenie 

inwentaryzacji. 

Martwa materia organiczna 

(wojłok) 

 XX 

Perspektywy 

ochrony 

   XX 

 
Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 Nadl. Sarnaki: 

15- oddz. 138b 

16 – oddz. 137b 

50 – oddz. 211cd 

53 – oddz. 207c, 

208a 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV FV Rezerwaty przyrody 

Dębniak, Kaliniak i 

Zabuże. 

Zidentyfikowano tu 

wszystkie  grupy 

wiekowe 

drzewostanu. Pod 

względem 

fitosocjologicznym są 

to klasyczne i dobrze 

zachowane  grąd 

typowe Tilio-

Carpinetum typicum, 

miodownikowe Tilio-

Carpinetum 

melittetosum,    

czyśćcowe Tilio-

Carpinetum 

stachyetosum i  

trzcinnikowy Tilio-

Carpinetum 

calamagrostietosum 

.Najlepiej 

wykształcone 

fragmenty ze starym 

blisko 200 letnim 

drzewostanem 

porastają wzgórza 

morenowe i liczne 

wąwozy (wilgotne 

Struktura i 

funkcja 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

FV 

Gatunki dominujące  FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

 FV 

Udział graba  FV 

Udział gatunków 

weczesnosukcsyjnych 

w drzewostanie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

 FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

 FV 

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 
 FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 FV 

Wiek drzewostanu  FV 

Naturalne odnowienie  FV 

Struktura przestrzenna i  FV 



pionowa drzewostanu postacie grądów). 

Zniszczenie runa i 

gleby w wyniku 

pozyskania drewna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
  FV 

FV 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 Nadl. Sarnaki: 

45 – oddz. 209g 

49 – oddz. 206bc 

57 – oddz. 212a 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV U1 Rezerwaty: Mierzwice 

i Zabuże 

Runo reprezentatywne 

i bogate w gatunki 

chronione i 

zagrożone. W  

drzewostanie 

występują drzewa 

tzw. 

wczesnosukesyjne 

oraz sosna. W 

składzie 

florystycznym runa i 

podszytu grądów nie 

stwierdzono 

obecności roślin 

inwazyjnych oraz 

ekspansywnych. 

Grądy posiadają mały  

zapas leżącego i 

stojącego martwego 

drewna, brak udział 

starodrzewu oraz 

zróżnicowanej 

struktury 

przestrzennej i 

pionowej 

drzewostanów. 

 Nadano ocenę ogólną 

U1 zamiast U2 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

U2 

Gatunki dominujące  U1 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

 U1 

Udział graba  FV 

Udział gatunków 

weczesnosukcsyjnych 

w drzewostanie 

 U1 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

 FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

 FV 

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 
 U2 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 U2 

Wiek drzewostanu  U2 

Naturalne odnowienie  U1 

Struktura przestrzenna i  U1 



pionowa drzewostanu ponieważ biorąc pod 

uwagę ochronę 

rezerwatową istnieją 

warunki do 

niezakłóconego przez 

człowieka naturalnego 

procesu starzenia się 

drzewostanu, 

różnicowania jego 

składu gatunkowego i 

struktury oraz 

stopniowego wzrostu 

ilości martwego 

drewna.   

Zniszczenie runa i 

gleby w wyniku 

pozyskania drewna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 

  FV 

FV 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 nadl. Chotyłów: 

41 – oddz. 6d  

42 – oddz. 6ot  

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV FV Rezerwat Szwajcaria 

Podlaska 

W fitocenozach grądu 

dominują we 

wszystkich warstwach 

lasu gatunki 

charakterystyczne. W 

drzewostanie oprócz 

graba występują 

gatunki liściaste bez 

znaczącego udziału 

drzew tzw. 

wczesnosukesyjnych 

oraz drzew obcych 

geograficznie i 

ekologicznie. W 

składzie 

florystycznym runa i 

podszytu grądów nie 

stwierdzono 

obecności roślin 

inwazyjnych oraz 

Struktura i 

funkcja 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

FV 

Gatunki dominujące  FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

 FV 

Udział graba  FV 

Udział gatunków 

weczesnosukcsyjnych 

w drzewostanie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

 FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 
 FV 



zielnych ekspansywnych. 

Grądy posiadają 

odpowiedni  zapas 

leżącego i stojącego 

martwego drewna, 

udział starodrzewu 

oraz zróżnicowaną 

strukturę przestrzenną 

i pionową 

drzewostanów.  

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 
 FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 FV 

Wiek drzewostanu  FV 

Naturalne odnowienie  FV 

Struktura przestrzenna i 

pionowa drzewostanu 
 FV 

Zniszczenie runa i 

gleby w wyniku 

pozyskania drewna 

 FV 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 nadl. Biała Podl.: 

34 – oddz. 74i   

35 – oddz. 74d   

36 – oddz. 74g  

37 – oddz. 74a   

39 – oddz. 77abc   

40 – oddz. 77f 

75 – oddz. 73a 

77 – oddz. 72abcd 

78 – oddz. 73c 

79 – oddz. 73j 

 

Powierzchnia 

siedliska 
   

FV FV Jeden z najlepiej 

zachowanych płatów 

grądu w Obszarze, 

porasta tzw. grądziki 

w dolinie Bugu w ur. 

Wygoda k. Janowa 

Podlaskiego. Pod 

względem 

Drzewostan tworzą 

okazałe ok. 80-180 

letnie którym 

towarzyszą : grab, 

wiąz, lipa i klony.  

W fitocenozach grądu 

dominują we 

wszystkich warstwach 

lasu gatunki 

charakterystyczne. W 

składzie 

florystycznym runa i 

podszytu grądów nie 

stwierdzono 

Struktura i 

funkcja 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

FV 

Gatunki dominujące  FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

 FV 

Udział graba  FV 

Udział gatunków 

weczesnosukcsyjnych 

w drzewostanie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

 FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 
 FV 



zielnych obecności roślin 

inwazyjnych oraz 

ekspansywnych. 

Grądy posiadają 

niewielki zapas 

leżącego i stojącego 

martwego drewna,. 

Nie obniżono jednak z 

tego powodu oceny na 

niezadowalającą – U1 

ze względu na 

generalnie zawyżone 

referencyjne wartości 

wskaźników w 

metodyce GIOŚ. 

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 
 U1 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 U1 

Wiek drzewostanu  FV 

Naturalne odnowienie  FV 

Struktura przestrzenna i 

pionowa drzewostanu 
 FV 

Zniszczenie runa i 

gleby w wyniku 

pozyskania drewna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony    
FV 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10,  

11, 13, 75 

Powierzchnia 

siedliska 
  

FV FV U1 Grady porastające 

wysokie krawędzie 

doliny Bugu oraz 

„grądziki” na tarasie 

zalewowym. . 

Wskazane wyłączenie 

powierzchni z 

użytkowania. 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 
 

FV U1 

Gatunki dominujące  FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

 

FV 

Udział graba  FV 

Udział gatunków 

weczesnosukcsyjnych 

w drzewostanie 

 

FV 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 

FV 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

 

FV 

Rodzime gatunki  FV 



ekspansywne roślin 

zielnych 

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 
 

U1 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 

U1 

Wiek drzewostanu  U1 

Naturalne odnowienie  FV 

Struktura przestrzenna i 

pionowa drzewostanu 
 

FV 

Zniszczenie runa i 

gleby w wyniku 

pozyskania drewna 

 

FV 

Perspektywy 

ochrony 
   

FV 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 nadl. Sarnaki: 

18 – oddz. 

158abcdf, 

159acdf, 

160abcdfgh, 

161abcdh, 

162abcdfgh 

19 – oddz. 40fh 

20 – oddz. 39i 

21 – oddz. 49df 

23 – oddz. 

41abcdfghijklm, 

42c, 44acghif, 

45abcdfghi, 

46abdf, 49bc 

24 – oddz. 73fg, 

74h, 75cdfgh, 

76abc, 77abc, 

79bcdf 

25 – oddz. 25c 

28 – oddz. 68hi 

Powierzchnia 

siedliska 
   

FV U2 Ocenę ogólną obniża 

prowadzona 

gospodarka leśna, w 

tym obecność 

drzewostanów 

zastępczych (Brz) lub 

sosny, niewielki zapas 

leżącego i stojącego 

martwego drewna, 

niewielki udział 

starodrzewu oraz mało 

zróżnicowaną 

strukturę przestrzenną 

i pionową 

drzewostanów.  

 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

U2 

Gatunki dominujące  FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

 U2 

Udział graba  U1 

Udział gatunków 

weczesnosukcsyjnych 

w drzewostanie 

 U1 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 U2 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

 FV 

Rodzime gatunki  FV 



29 – oddz. 68abc 

30 – oddz. 66ac, 

67abc 

33 – oddz. 53acdf 

43 – oddz. 236bc, 

237acdf, 238acf, 

239ac 

44 – oddz. 202cdf 

46 – oddz. 200hk 

47 – oddz. 206a 

48 – oddz. 203abc 

50 – oddz. 206gh 

51 – oddz. 205bcdgi 

52 – oddz. 207ab 

54 – oddz. 208bcdfh 

55 – oddz. 213abcd 

56 – oddz. 212bcdfg 

59 – oddz. 211ab 

60 – oddz. 211f 

61 – oddz. 

210abcdfg 

62 – oddz. 215bcdf 

63 – oddz. 216abcd 

64 – oddz. 217abcdf 

65 – oddz. 218abcdf 

66 – oddz. 219abc 

67 – oddz. 225abcdf 

68 – oddz. 

223abcdf, 

224abcd 

69 – oddz. 222abc 

70 – oddz. 221abcf 

71 – oddz. 

229abcdfg, 

230abc, 231a, 

232ab, 233abc 

ekspansywne roślin 

zielnych 

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 
 U2 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 U2 

Wiek drzewostanu  U2 

Naturalne odnowienie  U1 

Struktura przestrzenna i 

pionowa drzewostanu 
 U2 

Zniszczenie runa i 

gleby w wyniku 

pozyskania drewna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 

   

FV 



72 –  oddz. 228 

bcdfgh 

73 – oddz. 227ac 

74 –  oddz. 251b  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 Nadl. Sarnaki: 

22 – oddz. 50ab, 

51abcd 

26 – oddz. 55abcdf, 

54bcdg, 63abc, 

64abcd, 65abcd, 

69abcdfghi, 

70ab, 71a, 72ab, 

73abcd, 73abcd, 

74ab, 75a  

31 – oddz. 52bc 

32 – oddz. 53f 

 

Nadl. Nurzec 

17 – oddz. 207b, 

208a, 210bcd, 

211acd 

 

Grunty prywatne: 

4, 14, 27 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV U1 Są to grądy typowe 

Tilio-Carpinetum 

typicum. Ocenę 

ogólną obniża wiek 

drzewostanów 

(drzewostany 

dojrzewające III i IV 

klasie wieku i 

juwenilne), znaczny 

udział drzew 

lekkonasiennych i 

sosny, mała ilość 

martwego drewna co 

jest spowodowane 

wiekiem drzew. 

Pomimo to runo jest  

reprezentatywne i 

bogate w gatunki 

charakterystyczne. 

należy się spodziewać 

poprawy stanu 

zachowania siedliska 

w kolejnych 

dekadach. 

Struktura i 

funkcja 

 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

U1 

Gatunki dominujące  FV 

Udział w drzewostanie 

gatunków liściastych 

(bez 

wczesnosukcesyjnych) 

 U1 

Udział graba  FV 

Udział gatunków 

weczesnosukcsyjnych 

w drzewostanie 

 U1 

Gatunki obce 

geograficznie i 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 U1 

Obce gatunki 

inwazyjne w runie i 

podszycie 

 FV 

Rodzime gatunki 

ekspansywne roślin 

zielnych 

 FV 

Leżące martwe drewno 

(leżanina) 
 U2 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 U2 

Wiek drzewostanu  U1 

Naturalne odnowienie  FV 

Struktura przestrzenna i 

pionowa drzewostanu 
 U1 

Zniszczenie runa i  FV 



gleby w wyniku 

pozyskania drewna 

Perspektywy 

ochrony 
  FV 

FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe 

 

 

 

91E0* 

1 

 

Płaty: 

Nadl. Biała Podl. 

447 oddz. 65bdf, 

66cdg, 67bc 

448 – 67f, 68cfg 

449 – oddz. 67gh, 

Nadl. Chotyłów 452 

– 6acdhk 

  

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV FV Płat 447, 448i 449 

znajduje się w 

rezerwacie Łęg 

Dębowy, a płat 452 w 

rezerwacie 

Szwajcarska Podlaska 

Struktura i 

funkcja 

 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

 FV 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

Gatunki dominujące  FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno  FV 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 FV 

Wiek drzewostanu  FV 

Pionowa struktura 

roślinności 
 FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

 FV 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 

Stan kluczowych dla  FV 



różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

Perspektywy 

ochrony 
  FV 

FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe 

 

91E0* 

2 

Nadl. Sarnaki 

445 – oddz. 25b 

Nadl. Biała Podl.  

450 – oddz. 74bc, 

75bcd 

Nadl. Chotyłów 

452 – oddz. 6achk 

 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV FV  

Struktura i 

funkcja 

 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

 FV 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

Gatunki dominujące  FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno  FV 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 FV 

Wiek drzewostanu  FV 

Pionowa struktura 

roślinności 
 FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

 FV 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 



Inne zniekształcenia  FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
  FV 

FV 

   Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV   

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe 

 

91E0* 

3 

Płaty: 

3, 12, 21, 50, 61, 90, 

98, 206, 207, 218, 

219, 224, 229, 230, 

233, 234, 244, 402, 

425, 426, 427, 428,  

453, 454, 455, 460, 

461, 462 

FV 

Struktura i 

funkcja 

 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

 FV 

FV 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

Gatunki dominujące  FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno  FV 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 FV 

Wiek drzewostanu  FV 

Pionowa struktura 

roślinności 
 FV 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

 FV 

Zniszczenie runa i  FV 



gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

Inne zniekształcenia  FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
  FV 

FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe 

 

 

91E0* 

4 

 

Platy: 

1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 

14, 15, 16, 18, 19, 

20, 22, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 

43, 45, 51, 52, 53, 

54, 55, 58, 65, 87, 

88, 89, 101, 109, 

110, 123, 128, 132, 

133, 135, 138, 139, 

140, 147, 148, 149, 

150, 160, 161, 162, 

163, 165, 167, 168, 

176, 177, 181, 188, 

189, 191, 192, 195, 

196, 200, 204, 205, 

208, 210, 211, 214, 

220, 221, 222, 223, 

226, 227, 231, 238, 

245, 269, 339, 340, 

354, 356, 358, 360, 

361, 363, 366, 367, 

370, 394, 395, 396, 

400, 401, 405, 415, 

416, 417, 422, 424, 

430, 431, 451, 456, 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV U1 Łęg ma wyłącznie 

charakter wąskich 

pasów zadrzewień 

 
Struktura i 

funkcja 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

 FV 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

Gatunki dominujące  FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno  U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 U1 

Wiek drzewostanu  U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
 U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 
 FV 



457, 458 

 

występują) 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
   

FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe 

 

91E0* 

5 

Nadl. Sarnaki: 

437 –oddz. 91abcd, 

92abcdfghi 

446 – oddz. 80a, 

81bfh 

 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV U1 Łęg ma wyłącznie 

charakter wąskich 

pasów zadrzewień 

 
Struktura i 

funkcja 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

 FV 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

Gatunki dominujące  FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno  U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 U1 

Wiek drzewostanu  U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
 U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 



Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

 FV 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
   

FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe 

 

91E0* 

7 

Nadl. Sarnaki: 

433 – oddz. 138cf 

(rez. Kaliniak) 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV U1 Rezerwat Kaliniak 

Struktura i 

funkcja 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

 FV 

U1 

Gatunki 

charakterystyczne 
 FV 

Gatunki dominujące  FV 

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno  U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 U1 

Wiek drzewostanu  U1 

Pionowa struktura 

roślinności 
 U1 



Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

 FV 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Inne zniekształcenia  FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
   

FV 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe 

 

 

 

91E0* 

6 

 

 

 

Płaty: 6, 7, 8, 13, 

17, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 39, 

40, 41, 42, 44, 46, 

47, 48, 49, 56, 57, 

59, 60, 62, 63, 64, 

66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82,  83, 84, 85, 

86,  91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 99, 100, 

102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 111, 

112, 113, 114, 115, 

116, 117, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 

124, 125, 126, 127, 

129, 130, 131, 132, 

134, 136, 137, 141, 

Powierzchnia 

siedliska 
  U2 

U2 U2 Siedlisko występuje 

na ogół w postaci 

niewielkich 

powierzchniowo 

płatów.  Ocenę ogólną 

obniża niewielki zapas 

leżącego i stojącego 

martwego drewna, 

niewielki udział 

starodrzewu, mało 

zróżnicowana 

struktura przestrzenna 

i pionowa 

drzewostanów, 

obecność w 

większości płatów 

klonu jesionolistnego. 

Okres 

przeprowadzonej 

inwentaryzacji 

Struktura i 

funkcja 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko 

na transekcie 

 U2 

U2 

Gatunki 

charakterystyczne 
 XX 

Gatunki dominujące   

Inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie 
 XX 

Ekspansywne gatunki 

rodzime (apofity) w 

runie 

 XX 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 U1 

Martwe drewno  U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 U2 

Wiek drzewostanu  U2 



142, 143, 144, 145, 

146, 151, 152, 153, 

154, 155, 157, 158, 

159, 164, 166, 169, 

170, 171, 172, 173, 

174, 175, 178, 179, 

180, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 190, 

193, 194, 197, 198, 

199, 201, 202, 205, 

209, 212, 213, 215, 

216, 217, 225, 233, 

235, 236, 237, 239, 

240, 241, 242, 243, 

246, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 

258, 259, 260, 261, 

262, 263, 264, 265, 

266, 267, 268, 271, 

272, 273, 274, 275, 

276, 277, 278, 279, 

280, 281, 282, 283, 

284, 285, 286, 287, 

288, 290, 291, 292, 

293, 294,298, 299, 

300, 326, 329, 270, 

302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 

310, 311, 312, 313, 

314, 315, 316, 317, 

318, 319, 320, 321, 

322, 323, 324, 325, 

326, 327, 330, 331, 

334, 335, 336, 337, 

338, 341, 342, 343, 

Pionowa struktura 

roślinności 
 U1 

(listopad 2012) nie 

pozwolił na ocenę 

części wskaźników 

stosowanych w  

monitoringu PS 

GIOŚ, w związku z 

czym  uzyskane dane 

nie są pełne.  

Wymagane 

powtórzenie badań 

obejmujących okres 

wegetacyjny. 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Reżim wodny (w tym 

rytm zalewów, jeśli 

występują) 

 XX 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Inne zniekształcenia  XX 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

 XX 

Perspektywy 

ochrony 

 

  

U1 



344, 345, 346, 347, 

348, 349, 350, 351, 

351, 352, 353, 355, 

357, 359, 362, 364, 

365, 368, 369, 371, 

372, 376, 373, 374, 

375, 377, 378, 379, 

380, 382, 383, 384, 

385, 386, 387, 388, 

389, 390, 392, 393, 

391, 397, 398, 399, 

403, 404, 405, 408, 

406, 407, 409, 410, 

411, 412, 413, 418, 

421, 423, 432, 434, 

435, 436, 438, 439, 

440, 441, 442, 459, 

463 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

91F0 nadl. Chotyłów 

53 – oddz. 6d  

54 – oddz. 6bijtp  

 

nadl. Biała Podl. 

51 – oddz. 65agf 

52 – oddz. 67a, 

68ad, 69ab 

 

nadl. Sarnaki 

39 – oddz. 91ghi, 

93abf 

 

Grunty prywatne 

39 – oddz.1abdji 

 

 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

FV FV Rezerwaty: Szwajcaria 

Podlaska, Łęg Dębowy 

oraz Przekop wraz 

sąsiednimi 

wydzieleniami.  

Siedlisko we 

właściwym  stanie 

zachowania. Runo 

reprezentatywne w 

gatunki 

charakterystyczne. 

Występuje znaczna 

ilość  martwego 

drewna, zarówno  

postaci kłód stojących 

i leżących.     

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja runa 
 FV 

FV 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenoz 

 FV 

Liczba gatunków z 

grupy „wiązy, dąb, 

jesion) występujących 

w drzewostanie 

 U1 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

 FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 FV 

Gatunki obce  FV 



geograficznie w 

drzewostanie 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 FV 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 FV 

Wiek drzewostanu  U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

 FV 

Przejawy procesu 

grądowienia 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzimwe (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

 FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 
 XX 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 

 
  

FV 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

91F0 Nadl. Sarnaki 

35 – oddz. 138a 

36 – oddz. 138d 

37 – oddz. 138gh 

38 – 139abcfghj 

Powierzchnia 

siedliska 

 
 FV 

FV U1 Rezerwat Kaliniak. 

Teren wykazuje lekkie 

oznaki przesuszenia, 

co sprzyja rozwojowi 

pokrzywy zwyczajnej.  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja runa 
 FV 

U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenoz 

 FV 

Liczba gatunków z  FV 



grupy „wiązy, dąb, 

jesion) występujących 

w drzewostanie 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

 FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 FV 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 U1 

Wiek drzewostanu  U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

 FV 

Przejawy procesu 

grądowienia 
 FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

 U1 

Ekspansywne gatunki 

rodzimwe (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

 FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 
 U1 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 



Perspektywy 

ochrony 

 
 FV 

FV 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

91F0 Nadl. Sarnaki 

40 – oddz. 92bf 

46 – oddz. 27bchi 

49 – oddz. 80b 

50 – oddz. 80h, 

82bcdfgj 

 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1 

U1 U2 Łęgi w stanie złym. O 

ocenie świadczą m.in. 

mała powierzchnia, 

przesuszenie, 

zubożały gatunkowo 

lub przekształcony 

(olsza) drzewostan , 

niskie zasoby 

martwego drewna, 

brak starodrzewia, 

oznaki grądowienia 

lub ekspansja 

apofitów. 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja runa 
 FV 

 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenoz 

 U1 

 

Liczba gatunków z 

grupy „wiązy, dąb, 

jesion) występujących 

w drzewostanie 

 U2 

 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

 FV 

 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 U1 

 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 U2 

 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 U2 

 

Wiek drzewostanu  U1  

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

 U1 

 

Przejawy procesu 

grądowienia 
 U1 

 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 
 FV 

 



runie 

Ekspansywne gatunki 

rodzimwe (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

 FV 

 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 
 U1 

 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

 

Perspektywy 

ochrony 
   

U1 

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

91F0 

 

Grunty prywatne: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 

13, 16, 17, 18, 20, 

22, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 32, 33 

Powierzchnia 

siedliska 
  U1 

U1 U2 Łęgi w stanie złym. O 

ocenie świadczą m.in. 

mała powierzchnia, 

przesuszenie, 

zubożały gatunkowo 

lub przekształcony 

(olsza) drzewostan , 

niskie zasoby 

martwego drewna, 

brak starodrzewia, 

oznaki grądowienia 

lub ekspansja 

apofitów.  

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja runa 
 FV 

U2 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenoz 

 U1 

Liczba gatunków z 

grupy „wiązy, dąb, 

jesion) występujących 

w drzewostanie 

 U2 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

 FV 

Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 
 U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
 U2 



Wiek drzewostanu  U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 
 U1 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

 U1 

Przejawy procesu 

grądowienia 
 U1 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzimwe (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

 FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 
 U1 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
   

U1 

   

Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

91F0 Nadl. Sarnaki 

44 – oddz. 25d 

47 – oddz. 27d 

45 – oddz. 26f, 28c  

48 – oddz. 81g 

 

Grunty prywatne: 

8, 11, 15, 34, 41, 42, 

43 

Powierzchnia 

siedliska 
   

FV U1 Siedlisko w dobrym 

stanie zachowania. 

Runo i podszyt 

reprezentatywne w 

gatunki 

charakterystyczne..  

Ocenę obniża wiek 

drzewostanu, 

niedostateczna ilość 

martwego drewna. 

Struktura i 

funkcje 

Charakterystyczna 

kombinacja runa 

 FV U1 

Gatunki dominujące w 

poszczególnych 

warstwach fitocenoz 

 FV 

Liczba gatunków z 

grupy „wiązy, dąb, 

jesion) występujących 

w drzewostanie 

 U1 

Różnorodność 

gatunkowa warstwy 

krzewów 

 FV 



Gatunki obce 

ekologicznie w 

drzewostanie 

 U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

 FV 

Martwe drewno (łączne 

zasoby) 

 U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

 U2 

Wiek drzewostanu  U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

 FV 

Struktura pionowa i 

przestrzenna 

drzewostanu 

 FV 

Przejawy procesu 

grądowienia 

 FV 

Ekspansywne gatunki 

obce w podszycie i 

runie 

 FV 

Ekspansywne gatunki 

rodzimwe (apofity) w 

runie; w tym trzcinnik 

piaskowy, jeżyny 

 FV 

Stosunki wodno-

wilgotnościowe 

 FV 

Zniszczenie runa i 

gleby związane z 

pozyskaniem drewna 

 FV 

Perspektywy 

ochrony 
   

FV 

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescent-

petraeae) 

*91I0 91I0_1 

 

Powierzchnia 

siedliska 
  FV 

U2 W wyniku regeneracji 

roślinności grądowej 

(grądowienia) wzrasta 

zacienienie dna lasu. W 

efekcie następuje 

stopniowa utrata 

powierzchni dąbrów na 

rzecz grądów.  

W runie dąbrów 

występują gatunki 



 

 

 

 

 

3.1. Ocena stanu ochrony gatunków roślin w obrębie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011: 

 
  Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska Kod Stanowisko Parametr Wskaźnik Ocena stanu Ocena stanu  Ocena Ogólna ocena stanu Uwagi 

Struktura i 

funkcje 

Procent powierzchni zajęty przez 

siedlisko na transekcie 

 FV 

Charakterystyczna kombinacja 

florystyczna runa 

 U1 

Gatunki dominujące  U1 

Obce gatunki inwazyjne w runie i 

podszycie 

 FV 

Rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

 FV 

Gatunki ciepłolubne  U1 

Leżące martwe drewno (leżanina)  FV 

Wiek drzewostanu  FV 

Zwarcie podszytu  U2 

Zwarcie koron drzew  U1 

Gatunki obce geograficznie i 

ekologicznie w drzewostanie 

 FV 

Naturalne odnowienie  U2 

Obecność nasadzeń drzew  FV 

Zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna 

 FV 

Zniszczenia drzewostanów  FV 

Perspektywy 

ochrony 

  U1 



przyrodnicze Natura stanu ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

wg skali FV, UI, U2 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali FV, 

UI, U2 

stanu 

ochrony 

stanowis

ka wg 

skali 

FV,U1, 

U2, 

XXOgól

na 

ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, U2 

Gatunki          

 

Leniec 

bezpodkwiatk

owy Thesium 

ebracteatum  

1437 1437_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan populacji 

Liczebność  U2 U2 U2  

Koszenie polany z  

usunięciem 

uzyskanej masy 

zostało wykonane 

jesienią 2012 r 

przez Centrum 

Ochrony Mokradeł. 

Trudno w chwili 

obecnej ocenić 

skuteczność działań 

w odniesieniu do 

leńca 

Stara wierzbowa 

aleja, z wieloma 

wycięciami i 

wypadnięciami 

Liczba osobników 

generatywnych 

 U2 

Stan zdrowotny   FV 

Stan siedliska 

Powierzchnia potencjalna 

siedliska 

 FV U2 

Powierzchnia zajętego siedliska  U1 

Zwarcie drzew i krzewów   U1 

Ocienienie   U1 

Wysokość runi lub runa  U2 

Gatunki ekspansywne   U1 

Gatunki obce, inawzyjne  FV 

Wojłok  U1 

Miejsce do kiełkowania  U2 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Leniec 

bezpodkwiatk

owy Thesium 

ebracteatum  

1437 1437_2 

 
Stan populacji 

Liczebność  U2 U2 U2 

Liczba osobników 

generatywnych 

 U2 

Stan zdrowotny   FV 

Stan siedliska Powierzchnia potencjalna 

siedliska 

 FV U2 

Powierzchnia zajętego siedliska  U1 

Zwarcie drzew i krzewów   U1 

Ocienienie   U1 

Wysokość runi lub runa  U2 

Gatunki ekspansywne   U1 



Gatunki obce, inawzyjne  FV 

Wojłok  U1 

Miejsce do kiełkowania  U2 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Starodub 

łąkowy 

Ostericum 

palustre 

1617 1617_1 

 

Stan populacji Liczebność  FV FV U1 Łąka objęta 

częściowo 

programem 

rolnośrodowiskowy

m (działka nr 870), 

część powierzchni 

niekoszona 

Typ rozmieszczenia  FV 

Liczba osobników 

generatywnych 

 XX 

Stan zdrowotny  FV 

Stan siedliska Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

 FV U1 

Powierzchnia zajętego siedliska  FV 

Fragmentacja siedliska   FV 

Zawarcie drzew i krzewów  FV 

Gatunki ekspansywne  U1 

Gatunki obce inwazyjne  FV 

Wysokość runa  FV 

Ocienienie przez drzewa, 

rośliny zielne 

 FV 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

 FV 

Miejsce do kiełkowania  FV 

Uwodnienie terenu (wilgotność 

podłoża) 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Starodub 

łąkowy 

Ostericum 

palustre 

1617 1617_2 

 

Stan populacji Liczebność  FV FV U1 Łąka objęta 

częściowo 

programem 

rolnośrodowiskowy

m (działka nr 1026), 

część powierzchni 

niekoszona 

Typ rozmieszczenia  FV 

Liczba osobników 

generatywnych 

 XX 

Stan zdrowotny  FV 

Stan siedliska Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

 FV U1 

Powierzchnia zajętego siedliska  FV 

Fragmentacja siedliska   FV 



Zawarcie drzew i krzewów  FV 

Gatunki ekspansywne  U1 

Gatunki obce inwazyjne  FV 

Wysokość runa  FV 

Ocienienie przez drzewa, 

rośliny zielne 

 FV 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

 FV 

Miejsce do kiełkowania  FV 

Uwodnienie terenu (wilgotność 

podłoża) 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Starodub 

łąkowy 

Ostericum 

palustre 

1617 1617_3 Stan populacji Liczebność  FV FV FV Wskazane 

utrzymanie 

ekstensywnego 

koszenia 

Typ rozmieszczenia  FV 

Liczba osobników 

generatywnych 

 FV 

Stan zdrowotny  FV 

Stan siedliska Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

 FV FV 

Powierzchnia zajętego siedliska  FV 

Fragmentacja siedliska   FV 

Zawarcie drzew i krzewów  FV 

Gatunki ekspansywne  FV 

Gatunki obce inwazyjne  FV 

Wysokość runa  FV 

Ocienienie przez drzewa, 

rośliny zielne 

 FV 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

 FV 

Miejsce do kiełkowania  FV 

Uwodnienie terenu (wilgotność 

podłoża) 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Starodub 1617 1617_4 Stan populacji Liczebność  U1 U1 U1 Należy przywrócić 



łąkowy 

Ostericum 

palustre 

Typ rozmieszczenia  U1 ekstensywne 

koszenie Liczba osobników 

generatywnych 

 U1 

Stan zdrowotny  FV 

Stan siedliska Powierzchnia potencjalnego 

siedliska 

 FV U1 

Powierzchnia zajętego siedliska  FV 

Fragmentacja siedliska   U1 

Zawarcie drzew i krzewów  FV 

Gatunki ekspansywne  FV 

Gatunki obce inwazyjne  FV 

Wysokość runa  U1 

Ocienienie przez drzewa, 

rośliny zielne 

 FV 

Wojłok (martwa materia 

organiczna) 

 U1 

Miejsce do kiełkowania  U1 

Uwodnienie terenu (wilgotność 

podłoża) 

 U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

 

 

3.2. Ocena stanu ochrony gatunków zwierząt w obrębie obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011: 

 
  Przedmioty ochrony objęte Planem 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych danych 

wg skali FV, UI, 

U2 

Ocena 

stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV,U1, U2, 

XX Ogólna 

Ogólna ocena 

stanu 

ochrony 

siedliska/gatu

nku wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

Gatunki          

 

Skójka 

1032 1032_1 

 Stan populacji 
Liczebność  XX FV FV Bardzo dobre 

perspektywy Struktura wiekowa  FV 



gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura wielkości ciała  FV zachowania gatunku 

i jego siedliska 

Stan siedliska 

Zasiedlenie odcinka rzeki  FV FV 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_2 

Stan populacji 

Liczebność  XX U1 U1 Bardzo dobre 

perspektywy 

zachowania gatunku 

i jego siedliska 

Struktura wiekowa  FV 

Struktura wielkości ciała  U1 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  FV FV 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_3 Stan populacji Liczebność  XX U1 U1 Bardzo dobre 

perspektywy 

zachowania gatunku 

i jego siedliska 

Struktura wiekowa  FV 
Struktura wielkości ciała  U1 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  FV FV 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_4 Stan populacji Liczebność  XX U2 U2 stanowisko 

wymagające 

weryfikacji, 

charakter linii 

brzegowej oraz 

liczne głęboczki i 

Struktura wiekowa  U2 

Struktura wielkości ciała  U2 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  U2 U2 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 



Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 U2 silny nurt nie dają 

możliwości do 

obiektywnego 

oszacowania stanu 

populacji i siedliska. 

Niezbędny 

monitoring 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_5 Stan populacji Liczebność  XX U2 U2 w ciągu co najmniej 

kilku lat istnieje 

potencjalna 

możliwość 

odtworzenia się 

lokalnej populacji – 

konieczność 

dalszego  

monitoringu 

Struktura wiekowa  U2 

Struktura wielkości ciała  U2 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  U2 U2 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 U2 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U2 U2 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_6 Stan populacji Liczebność  XX U2 U2 Istnieje szansa na 

odbudowę i 

poprawę stanu 

populacji, której 

funkcjonowanie 

zostało 

przypuszczalnie 

zaburzone na skutek 

budowy przeprawy 

mostowej 

Struktura wiekowa  U2 

Struktura wielkości ciała  U2 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  U1 U2 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 U2 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_7 Stan populacji Liczebność  XX FV FV bardzo dobre 

perspektywy 

zachowania gatunku 

i jego siedliska 

Struktura wiekowa  FV 

Struktura wielkości ciała  FV 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  FV FV 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 FV 



Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_8 Stan populacji Liczebność  XX U1 U1 Dobre perspektywy 

zachowania 

gatunku, konieczny 

uważniejszy 

monitoring 

populacji i stanu 

siedliska 

Struktura wiekowa  U1 

Struktura wielkości ciała  U1 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  U1 U1 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_9 Stan populacji Liczebność  XX U2 U2 Małe  perspektywy 

zachowania gatunku 

i jego siedliska 
Struktura wiekowa  U2 

Struktura wielkości ciała  U2 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  U2 U2 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 U2 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 U2 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U2 U2 

Skójka 

gruboskorupo

wa Unio 

crassus 

1032 1032_10 Stan populacji Liczebność  XX FV U1 Bardzo dobre 

perspektywy 

zachowania gatunku 

i jego siedliska, 

konieczność 

monitorowania 

potencjalnych 

zagrożeń 

związanych z 

zanieczyszczeniami 

wód z Wyszkowa 

Struktura wiekowa  FV 

Struktura wielkości ciała  FV 

Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  FV FV 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Skójka 

gruboskorupo

1032 1032_11 Stan populacji Liczebność  XX U1 U1 Bardzo dobre 

perspektywy Struktura wiekowa  U1 



wa Unio 

crassus 

Struktura wielkości ciała  U1 zachowania gatunku 

i jego siedliska Stan siedliska Zasiedlenie odcinka rzeki  FV FV 

Obecność punktowych 

źródeł zanieczyszczeń 

 FV 

Przekształcenia 

antropogeniczne siedliska 

 FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

 

 
 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar  

1060 1060_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U1 U1 U1 Jest to taras zalewowy 

doliny Bugu usytuowany 

pomiędzy wałem 

przeciwpowodziowym a 

samym brzegiem Bugu, 

położony na północ od 

miejscowości Boreczek. 

Teren ten stanowi mozaikę 

łąk, pól uprawnych i 

starorzeczy i łęgów. 

Opisywane stanowisko 

czerwończyka nieparka jest 

nowym odkryciem 

entomofaunistycznym nie 

podawanym dotychczas w 

literaturze i w doniesieniach 

faunistycznych. 

 

Indeks liczebności  U1 

Izolacja  U1 

Refugia populacji  

(rozmieszczenie) 

 FV U1 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV 

Baza pokarmowa  FV 

Gatunki szczawi  U1 

Przyjazne gatunki roślin  FV 

Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 FV 

Typy środowisk  U1 

Obecność gatunków niepożądanych  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  U1 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_2 

 

Stan 

populacji 

 

Liczba obserwowanych osobników  U1 U1 U1 Opisywane stanowisko 

czerwończyka nieparka jest 

nowym odkryciem 

entomofaunistycznym nie 

podawanym dotychczas w 

literaturze i w doniesieniach 

faunistycznych. 

Indeks liczebności  U1 

Izolacja  U1 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U1 

Baza pokarmowa  U1 

Gatunki szczawi  FV 



Przyjazne gatunki roślin  FV   

Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 FV 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

- FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_3 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U1 U1 U1 Stanowisko wykazane 

podczas niniejszych badań 

może być tożsame ze 

stanowiskiem podanym w 

kwadracie UTM FC49 

(Buszko 2009). 

Indeks liczebności  U1 

Izolacja  FV 

Refugia populacji   FV 

 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U1 

Baza pokarmowa  FV 

Gatunki szczawi  FV 

Przyjazne gatunki roślin  FV 

Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 FV 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  U1 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_4 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U2 U2 U2 Stanowisko wykazane 

podczas niniejszych badań 

może być tożsame ze 

stanowiskiem podanym w 

kwadracie UTM ED92 

(Buszko 2009). 

Indeks liczebności  U2 

Izolacja  U1 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U2 

Baza pokarmowa  U2 

Gatunki szczawi  U1 

Przyjazne gatunki roślin  U2 



Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 U1 

Typy środowisk  U1 

Obecność gatunków niepożądanych  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  U2 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_5 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U2 U2 U2 Stanowisko wykazane 

podczas niniejszych badań 

może być tożsame ze 

stanowiskiem podanym w 

kwadracie UTM FD20 

(Buszko 2009). 

Indeks liczebności  U1 

Izolacja  U1 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U2 

Baza pokarmowa  U1 

Gatunki szczawi  U1 

Przyjazne gatunki roślin  U2 

Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 U2 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_6 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  FV U1 U1 Stanowisko wykazane 

podczas niniejszych badań 

może być tożsame ze 

stanowiskiem podanym w 

kwadracie UTM FC39 

(Buszko 2009). 

Indeks liczebności  FV 

Izolacja  U1 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U1 

Baza pokarmowa  FV 

Gatunki szczawi  FV 

Przyjazne gatunki roślin  FV 



Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 U1 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_7 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U2 U2 U2 Opisywane stanowisko 

czerwończyka nieparka jest 

nowym odkryciem 

entomofaunistycznym nie 

podawanym dotychczas w 

literaturze i w doniesieniach 

faunistycznych. 

Indeks liczebności  U2 

Izolacja  U1 

Refugia populacji   U1 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U2 

Baza pokarmowa  U2 

Gatunki szczawi  FV 

Przyjazne gatunki roślin  U1 

Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 U1 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  U2 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_8 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  FV FV FV Stanowisko wykazane 

podczas niniejszych badań 

może być tożsame ze 

stanowiskiem podanym w 

kwadracie UTM FC49 

(Buszko 2009). 

Indeks liczebności  FV 

Izolacja  FV 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV FV 

Baza pokarmowa  FV 

Gatunki szczawi  FV 

Przyjazne gatunki roślin  FV 



Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 FV 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_9 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U1 U1 U1 Być może któreś za 

stanowisk (albo oba) jest 

tożsame ze stanowiskiem 

zlokalizowanym w 

kwadracie UTM FC58 

(Buszko 2009). 

Indeks liczebności  FV 

Izolacja  U1 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U1 

Baza pokarmowa  FV 

Gatunki szczawi  FV 

Przyjazne gatunki roślin  FV 

Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 U1 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_10 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U1 U1 U1 Stanowisko wykazane 

podczas niniejszych badań 

może być tożsame ze 

stanowiskiem z kwadratu 

UTM ED21 (Buszko 2009). 

Indeks liczebności  FV 

Izolacja  FV 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV U1 

Baza pokarmowa  U1 

Gatunki szczawi  FV 

Przyjazne gatunki roślin  FV 



Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 FV 

Typy środowisk  U1 

Obecność gatunków niepożądanych  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

1060 1060_11 

 

Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  FV FV FV Stanowisko wykazane 

podczas niniejszych badań 

może być tożsame z 

wykazanym stanowiskiem 

w kwadracie UTM FC49 

(Buszko 2009). 

Indeks liczebności  FV 

Izolacja  FV 

Refugia populacji   FV 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  FV FV 

Baza pokarmowa  FV 

Gatunki szczawi  FV 

Przyjazne gatunki roślin  FV 

Rozmieszczenie potencjalnych 

właściwych siedlisk 

 FV 

Typy środowisk  FV 

Obecność gatunków niepożądanych  U1 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami i obcymi gatunkami roślin 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzew  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Czerwończyk 

fioletek 

Lycaena helle  

4038 4038_1 Stan 

populacji 

Liczba obserwowanych osobników  U1 U1 U1 Opisywane stanowisko 

czerwończyka fioletka jest 

nowym odkryciem 

entomofaunistycznym nie 

podawanym dotychczas w 

literaturze i w doniesieniach 

faunistycznych. 

Indeks liczebności  U1 

Izolacja  U1 

Stan 

siedliska 

Powierzchnia  U1 U1 

Baza pokarmowa  U1 

Wiatrochrony  FV 

Zarastanie ekspansywnymi 

bylinami 

 FV 

Zarastanie przez drzewa/krzewy  FV 



Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  U1 U1 

Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis  

1042 1042_1 Stan 

populacji 

Liczba samców  FV U1 U1 Opisywane stanowisko 

zalotki większej jest nowym 

odkryciem 

entomofaunistycznym nie 

podawanym dotychczas w 

literaturze i w doniesieniach 

faunistycznych. 

Liczba wylinek  U1 

Stan 

siedliska 

Występowanie określonych 

gatunków roślin 

 FV FV 

Udział roślinności dogodnej dla 

gatunku 

 FV 

Charakter otoczenia (antropopresja)  FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

  FV  

Trzepla 

zielona 

Ophiogomphu

s cecilia  

1037 1037_1 Stan 

populacji 

Liczebność  XX XX U1 Opisywane stanowisko 

zalotki większej jest nowym 

odkryciem 

entomofaunistycznym nie 

podawanym dotychczas w 

literaturze i w doniesieniach 

faunistycznych. 

Rozkład (pokrycie)  XX 

Zagęszczenie  XX 

Stan 

siedliska 

Siedlisko potencjalne  FV U1 

Siedlisko zasiedlone  XX 

Klasa czystości wody  U1 

Naturalność koryta rzecznego  FV 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania 

  FV FV 

 
jelonek rogacz 

Lucanus 

cervus  

 

1083 

J1 

Stan 

populacji 

Obecność gatunku FV FV FV U1 Stanowisko monitoro-wane 

w roku 2011r. 

Na wydzieleniu dużą 

powierzchnię stanowią 

różnowiekowe uprawy. Na 

pozostoawionowiostare 

gniazda dębowe (kępy 

ekologiczne)  

Wielkość rójki FV FV 

Kondycja populacji FV FV 

Stan 

siedliska 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

FV FV U1 

Struktura drzewostanów 

otaczających 

U1 U1 

Dostępność miejsc 

rozrodu 

U1 FV 

Termika i warunki 

świetlne 

U1 U1 



Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania  

 FV FV FV 

1083 jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus  

 

 

J2 

Stan 

populacji 

Obecność gatunku XX FV FV U1 Na wydzieleniu dużą 

powierzchnię stanowią 

różnowiekowe uprawy. Na 

pozostoawionowiostare 

gniazda dębowe (kępy 

ekologiczne) 

Wielkość rójki XX FV 

Kondycja populacji XX FV 

Stan 

siedliska 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX U1 U1 

Struktura drzewostanów 

otaczających 

XX U1 

Dostępność miejsc 

rozrodu 

XX FV 

Termika i warunki 

świetlne 

XX FV 

Perspektyw

y ochrony 

/zachowania  

 XX FV FV 

1083 jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus  

 

 

J3 

Stan 

populacji 

Obecność gatunku XX FV FV FV Na wydzieleniu dużą 

powierzchnię stanowią 

różnowiekowe uprawy. Na 

pozosta-wiono stare gniazda 

dębowe (kępy ekologiczne) 

Wielkość rójki XX FV 

Kondycja populacji XX FV 

Stan 

siedliska 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX FV U1 

Struktura drzewostanów 

otaczających 

XX U1 

Dostępność miejsc 

rozrodu 

XX FV 

Termika i warunki 

świetlne 

XX U1 

Perspektyw

y ochrony 

/zachowania  

 XX FV FV 

1083 jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus  

 

 

J4 

Stan 

populacji 

Obecność gatunku XX FV FV U1 Na wydzieleniu dużą 

powierzchnię stanowią 

różnowiekowe uprawy. Na 

pozostawiono stare gniazda 

dębowe (kępy ekologiczne)  

Wielkość rójki XX FV 

Kondycja populacji XX FV 

Stan 

siedliska 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX FV U1 

Struktura drzewostanów 

otaczających 

XX FV 



Dostępność miejsc 

rozrodu 

XX FV 

Termika i warunki 

świetlne 

XX U1 

Perspektyw

y ochrony 

/zachowania  

 XX FV FV 

1083 jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus  

 

J5 

Stan 

populacji 

Obecność gatunku XX FV FV U1 Na wydzieleniu dużą 

powierzchnię stanowią 

różnowiekowe uprawy. Na 

pozosta-wiono stare gniazda 

dębowe (kępy ekologiczne) 

Wielkość rójki XX FV 

Kondycja populacji XX FV 

Stan 

siedliska 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX FV U1 

Struktura drzewostanów 

otaczających 

XX U1 

Dostępność miejsc 

rozrodu 

XX FV 

Termika i warunki 

świetlne 

XX U1 

Perspektyw

y ochrony 

/zachowania  

 XX U1  

1083 jelonek 

rogacz 

Lucanus 

cervus  

 

J6 

Stan 

populacji 

Obecność gatunku XX FV FV U1   Na wydzieleniu dużą 

powierzchnię stanowią 

różnowiekowe uprawy. Na 

pozosta-wiono stare gniazda 

dębowe (kępy ekologiczne) 

Wielkość rójki XX FV 

Kondycja populacji XX FV 

Stan 

siedliska 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX FV U1 

Struktura drzewostanów 

otaczających 

XX U1 

Dostępność miejsc 

rozrodu 

XX FV 

Termika i warunki 

świetlne 

XX U1 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania  

 XX FV FV 

1083 jelonek  J7 Stan Obecność gatunku XX FV FV U1 Bardzo duże i 



rogacz 

Lucanus 

cervus 

(Linnaeus, 

1758)  

 

populacji Wielkość rójki XX FV perspektywiczne 

stanowisko, wymaga tylko 

niewielkiego rozrzedzenia 

drzewostanu.   

Kondycja populacji XX FV 

Stan 

siedliska 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX FV U1 

Struktura drzewostanów 

otaczających 

XX FV 

Dostępność miejsc 

rozrodu 

XX FV 

Termika i warunki 

świetlne 

XX U1 

Perspektyw

y ochrony/ 

zachowania  

 FV FV FV 

 
 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_1 

 

Droga Derło – 

Woroblin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - U1 U1 U2 Niewielka grupa starych, 

murszejących, przydrożnych 

wierzb 
Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  U1 

Stan zdrowotny drzew  U1 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- U2 U2 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- U2 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- U2 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U2 U2 

Pachnica 1084 1084_2 Stan Drzewa zasiedlone - FV FV U2 Stara wierzbowa aleja, z 



Osmoderma 

spp.   

Droga Derło – 

Woroblin 

populacji Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV wieloma wycięciami i 

wypadnięciami Stan zdrowotny drzew  FV 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV U2 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- U2 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- U2 

Perspektywy 

ochrony 

/zachowania 

 - U1 U1 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_3 

Okolice 

Pieczysk 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - FV FV FV Drzewostan z silną 

potencjalną bazą rozwojowo-

pokarmową dla pachnicy 
Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  FV 

 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 



Perspektywy 

ochrony/  

zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1188 1084_4 

Zabuże 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - U1 U1 U1 Pojedyncza lipa, w pobliżu 

potencjalna baza rozwojowo-

pokarmowa dla pachnicy 
Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  U1 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_5 

Zabuże 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - FV FV FV Szpaler wierzbowy 

składający się z drzew o 

różnej kondycji zdrowotnej 
Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  FV 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 



na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_6 

Wszebory 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - FV FV FV Duża grupa wierzb na 

znacznym obszarze, w 

różnym wieku i o różnym 

stenie zdrowotności 

Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  FV 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 

Perspektywy 

ochrony 

/zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_7 

Okolice 

Morzyczyna 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - 

 

FV FV FV Długi szpaler starych wierzb 

o różnym stenie 

zdrowotności Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew   

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 



na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 

Perspektywy 

ochrony 

/zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_8 

Droga 

Morzyczyn - 

Kiełczew 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - FV FV FV Nieregularny, długi szpaler 

starych wierzb o różnym 

stanie zdrowotności, z 

wieloma wycięciami i 

wypadnięciami 

Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  FV 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 

Perspektywy 

ochrony 

/zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_9 

Młynarze 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - U1 U1 U2 Pojedyncze drzewo, w 

pobliżu niewielka 

potencjalna baza rozwojowo 
Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  U1 

Stan zdrowotny drzew  U1 



Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- U2 U2 - pokarmowa dla pachnicy  

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- U2 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- U2 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 - U2 U2 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_10 

Okolice 

Słopska 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - FV FV FV Duża grupa wierzb na 

niewielkim obszarze, w 

różnym wieku i o różnym 

stenie zdrowotności 

Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  FV 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 



Perspektywy 

ochrony 

/zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_11 

Wajków 

Stan 

populacji 

Drzewa zasiedlone - FV 

 

FV U2 Grupa starych wierzb nad 

brzegiem Bugu, w różnym 

stanie zdrowotności, niektóre 

podcinane przez bobry 
Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  FV 

Stan 

siedliska 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV U2 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- U2 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- U2 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_12 

Drohiczyn 

Parametry 

populacji 

Drzewa zasiedlone - U1 U1 U1 . Grupa próchniejących, 

starych, nadrzecznych wierzb Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  U1 

Stan zdrowotny drzew  U1 

 

 

 

 

 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- U1 U1 



Parametry 

siedliska 

gatunku 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Pachnica 

Osmoderma 

spp.   

1084 1084_13 

Zakrzewo-

Słomy 

Parametry 

populacji 

Drzewa zasiedlone - FV FV FV Duża grupa wierzb na 

znacznym obszarze, w 

różnym wieku i o różnym 

stenie zdrowotności 

Drzewa odpowiednie pod zasiedlenie  FV 

Stan zdrowotny drzew  FV 

 

 

 

 

 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Drzewa stanowiące aktualne lub 

potencjalne siedlisko pachnicy na 

stanowisku zagrożone są wycinką lub 

wypadnięciem w ciągu najbliższych 

kilku lat 

- FV FV 

na stanowisku występują pojedyncze 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (<5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest umiarkowanie 

wysokie 

- FV 

na stanowisku występują liczne 

drzewa zapewniające pachnicy bazę 

rozwojową (>5), a zatem ryzyko 

wypadnięcia wszystkich na skutek 

zdarzeń losowych jest niskie 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 



 
Kiełb 

białopłetwy 

Romanogobio 

albipinatus   

6144 6144_Poligon1 

St. badawcze 

6144_1 

 6144_2 

6144_3 

6144_4 

6144_5 

6144_6 

6144_7 

6144_8 

6144_9 

6144_10 

6144_11 

6144_12 

6144_13 

6144_14 

Stan populacji 

Zagęszczenie FV FV FV FV Gatunek notowany 

także w czasie 

wcześniej 

realizowanych prac 

w roku 2012, 

Obecny we 

wcześniej 

realizowanych 

badaniach  Penczak i 

in. 2010 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV FV 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka 

przepływu 

FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje 

brzegów 

FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

 

 

Boleń Aspius 

aspius  

 

1130 1130_Poligon1 

 Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV U1 Dane zweryfikowane 

ponownie w czasie 

badań w 2013 roku, 

licznie odłowione 

osobniki w YOY 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

1130 1130_Poligon2 

 

 
Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV U1 Dane zweryfikowane 

ponownie w czasie 

badań w 2013 roku, 

licznie odłowione 

osobniki w YOY 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 



Różanka 

Rhodeus 

sericeus 

amarus 

 

5339 5339_Poligon1 

st. badawcze: 

5339_1  

5339_2 

5339_3 

5339_4 

5339_5 

5339_6 

5339_7 

5339_8 

5339_9 

5339_10 

5339_11 

5339_12 

5339_13 

5339_14 

5339_15 

Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV U1 Dane zweryfikowane 

ponownie w czasie 

badań w 2013 roku, 

licznie odłowione 

osobniki w YOY 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Pokrycie roślinnością  XX FV 

Liczebność małży XX FV 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

5339 5339_Poligon2 

st. badawcze:  

5339_16 

5339_17 

5339_18 

5339_19 

5339_20 

5339_21 

5339_22 

 

Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV  

U1 

Dane zweryfikowane 

ponownie w czasie 

badań w 2013 roku, 

licznie odłowione 

osobniki w YOY 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Pokrycie roślinnością  XX FV 

Liczebność małży XX FV 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

 
Piskorz 

Misgurus 

fosilis 

 

1145 1145_Poligon

1  

st. badawcze 

1145_1 

1145_2 

1145_3 

1145_4 

Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV 

 

U1 Dane zweryfikowane 

ponownie w czasie 

badań w 2013 roku, 

licznie odłowione 

osobniki  YOY 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 



1145_5 

1145_6 

1145_7 

1145_8 

 

 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

1145 1145_Poligon

2  

St. badawcze  

1145_9  

1145_10 

1145_11 

 

Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV 

 

U1  

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX U1 U1 

 
Koza Cobitis 

taenia 

 

1149 1149_Poligon1 

St. badawcze 

1149_1 

1149_2 

1149_3 

1149_4 

1149_5 

1149_6 

1149_7 

Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV U1 Dane zweryfikowane 

ponownie w czasie 

badań w 2013 roku, 

licznie odłowione 

osobniki  YOY 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 



1149_8 

1149_9 

1149_10 

1149_11 

1149_12 

1149_13 

1149_14 

1149_15 

1149_16 

1149_17 

1149_18 

1149_19 

1149_20 

1149_21 

1145_22 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

1149 1149_Poligon2 

St. badawcze 

1145_23 

1145_24 

1145_25 

1145_26 

1145_27 

1145_28 

1145_29 

1145_30 

1145_31 

1145_32 

1145_33 

1145_34 

1145_35 

1145_36 

1145_37 

1145_38 

1145_39 

1145_40 

1145_41 

1145_42 

Stan populacji 

Zagęszczenie  FV FV FV U1 Dane zweryfikowane 

ponownie w czasie 

badań w 2013 roku, 

licznie odłowione 

osobniki  YOY 

Struktura wiekowa FV FV 

Udział w połowach XX FV 

Stan siedliska 

Geometria koryta FV FV U1 

Substrat denny FV FV 

Charkterystyka przepływu FV FV 

Ciągłość cieku U1 U1 

Modyfikacje brzegów FV FV 

Mobilność koryta FV FV 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

Stan populacji 
Zagęszczenie  - XX XX 

 

 Struktura wiekowa XX XX  

 Udział w połowach U2 XX  

Stan siedliska Geometria koryta FV FV U1 

 Substrat denny FV FV  

 Charkterystyka przepływu FV FV  

 Ciągłość cieku U1 U1  

 Modyfikacje brzegów FV FV  

 Mobilność koryta FV FV  

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX FV FV 

 



Głowacz 

bialopletwy 

Cottus gobio 

1163 1163_Poligon 

2  

St. badawcze 

1163_1 

 

Stan populacji 

Zagęszczenie  XX U2 U2 

 

U2 Stan populacji dobry 

obecny w badaniach 

realizowanych 

wcześniej Wiśniewolski 

i Kotusz 2009 

Struktura wiekowa XX U2 

Udział w połowach XX U2 

Stan siedliska 

Geometria koryta XX U1 U2 

Substrat denny XX FV 

Charkterystyka przepływu XX FV 

Ciągłość cieku XX U2 

Modyfikacje brzegów XX FV 

Mobilność koryta XX FV 

Obecność gatunków 

drapieżnych 

XX FV 

Zróżnicowanie 

mikrosiedlisk 

XX FV 

Stan ekologiczny XX XX XX 

Perspektywy ochrony/ 

zachowania 

 XX XX XX 

 

 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina  

1188 K1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan populacji 

Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- 

 

 

XX XX XX 

 

Duże rozlewisko na  

łąkach, na północ 

od Tuchlina. 

Stanowisko to ma 

bardzo zmienna 

powierzchnię, 

zależną od 

warunków w danym 

roku. Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilka samców. 

Stanowisko to jest 

dobrze naświetlone 

i wydaje się dość 

dobre dla 

rozmnażania się 

omawianego płaza, 

ale występuje on tu 

dość nielicznie, a 

rozlewisko ma 

Stan siedliska 

Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - U1 

Wpływ ryb - FV 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- FV 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 



Bariery wokół brzegu zbiornika - FV charakter okresowy. 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - XX XX 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K2 

Stan populacji 

Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- FV FV FV Dwa stawy, na 

skraju zabudowań i 

lasu, przy drodze do 

leśniczówki Bojany 

(Nadleśnictwo 

„Ostrów”). 

Zbiorniki są 

zarośnięte przy 

brzegach i mają 

stały charakter. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

około 20 samców 

(więcej w stawie 

położonym bardziej 

na północ). Mimo 

obecności ryb 

(stosunkowo 

niewiele), 

stanowisko to 

wydaje się 

odpowiednie dla 

rozrodu kumaka 

(występuje tu 

jeszcze kilka 

gatunków płazów). 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni 

- FV FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K3 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- XX XX U1 Niewielki staw na 

skraju wsi 

Morzyczyn 

Włościański i łąk. 

Zbiornik ma 

charakter stały. 
Stan siedliska  Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni 

- U1 U1 



Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- U1 Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilka samców. 

Populacja kumaka 

jest tu niewielka, 

prawdopodobnie ze 

względu na 

obecność ryb i 

lęgowych ptaków 

wodnych (łabędzie 

nieme, kaczki 

krzyżówki). 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - U1 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K4 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- XX U1 XX Rozlewisko na łące 

w dolinie Liwca, 

blisko granicy 

(poprzez drogę) z 

obszarem „Ostoja 

Nadliwiecka”. 

Słyszano głosy 

godowe kilku 

samców. 

Stanowisko to ma 

charakter wybitnie 

efemeryczny, 

zależny od stanu 

wody w Liwcu i 

opadów, w 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- U1 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- U1 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - FV 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- FV 



Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV suchszych okresach 

wysycha. 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - XX XX 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K5 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- FV FV FV Długie na ok. 1 km 

rozlewisko 

(częściowo 

starorzecze), o 

różnym stopniu 

zarośnięcia i różnej 

głębokości w 

okolicach 

miejscowości 

Matejki. 

Powierzchnia 

stanowiska zmienna 

w ciągu roku, ale 

nie wysycha ono 

całkowicie. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez ok. 

20 samców. Ze 

względu na 

charakter 

środowiska, 

stanowisko to jest 

odpowiednim 

miejscem rozrodu 

kumaka. 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 



Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K6 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- FV FV FV Długie na kilkaset 

metrów starorzecze 

w okolicach 

Drohiczyna. 

Stanowisko ma 

charakter stały. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez ok. 

20 samców. Mimo 

obecności ryb, 

stanowisko to jest 

odpowiednim 

miejscem rozrodu 

kumaka 

(zróżnicowana 

głębokość, gęsta 

roślinność wodna, 

duże 

nasłonecznienie). 

 

Stan siedliska 

Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- U1 FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- FV 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K7 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- 

 

 

 

FV FV FV Kompleks stawów 

rybnych w 

Szczeglacinie. 

Charakter 

poszczególnych 

zbiorników jest 

różny (głębokość, 

stopień zarośnięcia i 

zarybienia). 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 



Wpływ ryb - U1 ponad 100 samców. 

Zależnie od 

prowadzonych w 

danym sezonie prac 

hodowlanych, 

optymalne warunki 

dla rozrodu kumaka 

powstają w różnych 

zbiornikach 

kompleksu. 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100 m) 

- FV 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K8 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- FV FV FV Kompleks stawów 

rybnych na południe 

od Starczewic. 

Charakter 

poszczególnych 

zbiorników jest 

różny (głębokość, 

stopień zarośnięcia i 

zarybienia). 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

około 50 samców. 

Zależnie od 

prowadzonych w 

danym sezonie prac 

hodowlanych, 

optymalne warunki 

dla rozrodu kumaka 

powstają w różnych 

zbiornikach 

kompleksu. 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- FV 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 



Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K9 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- U1 U1 U1 Starorzecze w 

pobliżu Wólki 

Nadbużnej. Mimo 

zarastania, zbiornik 

ma charakter stały. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilka samców. Jest 

to dość mało, 

uwzględniając 

wielkość i charakter 

zbiornika. 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV U1 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- FV 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K10 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- U2 U2 U2 Mocno zarośnięte 

moczary na skraju 

olsu i rezerwatu 

„Kózki” w 

miejscowości 

Binduga. Mimo 

znacznego 

zarośnięcia 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV U2 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 



Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- U1 szuwarem, jest to 

zbiornik 

niewysychający. 

Słyszano głos 

jednego samca 

kumaka. Wydaje 

się, że ze względu 

na znaczne 

zacienienie 

(otaczający ols) nie 

jest to optymalny 

zbiornik rozrodczy 

omawianego płaza. 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - U2 

Wpływ ryb - FV 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K11 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- FV 

 

FV U1 Staw wykopany na 

łące, w pobliżu 

zabudowań w 

miejscowości 

Zabuże. Zbiornik 

jest stosunkowo 

nowy (mało 

zarośnięty), 

umiarkowanie 

zarybiony i ma stały 

charakter. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilka samców. 

Ponadto 

obserwowano kilka 

młodych 

(zeszłorocznych) 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- U1 U1 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- U1 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 



Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV okazów. Wydaje 

się, że mimo 

zarybienia zbiornik 

ten jest stałym 

miejscem rozrodu 

kumaków. 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K12 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- FV FV FV Staw wykopany na 

łące, w pobliżu 

zabudowań w 

miejscowości 

Zabuże. Zbiornik 

jest pozbawiony ryb 

i zarastający, ale ma 

stały charakter. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilka samców. 

Zbiornik ten wydaje 

się odpowiednim 

stanowiskiem 

rozrodu 

omawianego płaza. 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K13 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- U1 U1 U1 Rozlewisko na łące 

w pobliżu 

miejscowości 

Wygoda k. Janowa 



Stan siedliska  Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- U1 FV Podlaskiego. 

Zbiornik ma 

charakter okresowy. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilkanaście 

samców. 

 

Dane z kartoteki TP 

„Bocian” z 2013 

roku.  

 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- U1 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - FV 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- FV 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K14 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- U1 U1 U1 Rozlewisko na łące 

w pobliżu 

miejscowości 

Ostrów blisko 

Janowa 

Podlaskiego. 

Zbiornik ma 

charakter okresowy. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilkanaście 

samców. 

 

Dane z kartoteki TP 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- U1 U1 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- U1 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - FV 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 



Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV „Bocian” z 2013 

roku.  

 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- FV 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K15 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- FV FV FV Długie na ok. 1,5 

km rozlewisko po 

obu stronach drogi 

(na grobli) z 

Pratulina do 

miejscowości Łęgi. 

Warunki są zmienne 

(różna głębokość, 

stopień zarośnięcia 

roślinnością, 

zacienienie), ale 

rozlewisko ma 

miejscami stały 

charakter. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 20 

– 30 samców. 

Wydaje się, że 

stanowisko (bardzo 

korzystne pod 

względem wymagań 

omawianego 

gatunku) może z 

powodzeniem być 

zasiedlone przez 

większą populację 

kumaka. 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- FV FV 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- FV 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - U1 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- FV 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 



Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K16 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- U1 U1 U1 Rozlewiska na 

łąkach i łączące je 

płytkie rowy 

przydrożne w 

pobliżu 

miejscowości Łęgi. 

Stanowisko to ma 

charakter okresowy. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

około 10 samców. 

Stanowisko to ma 

charakter okresowy, 

o różnym czasie 

trwania w 

poszczególnych 

sezonach, a zatem 

nie jest  optymalna 

dla kumaka. 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- U1 U1 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- U1 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ryb - FV 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

1188 K17 Stan populacji Liczba samców (głosy 

godowe), obserwacja 

osobników juwenilnych oraz 

larw na stanowisku 

- XX XX U1 Rozlewisko na łące 

w miejscowości 

Bohukały. 

Stanowisko to ma 

charakter okresowy. 

Stwierdzono 

wydawanie głosów 

godowych przez 

kilka samców. 

Zbiornik ten ma 

charakter okresowy, 

o różnym czasie 

Stan siedliska Roślinność szuwarowa 

(pokrycie powierzchni) 

- U1 U1 

Roślinność szuwarowa 

(wysokość) 

- U1 

Roślinność zanurzona i 

pływająca (bez szuwaru) 

- FV 

Nachylenie brzegów - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 



Wpływ ryb - FV trwania w 

poszczególnych 

sezonach, a zatem 

nie jest on 

optymalny dla 

kumaka. 

Zabudowa otoczenia (w 

promieniu do 100m) 

- U1 

Obecność chociaż jednego 

zbiornika wody stojącej w 

odległości do 500m od danego 

zbiornika rozrodczego 

- FV 

Obecność drogi asfaltowej do 

100m od zbiornika rozrodczego 

- U1 

Bariery wokół brzegu zbiornika - FV 

Płycizny w linii brzegowej 

zbiornika 

- FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

1166 T1 Stan populacji Liczba jaj na roślinach 

wodnych, obserwacje 

osobników dorosłych oraz larw 

na stanowisku 

- XX  U1 Rozlewisko na łące 

w miejscowości 

Stare Budy. 

Zbiornik ma 

charakter okresowy. 

Nieliczne (ok. 20 – 

30) jaja traszki na 

liściach roślin 

wodnych. 

Stanowisko ma 

charakter okresowy 

i ze względu na 

bardzo 

prawdopodobne 

wysychanie nie jest 

odpowiednim 

stanowiskiem 

rozrodu traszek 

(rozwój jaj i larw 

tego gatunku trwa 3 

miesiące lub 

dłużej). 

Stan siedliska Region geograficzny - FV U1 

Powierzchnia zbiornika - FV 

Jakość wody - U1 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ptaków wodnych - FV 

Wpływ ryb - FV 

Liczba zbiorników w odległości 

< lub = 500m 

- U1 

Ocena jakości środowiska 

lądowego 

- U1 

Stopień zarośnięcia lustra wody 

przez roślinność 

- U1 

Stałość zbiornika - U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 



Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

1166 T2 Stan populacji Liczba jaj na roślinach 

wodnych, obserwacje 

osobników dorosłych oraz larw 

na stanowisku 

- FV FV U1 Dwa stawy, na 

skraju zabudowań i 

lasu, przy drodze do 

leśniczówki Bojany 

(Nadleśnictwo 

„Ostrów”). 

Zbiorniki są 

zarośnięte przy 

brzegach i mają 

stały charakter. 

Znaleziono tu setki 

(!) jaj traszki 

grzebieniastej, 

przede wszystkim w 

stawie położonym 

bardziej na północ. 

Wydaje się, że jest 

to stanowisko 

optymalne dla 

rozrodu traszek. 

Stan siedliska Region geograficzny - FV U1 

Powierzchnia zbiornika - FV 

Jakość wody - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ptaków wodnych - U1 

Wpływ ryb - U1 

Liczba zbiorników w odległości 

< lub = 500m 

- U1 

Ocena jakości środowiska 

lądowego 

- FV 

Stopień zarośnięcia lustra wody 

przez roślinność 

- U1 

Stałość zbiornika - FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 - FV FV 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

1166 T3 Stan populacji Liczba jaj na roślinach 

wodnych, obserwacje 

osobników dorosłych oraz larw 

na stanowisku 

 FV FV U1 Starorzecze w 

miejscowości 

Zakrzewo Słomy. 

Zbiornik ma 

charakter stały. 

Znaleziono tu wiele 

(setki) jaj traszek na 

liściach roślin 

wodnych. Zbiornik 

wydaje się być 

odpowiednim 

stanowiskiem 

rozrodu tego 

gatunku. 

Stan siedliska 

gatunku 

Region geograficzny - FV U1 

Powierzchnia zbiornika - U1 

Jakość wody - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ptaków wodnych - U1 

Wpływ ryb - U1 

Liczba zbiorników w odległości 

< lub = 500m 

- U1 

Ocena jakości środowiska 

lądowego 

- FV 

Stopień zarośnięcia lustra wody 

przez roślinność 

- U1 

Stałość zbiornika - FV 



Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

1166 T4 Stan populacji Liczba jaj na roślinach 

wodnych, obserwacje 

osobników dorosłych oraz larw 

na stanowisku 

- XX XX U2 Wiejski stawek na 

polu przy drodze 

Ślubów – 

Deskurów. Zbiornik 

ma charakter stały, 

ale ulega silnej 

eutrofizacji. 

Znaleziono tu kilka 

jaj traszki 

grzebieniastej na 

liściach roślin. 

Zbiornik jest 

eutroficzny, z 

mętną, zieloną 

wodą. Wydaje się, 

że nie jest to 

optymalne 

stanowisko 

rozrodcze traszek. 

Stan siedliska Region geograficzny - FV U2 

Powierzchnia zbiornika - FV 

Jakość wody - U2 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ptaków wodnych - FV 

Wpływ ryb - U1 

Liczba zbiorników w odległości 

< lub = 500m 

- U1 

Ocena jakości środowiska 

lądowego 

- U2 

Stopień zarośnięcia lustra wody 

przez roślinność 

- U1 

Stałość zbiornika - U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - U1 U1 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

1166 T5 Stan populacji Liczba jaj na roślinach 

wodnych, obserwacje 

osobników dorosłych oraz larw 

na stanowisku 

- XX XX XX Zbiornik wśród pól 

uprawnych w 

miejscowości Grądy 

k. Kamieńczyka. W 

maju 2013 

znaleziono tu jaja 

traszki 

grzebieniastej na 

liściach roślin 

wodnych. 

 

 

Dane z kartoteki TP 

„Bocian”  z 2013 

roku.  

Stan siedliska Region geograficzny - FV XX 

Powierzchnia zbiornika - XX 

Jakość wody - XX 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ptaków wodnych - XX 

Wpływ ryb - XX 

Liczba zbiorników w odległości 

< lub = 500m 

- U1 

Ocena jakości środowiska 

lądowego 

- U1 



Stopień zarośnięcia lustra wody 

przez roślinność 

- XX  

Stałość zbiornika - U1 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - XX XX 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

1166 T6 Stan populacji Liczba jaj na roślinach 

wodnych, obserwacje 

osobników dorosłych oraz larw 

na stanowisku 

- FV FV U1 Staw wykopany na 

łące, w pobliżu 

zabudowań w 

miejscowości 

Zabuże. Zbiornik 

jest pozbawiony ryb 

i zarastający, ale ma 

stały charakter. 

Znaleziono 

kilkadziesiąt jaj na 

liściach roślin 

wodnych i jedną 

młodą larwę traszki 

grzebieniastej. 

Zbiornik jest obficie 

zarośnięty, ale dość 

głęboki i ma 

charakter stały. 

Stanowisko to jest 

odpowiednim 

miejscem do 

rozrodu traszek. 

Stan siedliska Region geograficzny - FV U1 

Powierzchnia zbiornika - FV 

Jakość wody - FV 

Zacienienie zbiornika - FV 

Wpływ ptaków wodnych - FV 

Wpływ ryb - U1 

Liczba zbiorników w odległości 

< lub = 500m 

- U1 

Ocena jakości środowiska 

lądowego 

- FV 

Stopień zarośnięcia lustra wody 

przez roślinność 

- U1 

Stałość zbiornika - FV 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - FV FV 

Traszka 

grzebieniasta 

Triturus 

cristatus 

1166 T7 Stan populacji Liczba jaj na roślinach 

wodnych, obserwacje 

osobników dorosłych oraz larw 

na stanowisku 

- XX XX XX Niewielkie 

starorzecze Bugu, w 

pobliżu 

miejscowości 

Borsuki. W maju 

2013 znaleziono tu 

jaja traszki 

grzebieniastej na 

liściach roślin 

wodnych.  

Stan siedliska  

 

 

Region geograficzny - FV XX 

Powierzchnia zbiornika - FV 

Jakość wody - XX 

Zacienienie zbiornika - XX 

Wpływ ptaków wodnych - XX 

Wpływ ryb - XX 



Liczba zbiorników w odległości 

< lub = 500m 

- U1  

Dane z kartoteki TP 

„Bocian”  z 2013 

roku.  

 

Ocena jakości środowiska 

lądowego 

- XX 

Stopień zarośnięcia lustra wody 

przez roślinność 

- XX 

Stałość zbiornika - XX 

Perspektywy 

ochrony/ 

zachowania 

 - XX XX 

 

wydra Lutra 

lutra 

1355 1 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV  

1 Aktywność gatunku XX FV 

1 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

1 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

1 Jakość wody XX FV 

1 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX  

wydra Lutra 

lutra 

1355 2 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

2 Aktywność gatunku XX FV 

2 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

2 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

2 Jakość wody XX FV 

2 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 3 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

3 Aktywność gatunku XX U2 

3 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

3 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

3 Jakość wody XX FV 

3 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 1355 4 Parametry Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 



lutra 4 populacji Aktywność gatunku XX FV 

4 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

4 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

4 Jakość wody XX FV 

4 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 5 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

5 Aktywność gatunku XX U1 

5 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

5 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

5 Jakość wody XX FV 

5 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 6 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

6 Aktywność gatunku XX FV 

6 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

6 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

6 Jakość wody XX FV 

6 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 7 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

7 Aktywność gatunku XX FV 

7 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

7 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

7 Jakość wody XX FV 

7 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 8 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

8 Aktywność gatunku XX FV 

8 Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

8 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 



8 Jakość wody XX FV 

8 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 9 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

9 Aktywność gatunku XX FV 

9 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

9 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

9 Jakość wody XX FV 

9 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 10 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

10 Aktywność gatunku XX U1 

10 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

10 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

 Jakość wody XX FV 

10 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 11 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

11 Aktywność gatunku XX FV 

11 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

11 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

11 Jakość wody XX FV 

11 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 12 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV 

12 Aktywność gatunku XX FV 

12 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

12 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

12 Jakość wody XX FV 



12 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 13 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

13 Aktywność gatunku XX FV 

13 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

13 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

13 Jakość wody XX FV 

13 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 14 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV 

14 Aktywność gatunku XX FV 

14 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

14 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

14 Jakość wody XX FV 

14 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 15 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

15 Aktywność gatunku XX FV 

15 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

15 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

15 Jakość wody XX FV 

15 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 16 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

16 Aktywność gatunku XX FV 

16 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

16 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

16 Jakość wody XX FV 

16 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 



wydra Lutra 

lutra 

1355 17 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

17 Aktywność gatunku XX U1 

17 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

17 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

17 Jakość wody XX FV 

17 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 18 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

18 Aktywność gatunku XX FV 

18 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

18 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

18 Jakość wody XX FV 

18 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 19 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

19 Aktywność gatunku XX FV 

19 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

19 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

19 Jakość wody XX FV 

19 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 20 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

20 Aktywność gatunku XX FV 

20 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

20 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

20 Jakość wody XX FV 

20 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 21 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

21 Aktywność gatunku XX FV 

21 Parametry Baza pokarmowa XX FV 



21 siedliska gatunku Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

21 Jakość wody XX FV 

21 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 22 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

22 Aktywność gatunku XX FV 

22 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

22 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

22 Jakość wody XX FV 

22 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 23 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

23 Aktywność gatunku XX U1 

23 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

23 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

23 Jakość wody XX U2 

23 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 24 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

24 Aktywność gatunku XX U1 

24 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

24 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

24 Jakość wody XX FV 

24 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 25 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

25 Aktywność gatunku XX FV 

25 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

25 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

25 Jakość wody XX FV 



25 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 26 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

26 Aktywność gatunku XX U1 

26 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

26 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

26 Jakość wody XX U1 

26 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 27 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

27 Aktywność gatunku XX U1 

27 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U1 

27 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

27 Jakość wody XX FV 

27 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 28 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

28 Aktywność gatunku XX U1 

28 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

28 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

28 Jakość wody XX U1 

28 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 29 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

29 Aktywność gatunku XX U1 

29 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U1 

29 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

29 Jakość wody XX FV 

29 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 



wydra Lutra 

lutra 

1355 30 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

30 Aktywność gatunku XX FV 

30 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

30 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

30 Jakość wody XX FV 

30 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 31 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

31 Aktywność gatunku XX FV 

31 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

31 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

31 Jakość wody XX FV 

31 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 32 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

32 Aktywność gatunku XX FV 

32 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

32 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

32 Jakość wody XX FV 

32 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 33 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

33 Aktywność gatunku XX U1 

33 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

33 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

33 Jakość wody XX U1 

33 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 34 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

34 Aktywność gatunku XX U1 

34 Parametry Baza pokarmowa XX U1 



34 siedliska gatunku  Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

34 Jakość wody XX FV 

34 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 35 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

35 Aktywność gatunku XX U1 

35 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U1 

35 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

35 Jakość wody XX FV 

35 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 36 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

36 Aktywność gatunku XX U1 

36 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

36 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

36 Jakość wody XX FV 

36 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 37 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U2 

37 Aktywność gatunku XX U2 

37 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U1 

37 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U2 

37 Jakość wody XX U1 

37 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U2 

wydra Lutra 

lutra 

1355 38 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

38 Aktywność gatunku XX U1 

38 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

38 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

38 Jakość wody XX FV 



38 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 39 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

39 Aktywność gatunku XX FV 

39 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

39 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

39 Jakość wody XX FV 

39 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 40 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

40 Aktywność gatunku XX U1 

40 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

40 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

40 Jakość wody XX FV 

40 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 41 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

41 Aktywność gatunku XX U1 

41 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

41 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

41 Jakość wody XX FV 

41 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 42 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

42 Aktywność gatunku XX FV 

42 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

42 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

42 Jakość wody XX FV 

42 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 



wydra Lutra 

lutra 

1355 43 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

43 Aktywność gatunku XX U1 

43 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

43 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

43 Jakość wody XX FV 

43 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 44 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

44 Aktywność gatunku XX FV 

44 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

44 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

44 Jakość wody XX FV 

44 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 45 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

45 Aktywność gatunku XX U1 

45 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

45 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

45 Jakość wody XX FV 

45 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 46 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

46 Aktywność gatunku XX FV 

46 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

46 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

46 Jakość wody XX FV 

46 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 47 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

47 Aktywność gatunku XX U1 

47 Parametry Baza pokarmowa XX U1 



47 siedliska gatunku Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

47 Jakość wody XX FV 

47 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 48 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

48 Aktywność gatunku XX U2 

48 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

48 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

48 Jakość wody XX FV 

48 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 49 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

49 Aktywność gatunku XX FV 

49 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

49 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

49 Jakość wody XX FV 

49 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 50 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

50 Aktywność gatunku XX FV 

50 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

50 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

50 Jakość wody XX FV 

50 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 51 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

51 Aktywność gatunku XX FV 

51 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

51 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

51 Jakość wody XX FV 



51 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 52 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

52 Aktywność gatunku XX FV 

52 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

52 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

52 Jakość wody XX FV 

52 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 53 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

53 Aktywność gatunku XX U1 

53 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U1 

53 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

53 Jakość wody XX U1 

53 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 54 
Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

  54 Aktywność gatunku XX FV 

54 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

54 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

54 Jakość wody XX FV 

54 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 55 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

55 Aktywność gatunku XX FV 

55 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

55 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

55 Jakość wody XX FV 



55 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 56 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

56 Aktywność gatunku XX U1 

56 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

56 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

56 Jakość wody XX FV 

56 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 57 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

57 Aktywność gatunku XX FV 

57 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

57 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

57 Jakość wody XX FV 

57 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 58 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

58 Aktywność gatunku XX U2 

58 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

58 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

58 Jakość wody XX FV 

58 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 59 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

59 Aktywność gatunku XX FV 

59 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

59 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

59 Jakość wody XX FV 

59 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 



wydra Lutra 

lutra 

1355 60 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

60 Aktywność gatunku XX FV 

60 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

60 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

60 Jakość wody XX FV 

60 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 61 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

61 Aktywność gatunku XX FV 

61 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

61 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

61 Jakość wody XX FV 

61 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 62 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

62 Aktywność gatunku XX U1 

62 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

62 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

62 Jakość wody XX FV 

62 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 63 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

63 Aktywność gatunku XX U1 

63 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U1 

63 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

63 Jakość wody XX FV 

63 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 64 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

64 Aktywność gatunku XX U1 

64 Parametry Baza pokarmowa XX U1 



64 siedliska gatunku  Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

64 Jakość wody XX U1 

64 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 65 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U2 

65 Aktywność gatunku XX U1 

65 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U2 

65 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U2 

65 Jakość wody XX U1 

65 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U2 

 wydra 

Lutra lutra 

1355 66 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

66 Aktywność gatunku XX FV 

66 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

66 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

66 Jakość wody XX FV 

66 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 67 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U2 

67 Aktywność gatunku XX U1 

67 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX U2 

67 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U2 

67 Jakość wody XX U1 

67 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U2 

wydra Lutra 

lutra 

1355 68 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

68 Aktywność gatunku XX U1 

68 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

68 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

68 Jakość wody XX FV 



68 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 69 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

69 Aktywność gatunku XX U2 

69 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

69 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

69 Jakość wody XX FV 

69 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 70 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

70 Aktywność gatunku XX U1 

70 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

70 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

70 Jakość wody XX U1 

70 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

wydra Lutra 

lutra 

1355 71 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

71 Aktywność gatunku XX FV 

71 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

71 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

71 Jakość wody XX FV 

71 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 72 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

72 Aktywność gatunku XX FV 

72 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX FV 

72 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

72 Jakość wody XX FV 

72 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 



wydra Lutra 

lutra 

1355 73 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV FV 

73 Aktywność gatunku XX FV 

73 
Parametry 

siedliska gatunku 

Baza pokarmowa XX FV 

73 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX FV 

73 Jakość wody XX FV 

73 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX FV 

wydra Lutra 

lutra 

1355 74 Parametry 

populacji 

Częstość pozytywnych stanowisk XX FV U1 

74 Aktywność gatunku XX FV 

74 
Parametry 

siedliska gatunku  

Baza pokarmowa XX U1 

74 Udział siedlisk kluczowych dla gatunku XX U1 

74 Jakość wody XX U1 

74 Szanse 

zachowania 

gatunku 

Wypadkowa ww. + zagrożenia: konflikt z 

człowiekiem, kolizje drogowe 

XX U1 

*Wilk Canis 

lupus 

1352 

 

B -Puszcza 

Biała 

Parametry 

populacji 

 

Liczba osobników na 100 

km
2
 

XX U1  

 

 

U1 

 

B -Puszcza 

Biała 

Liczba watah na 100 km
2
 XX U1 

B -Puszcza 

Biała 

Parametry 

siedliska gatunku 

 

Lesistość  XX FV 

B -Puszcza 

Biała 

Fragmentacja siedliska  XX FV 

B -Puszcza 

Biała 

Dostępność bazy 

pokarmowej 

XX FV 

B -Puszcza 

Biała 

Zagęszczenie dróg XX U1 

B -Puszcza 

Biała 

Stopień izolacji siedliska XX U1 

B -Puszcza 

Biała 

Perspektywy 

zachowania 

Brak - wypadkowa kilku 

czynników 

XX U1  

 

 



4. Analiza  zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony Numer stanowiska Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 23, 24, 

25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 

44, 56, 57, 62, 66, 67, 72, 73, 84, 

86, 89, 91, 93, 100, 103, 105, 107, 

109, 110, 112, 115, 119, 122 

 G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

I01Nierodzime gatunki 

zaborcze (wkraczanie gatunków 

obcych geograficznie) 

K04.01 Konkurencja 

A02 Zmiana sposobu uprawy – brak 

opłacalności wynikającej z użytkowania 

łąkowo-pasterskiego może spowodować 

zamianę siedlisk łąkowych w grunty orne i 

wprowadzanie na nie dochodowych upraw. 

 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia – brak 

opłacalności i przemiany ekonomiczno-

społeczne spowodowały zarzucenie lub 

ograniczenie użytkowania łąkowo-

pasterskiego na znacznej powierzchni 

siedlisk łąkowych i murawowych w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu – zaprzestanie ekstensywnego 

użytkowania terenu (wypas) generuje 

sukcesję wtórną. 

 

A08 Nawożenie (nawozy sztuczne) –    

stosowanie nawozów w celu zwiększenia 

wydajności produkcyjnej łąk spowoduje 

wzrost żyzności wód starorzeczy w wyniku 

ich spływu oraz zmiany w strukturze i 

składzie gatunkowym siedlisk łąkowych na 

korzyść wysokoproduktywnych traw.  

 

B01 Zalesianie terenów otwartych – 

zalesienia terenów otwartych zarówno 

drzewami rodzimego, jak i obcego 

pochodzenia. 

 

D01.02 Drogi, autostrady – spływ 

1, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22 26, 28, 

30, 31, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 

50, 54, 55, 59, 63, 64, 71, 76, 78, 

79, 80, 83, 85, 90, 94, 99, 101, 

104, 106, 108, 111, 116, 117, 118, 

123 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

I01Nierodzime gatunki 

zaborcze (wkraczanie gatunków 

obcych geograficznie) 

K04.01 Konkurencja 

9, 16, 17, 20, 21, 29, 32, 47, 48, 

51, 52, 58, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 

75, 77, 82, 87, 88, 95, 96, 97, 102, 

113, 114, 120, 121 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K04.01 Konkurencja 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

G05.01 Wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

I01Nierodzime gatunki 

zaborcze (wkraczanie gatunków 

obcych geograficznie) 

2. 3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  39, 

40, 41, 42, 43,  44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 

68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

79, 80, 81, 83, 84, 85,  86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 

 A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

F01 Akwakultura morska i 

słodkowodna  

D01.02 Drogi, autostrady  

E01.03 Zabudowa rozproszona 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych)  

J02.05 Modyfikowanie 



107, 108, 109, 110, 111, 112, 123, 

124, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 

139, 144, 145, 148, 150, 160, 167, 

168, 171, 172, 175, 180, 182, 183, 

186, 189, 190, 196, 202, 205, 211, 

212,  224, 230, 236, 240, 241, 

244,  247, 257, 258, 260,  262, 

263, 267, 270, 271, 273,  275, 

276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 

285, 286, 287, 290, 292, 293, 295, 

297, 300, 301, 302, 305, 308, 311,  

312, 315, 318, 322, 325, 329,   

332, 333, 334, 335,  337, 338, 

341, 351, 357, 358, 360, 366, 368, 

370, 375, 380, 386, 387, 392, 393, 

394, 399, 401, 402, 403, 404, 406, 

407, 409, 411, 413, 416, 417,  

420, 425, 429, 430, 431, 432, 434, 

435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 

444,  446, 447, 449, 456, 457,  

460, 463, 471, 477, 478, 479,  

480, 481, 482, 483,  484, 485, 

488, 489, 493, 494, 495, 496, 497, 

498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 512,  513, 515, 

516, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 

525, 527, 529, 530, 531, 535, 537, 

538, 539, 542, 545, 547, 548, 549, 

553, 554, 555, 556, 557, 559  

funkcjonowania wód, ogólnie  

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) 

substancji ropopochodnych w wyniku 

katastrof drogowych, pochodnych 

amoniaku i soli; opad azotu. 

 

E01.03 Zabudowa rozproszona – w 

obrębie Obszaru występują treny atrakcyjne 

pod zabudowę jednorodzinną i turystyczną 

lobowane przez właścicieli gruntów, które 

przez bezpośrednie sąsiedztwo powodują; 

zabudowę muraw,  zniekształcenie strefy 

brzegowej starorzeczy, zanieczyszczenie i 

zaśmiecanie ich otoczenia. 

 

F01 Akwakultura morska i słodkowodna 
–  zwiększenie obsady ryb lub świadome 

lub nieświadome wprowadzenie obcych 

gatunków, w tym ryb roślinożernych (amur, 

tołpyga) spowoduje utratę równowagi 

biologicznej i pogorszenie się stanu 

zachowania starorzeczy. 

 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane – w 

dolinie Bugu obserwowany jest wzrost 

zainteresowania sportami motorowymi 

(quady cross). W efekcie zagrozić to może 

siedliskom 2330 i 6120.  O ile sporadyczne 

przejażdżki nie będą im bardzo zagrażać o 

tyle systematyczne i rok rocznie 

powtarzające się wkraczanie na te same 

płaty siedlisk może spowodować ich 

zniszczenie 

 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie – zwiększone 

zainteresowanie wypoczynkiem 

plenerowym w okresie letnim może 

71, 78, 82, 100, 103, 113, 114, 

115, 116, 117, 1118, 119, 120, 

121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 

146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 169, 170, 173, 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 



174, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 

187, 188, 191, 192, 194, 195, 197, 

198, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 

207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 

225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 

233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 

243, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 255, 256, 259, 261, 264, 

265, 266, 268, 269, 272, 274, 279, 

284, 288, 289, 291, 294, 296, 298, 

299, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 

313, 314, 316, 317, 320, 321, 323, 

324, 326, 327, 328, 330, 331, 336, 

339, 340, 342, 343, 344, 345, 347, 

348, 349,, 350, 352, 353, 354, 

355, 356, 357, 359, 361, 362, 363, 

364, 365, 367, 369, 371, 372, 373, 

377, 278, 381, 382, 383, 384, 385, 

388, 389, 390, 391, 395, 396, 397, 

398,  400, 405, 408, 410, 412, 

414, 415, 418, 419, 421, 422, 423, 

424, 426, 427, 433, 443, 445, 448, 

450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 

459, 461, 462, 427, 433, 443, 445, 

448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 

458, 459, 461, 462, 464, 465, 466, 

467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 

475, 476, 486, 487, 490, 491, 492, 

499, 509, 510, 511, 514, 517, 521, 

526, 528, 532,  533, 534, 536, 

540, 541, 543, 544, 546, 550, 551, 

552, 558, 

powodować plażowanie i biwakowanie, w 

tym parkowanie samochodów w obrębie 

muraw napiaskowych. 

 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych) – może 

nastąpić w wyniku przedostania się do wód 

starorzeczy substancji ropopochodnych, 

obornika, nawozów sztucznych lub 

herbicydów. 

 

I01  Nierodzime gatunki zaborcze – 

kolonizacja siedlisk przez obce gatunki 

m.in. wiesiołki Oenothera, przymiotno 

kanadyjskie Conyza canadensi. 

 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania 

wód, ogólnie – Wszelkie zmiany w 

systemie hydrologicznym powodujące 

obniżanie się poziomu wód gruntowych, 

brak zalewów oraz zmianę przepływów 

mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać 

negatywnie na stan ochrony siedlisk 

przyrodniczych. W przypadku siedlisk 

3270 i 6430 szczególnie niebezpieczne 

mogą być regulacje koryta. Wszelkie prace 

wpływające lub mogące mieć znaczenie dla 

funkcjonowaniu i stanie zachowania 

starorzeczy można wykonywać dopiero po 

uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska (art.118 ustawy o 

ochronie przyrody). 

 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) –. W przypadku siedliska 3150 

3. 3270 zalewane muliste 

brzegi rzek 

XX  I01  Nierodzime gatunki 

zaborcze 

J02.05 Modyfikowanie 



funkcjonowania wód, ogólnie nastąpi stopniowe wypłycanie i 

lodowacenie zbiorników. W przypadku 

siedlisk 2330, 4030, 6120, 6210 wkraczanie 

roślinności drzewiastej i krzewiastej 

doprowadzić może do całkowitego ich 

zarośnięcia.  

 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna) – wzrost 

trofii w wyniku nadmiernego stosowania 

nawozów sztucznych lub naturalnych, 

opadu azotu atmosferycznego lub 

pozostawiania na terenie Obszaru martwej 

materii organicznej (siano, wykoszone 

szuwary, itp.) spowoduje zmiany w 

strukturze i składzie gatunkowym 

wszystkich siedlisk przyrodniczych. 

 

K04.01 Konkurencja – rodzime gatunki 

ekspansywne, których masowy pojaw może 

doprowadzić do zaniku siedlisk. 

 

I01  Nierodzime gatunki zaborcze – 

ziołorośla i namuliska  są siedliskami, które 

mogą być kolonizowane przez obce gatunki 

roślin, m.in. kolczurka, uczepy, nawłocie, 

przymiotna. 

4. 4030 Suche 

wrzosowiska (Calluno-

Genistion, Pohlio-

Callunion, Calluno-

Arctostaphylion) 

1, 2, 3, 4, 5 K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

5.  6210 Murawy 

kserotermiczne 

 (Festuco-Brometea) 

1 A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu K02.01 zmiana 

składu gatunkowego (sukcesja) 

K04.01 Konkurencja 

E01.03 Zabudowa rozproszona 

6. 6120 Ciepłolubne 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

Stanowiska nr  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu K02.01 zmiana 

składu gatunkowego (sukcesja) 

 

Stanowiska nr 12, 13, 15, 16, 17, 

28 

 A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Stanowiska nr od 1 do 28 I01  Nierodzime gatunki 

zaborcze  

K04.01 Konkurencja 

B01 Zalesianie terenów 

otwartych  

E01.03 Zabudowa rozproszona 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

7. 6410 - 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

 A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji 

wśród roślin 



8. ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

XX  I01  Nierodzime gatunki 

zaborcze 

J02.05 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód, ogólni 

9. 6440 Łąki selernicowe 

(Cnidion dubii) 

Stanowiska: 1-135  A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

10 6510 Ekstensywnie 

użytkowane niżowe 

łąki świeże 

(Arrhenatherion) 

XX  A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

11. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

 

9170 – w rezerwatach 

 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 

(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. jesionu) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 

B02 Gospodarka leśna, użytkowanie 

lasów – hodowla i eksploatacja 

drzewostanów wiąże się z szeregiem 

zabiegów m.in. trzebieże, zręby, sztuczne 

nasadzenia, zrywka drewna. W ich wyniku 

dochodzi do bezpośredniego niszczenia 

fitocenoz leśnych. Przede wszystkim 

objawia się to niewielkim udziałem 

drzewostanów dojrzewających i dojrzałych, 

osiągających wiek powyżej 100 lat. Tym 

samym zachodzący w sposób naturalny 

proces powolnego dojrzewania fitocenoz 

leśnych zostaje cyklicznie 

powstrzymywany przez człowieka na 

jednym z jego etapów.  W przypadku 

łęgów zrąb zupełny stanowi wręcz  

 

9170 

 Poza rezerwatami 

B02 Gospodarka leśna, 

użytkowanie lasów 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

K02.04 Zakwaszenie (naturalne) 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 



(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. dębu) 

przerwanie ciągłości ekosystemu leśnego i 

jego ponowne odradzanie. Wielokrotność 

tego procesu objawia się odtwarzaniem 

łęgu za każdym razem gorszego 

jakościowo pod względem przyrodniczym. 

W wyniku gospodarki leśnej brak jest 

odpowiedniej ilości martwego drewna, tym 

samym nie występują wszystkie fazy 

rozkładu drzew stojących i leżących kłód.  

Drzewostany są ujednolicone wiekowo i 

przestrzennie. Prace trzebieżowe w okresie 

wegetacyjnym prowadzą do niszczenia 

runa, zwłaszcza podczas zrywki drewna. 

Modyfikacja gospodarki leśnej w dłuższej 

perspektywie stopniowo wpłynie na 

poprawę stanu zachowania siedliska 

przyrodniczego. Na siedliskach grądów w 

składach odnowieniowych występują 

gatunki niezgodne z siedliskiem; So, Md, 

Św.   

B02.02 Wycinka lasu – potencjalnym 

zagrożeniem w obrębie Ostoi jest 

wycinanie fragmentów łęgów pod 

zabudowę jednorodzinną i letniskową, oraz 

w ramach prac utrzymaniowych rzek. 

E01.03 Zabudowa rozproszona – rozwój 

zabudowy jednorodzinnej i letniskowej, w 

efekcie czego dochodzi do trwalej zajętości 

terenu, odwodnienia gruntów, dewastacja 

strefy brzegowej rzeki, oraz utraty siedlisk 

łęgowych poprzez wycinkę drzew.  

I01 Nierodzime gatunki zaborcze – 

wkraczanie gatunków obcych 

geograficznie, m.in. z rodzaju niecierpek 

Impatiens, klon jesionolistny Acer ngundo. 

12. 91E0* - Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso -incanae, 

olsy źródliskowe) 

rezerwat  I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 

modyfikowanie systemu 

hydrologicznego, ogólnie  
K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego ewolucja 

biocenozy (grądowienie) 

K01.04 Zatopienie 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 

(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. jesionu, olszy) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 
prywat B02.02 Wycinka lasu 

B02 Gospodarka leśna, 

użytkowanie lasów 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego ewolucja 

biocenozy (grądowienie) 

E01.03 Zabudowa rozproszona 

B02 Gospodarka leśna, 

użytkowanie lasów 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 

modyfikowanie systemu 

hydrologicznego, ogólnie 

K01.04 Zatopienie 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 

(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. jesionu, olszy) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 



LP B02 Gospodarka leśna, 

użytkowanie lasów 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego ewolucja 

biocenozy (grądowienie) 

B02 Gospodarka leśna, 

użytkowanie lasów I01 

Nierodzime gatunki zaborcze 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 

modyfikowanie systemu 

hydrologicznego, ogólnie 

K01.04 Zatopienie 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 

(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. jesionu, olszy) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców 

J02.01  Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie (modyfikowanie  systemu 

hydrologicznego, ogólnie)  – przedmiotami 

ochrony w obrębie obszaru są lasy łęgowe. 

Wszelkie zmiany w systemie 

hydrologicznym w obrębie doliny rzeki 

Bug powodujące obniżanie się poziomu 

wód gruntowych, brak zalewów oraz 

zmianę przepływów mogą bezpośrednio 

lub pośrednio wpływać negatywnie na stan 

ochrony siedlisk przyrodniczych. 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

ewolucja biocenozy (sukcesja) –

obniżenie się poziomu wód gruntowych, 

brak zalewów i przesuszenie podłoża 

siedlisk przyrodniczych 91E0 i 91F0 

skutkować będzie gądowieniem. W 

przypadku siedliska 91I0 proces ten jest 

zaawansowany. 

K02.04 Zakwaszenie (naturalne) – 

wprowadzanie sosny na siedliska grądu 

przez kilka pokoleń powoduje proces 

pinetyzacji i borowienie, w efekcie czego 

zwiększa się kwasowość środowiska 

glebowego.  

K04.03 Zawleczenie choroby, 

przenoszenie chorób – ostatnich dekadach 

dochodziło w obrębie Obszaru do 

zamierania jesionu i wiązu. W wielu 

rejonach sygnalizowane jest zamieranie 

olszy i dębu. W obu przypadkach za ten 

13. 91F0 Łęgowe lasy 

dębo-wo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

rezerwat 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego Ewolucja 

biocenotyczna (grądowienie) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (presja 

jeleniowatych 

 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 

modyfikowanie systemu 

hydrologicznego, ogólnie 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego Ewolucja 

biocenotyczna (grądowienie) 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 

(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. jesionu, wiązu, dębu) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (presja 

jeleniowatych 

 



 B02 Gospodarka leśna, 

użytkowanie lasów 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego Ewolucja 

biocenotyczna (grądowienie) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (presja 

jeleniowatych 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 

modyfikowanie systemu 

hydrologicznego, ogólnie 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego Ewolucja 

biocenotyczna (grądowienie) 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 

(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. jesionu, wiązu, dębu) 

K04.05 Szkody wyrządzane 

przez roślinożerców (presja 

jeleniowatych 

proces nie odpowiada jeden 

zidentyfikowany czynnik, lecz zbiór 

różnych nakładających się w tym samym 

miejscu i czasie zjawisk powodujących 

osłabienie a następnie obumieranie drzew. 

W praktyce nie ma środków i możliwości 

przeciwdziałających zjawiska masowego 

obumierania drzew jeśli już takie wystąpi.   

K01.04 Zatopienie – długotrwale zalanie 

prowadzi do drastycznych zmian w 

strukturze i funkcjach siedlisk 

przyrodniczych, w przypadku siedliska 

91E0 zachodzi proces wymierania 

drzewostanu. na terenie Ostoi czynnikami 

powodującymi zatopienie są: działalność 

bobrów i wysoki poziom wód gruntowych.   

 K04.05 Szkody wyrządzane przez 

roślinożerców – położenie Obszaru w 

obrębie urozmaiconego krajobrazowo i 

siedliskowo terenu jakim jest  dolina Bugu 

dużymi kompleksami lasów z sprzyja 

koncentracji zwierzyny płowej w obrębie 

łęgów będących przedmiotem ochrony. 

Przegęszczenie może wpływać na 

zgryzanie młodych drzew hamując lub 

eliminując proces naturalnego odnowienia. 

Również liczna populacja bobra stanowi 

zagrożenie dla łęgów wierzbowych 91E0.1 

i topolowych 91E0.2 poprzez ścinanie 

drzew i zmniejszanie powierzchni, ogólnie 

i tak niewielkiej, tych podtypów siedlisk 

przyrodniczych.    

14. *91I0  Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

1 B02 Gospodarka leśna, 

użytkowanie lasów 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego Ewolucja 

biocenotyczna (grądowienie) 

I01 Nierodzime gatunki 

zaborcze 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego Ewolucja 

biocenotyczna (grądowienie) 

K04.03 Zawleczenie choroby,  

przenoszenie chorób 

(chorobowe obumieranie drzew, 

m.in. dębu) 



15. Leniec 

bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 

1437_1 

1437_2 

 

A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia – brak użytkowania 

uruchomi proces sukcesji 

K04.01 Konkurencja – 

wkraczanie trzcinnika leśnego 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) – 

zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

 

A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia – brak użytkowania 

uruchomi proces sukcesji 

K04.01 Konkurencja – 

wkraczanie trzcinnika leśnego 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) – 

zarastanie przez drzewa i 

krzewy 

 

A02 Zmiana sposobu uprawy – brak 

opłacalności wynikającej z użytkowania 

łąkowo-pasterskiego może spowodować 

zamianę siedlisk łąkowych w grunty orne i 

wprowadzanie na nie dochodowych upraw 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia – brak 

opłacalności i przemiany ekonomiczno-

społeczne spowodowały zarzucenie lub 

ograniczenie użytkowania łąkowo-

pasterskiego na znacznej powierzchni łąk w 

obrębie obszaru Natura 2000 

A08 Nawożenie (nawozy sztuczne) –  

stosowanie nawozów w celu zwiększenia 

wydajności produkcyjnej łąk spowoduje 

wzrost ich żyzności oraz zmiany w 

strukturze i składzie gatunkowym siedlisk 

łąkowych na korzyść 

wysokoproduktywnych traw.   

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) –  w wyniku zaprzestania 

użytkowania łąki i polany ulegają w ciągu 

kilku lat procesowi zarastania. Wkraczanie 

krzewów i drzew powoduje ocienieni i 

ustępowanie gatunków światłolubnych. 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji wśród 

roślin – wkraczanie obcych gatunków 

inwazyjnych oraz ekspansywnych 

gatunków rodzimych roślin zielnych 

 

16. Starodub łąkowy 

Ostericum palustre 

1617_1 1617_2 1617_3 

1617_4 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji 

wśród roślin 

A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji 

wśród roślin 

17. 1032 

Skójka 

gruboskorupowa  

Unio crassus  

Wszystkie stanowiska 

 

 D01.02 Drogi, szosy, autostrady 

J02.05 Prace hydrotechniczne 

np umacnianie brzegów, 

bagrowanie 

H01.03 zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych ze źródeł 

D01.02 Drogi, szosy, autostrady – 

możliwość zanieczyszczenia wody w 

wyniku katastrof drogowych 

 

J02.05 Prace hydrotechniczne np 

umacnianie brzegów, bagrowanie – 



punktowych Powstawanie zawiesin doprowadzających 

do zakłócenia procesów fizjologicznych u 

małży (oddychanie). Okresowe wzrosty 

zanieczyszczeń mechanicznych (zawiesiny) 

wody, niszczenie siedliska poprzez 

bagrowanie dna i wysypywanie tłucznia 

kamiennego wywołane pracami 

 

H01.03 zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych ze źródeł punktowych 

– Rozwój fitoplanktonu, wzrost materii 

organicznej. Zanieczyszczenia lokalne, 

spuszczanie lub nieszczelności zbiorników 

na szambo, spływ wód z pól nawożonych 

organicznie 

14. 1060  

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

Wszystkie stanowiska 

1060_1, 1060_2, 

1060_3, 

1060_4, 1060_5, 

1060_6, 

1060_7, 

1060_8, 

1060_10, 

1060_11 

 

A03.01 Intensywne koszenie 

lub intensyfikacja  

A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

A03.01 Intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 

A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

A03.01 Intensywne koszenie lub 

intensyfikacja –   koszenie w trakcie 

zerowania larw oraz brak  pozostawienia 

powierzchni nieskoszonych, całych lub ich 

części ogranicza bazę pokarmowa i zanik 

roślin żywicielskich. 

A02 Zmiana sposobu uprawy – brak 

opłacalności wynikającej z użytkowania 

łąkowo-pasterskiego może spowodować 

zamianę siedlisk łąkowych w grunty orne i 

wprowadzanie na nie dochodowych upraw  

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia – brak 

opłacalności i przemiany ekonomiczno-

społeczne spowodowały zarzucenie lub 

ograniczenie użytkowania łąkowego na 

znacznej powierzchni siedlisk łąkowych w 

obrębie obszaru Natura 2000 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu – brak opłacalności i przemiany 

ekonomiczno-społeczne spowodowały 

zarzucenie lub ograniczenie użytkowania 

18. 4038  

Czerwończyk fioletek 

Lycaena helle 

4038_1 A03.01 Intensywne koszenie 

lub intensyfikacja  

A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 

A03.01 Intensywne koszenie 

lub intensyfikacja 

A02 Zmiana sposobu uprawy 

A03.03 Zaniechanie / brak 

koszenia 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu 

A08 Nawożenie (nawozy 

sztuczne) 



K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

pasterskiego na znacznej powierzchni 

siedlisk łąkowych w obrębie obszaru 

Natura 2000 

A07 Stosowanie biocydów, hormonów i 

substancji chemicznych – stosowane na 

sąsiadujących z obszarem polach 

uprawnych zabiegi agrotechniczne z 

nieumiejętnym (nadmiernym) użyciem 

insektycydów. 

A08 Nawożenie (nawozy sztuczne) – 

stosowanie nawozów w celu zwiększenia 

wydajności produkcyjnej łąk spowoduje 

wzrost żyzności siedliska oraz zmiany w 

strukturze i składzie gatunkowym siedlisk 

łąkowych na korzyść 

wysokoproduktywnych traw.  

B02.01.01 Odnawianie lasu po wycince 

(drzewa rodzime) – z uwagi na swoje 

wymagania termiczne jelonek jest bardzo 

wrażliwy na wzrastające ocienianie 

podłoża, szczególnie na glebach lekkich o 

małej pojemności cieplnej. Zarastanie dna 

lasu przez gatunki szybko rosnących drzew 

i krzewów (np. leszczyna, grab itp.) 

zwiększa ocienienie podłoża i stopniowo 

pogarsza warunki życia i rozwoju jelonka 

rogacza. Ponadto przywiązanie jelonka do 

dębów, jako roślin żywicielskich larw 

uzależnia jego występowanie od obecności 

tych drzew w środowisku. Dlatego zbyt 

niski udział dębów w lasach nie stwarza 

możliwości dla zachowania populacji 

jelonka rogacza.  

B02.02 Wycinka lasu – jednocześnie 

wylesianie zbyt dużych powierzchni w 

cięciach gniazdowych i ich odnawianie 

19. 1042  

Zalotka większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

1042_1 Nie stwierdzono H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

20. 1037  

Trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 

1037_1 Nie stwierdzono H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 



jednowiekowymi nasadzeniami, znacznie 

pogarszają strukturę wiekową 

drzewostanów. Usuwanie drzew martwych, 

złomów i wykrotów, ograniczają 

możliwość powstawania mikrośrodowisk 

niezbędnych dla rozwoju larw wyłącznie 

do pniaków pozostałych po wycince. Na 

wielu stanowiskach ich liczba nie zapewnia 

ciągłości występowania gatunku. 

D01.02 Drogi, szosy, autostrady – 

konieczność dopasowania dróg do 

określonych parametrów oraz utrzymania 

ich w dobrym stanie technicznym wymusza 

działania związane niekiedy z wycinką 

drzew - w omawianym przypadku 

wiązałoby się to ze zniszczeniem siedliska 

przedmiotu ochrony. 

G05.04 Wandalizm polegający na 

uszkadzaniu spróchniałych drzew poprzez 

np. ich zaśmiecanie lub dewastację 

(odrywanie kory i drewna, odsłanianie 

dziupli, wypalanie) 

 G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na 

potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie 

drzew przydrożnych – usuwanie drzew 

wiąże się ze zniszczeniem siedliska 

przedmiotu ochrony 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych)  – 

zanieczyszczenia wody są przyczyną  

wymierania  larw ważek.  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) – wkraczanie drzew i krzewów 

w wyniku zaprzestania użytkowania. 

K03.04 Drapieżnictwo – wysoka 



liczebność dzika Sus scorfa powoduje silną 

redukcję ilości larw rozwijających się na 

karpach dębowych. 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji roślin 
inne naturalne procesy (zarastanie poboczy 

krzewami) wpływające na pogorszenie 

warunków życia drzew (dostęp światła, 

związków pokarmowych). 

21. 1083 jelonek rogacz 

Lucanus cervus 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

J6 

J7 

B02.01.01 Odnawianie lasu po 

wycince (drzewa rodzime) 

B02.02 Wycinka lasu 

K03.04 Drapieżnictwo  

22. Pachnica  

Osmoderma spp 

1084_1 1084_2 

1084_3 

1084_4 

1084_5 

1084_6 

1084_7 

1084_8 

1084_10 

1084_11 

1084_12 

1084_13 

 A07 Stosowanie biocydów, 

hormonów i substancji 

chemicznych 

E06 Inne rodzaje aktywności 

człowieka związane z 

urbanizacją, przemysłem  itp. 

G05.06 Chirurgia drzewna, 

ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie 

drzew przydrożnych 

G05.04 Wandalizm 

 

 

 

1084_1 

1084_2 

1084_8 

 

D01.02 Drogi, szosy, autostrady 

 D01.02 Drogi, szosy, autostrady 

K06 Inne lub mieszane formy 

międzygatunkowej konkurencji 

roślin inne naturalne procesy 
1084_12 

G05.04 Wandalizm 



23. Kiełb białopłetwy 

Romanogobio albipinatus   
6144_Poligon1 

St. badawcze:  

6144_1  6144_2  6144_3 

6144_4  6144_5  6144_6 

6144_7  6144_8  6144_9 

6144_10  6144_11  6144_12 

6144_13  6144_14 

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 

zamieszkane, w tym: 

• E01.01 Ciągła miejska zabudowa 

• E01.02 Nieciągła miejska 

zabudowa 

• E01.03 Zabudowa rozproszona 

F05.04 Kłusownictwo 

J03.02 Antropogeniczne 

zmniejszenie spójności siedlisk 

[fragmentacja] 

J03.02.01 Zmniejszenie migracji / 

bariery dla migracji 

J03.02.03 Zmniejszenie wymiany 

materiału genetycznego 

 

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 

zamieszkane, w tym: 

 E01.01 Ciągła miejska 

zabudowa 

 E01.02 Nieciągła miejska 

zabudowa 

 E01.03 Zabudowa 

rozproszona 

E03 Odpady, ścieki 

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych, w 

tym: 

 J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie — 

ogólnie 

 J02.02 Usuwanie osadów 

(mułu…) 

 J02.03 Regulowanie 

(prostowanie koryt rzecznych) 

i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych 

J02.10 Gospodarka roślinnością 

wodną i przybrzeżną na potrzeby 

odwodnienia 

J02.11 Zmiany zasilenia, 

składowanie śmieci, odkładanie 

wybagrowanego materiału 

J02.13 Zaniechanie gospodarki 

E01.01, E01.02. i E01.03 Zabudowa – rozwój 

zabudowy jednorodzinnej i letniskowej, w 

efekcie czego dochodzi do trwalej zajętości 

terenu, odwodnienia gruntów, dewastacja strefy 

brzegowej rzeki, oraz utraty siedlisk. 

 

E03 Odpady, ścieki - Pozbywanie się odpadów  

i ścieków z gospodarstw domowych  - 

zaśmiecanie strefy brzegowej, składowanie 

odpadów komunalnych i zanieczyszczenie 

wody. 

 

F05.04 Kłusownictwo –  w trakcie połowów 

innych gatunków zwłaszcza przy użyciu 

narzędzi elektrycznych, wykorzystywanych 

powszechnie w połowach dochodzi  do urazów 

wewnętrznych lub śmierć osobnika, oraz 

przepłaszanie ryb z obszarów przez 

niezasiedlanych. Na podstawie wywiadu 

prowadzonego wśród wędkarzy i członków 

straży rybackiej ustalono, że jest to proceder 

powszechny na obszarze objętym Ostoją. 

 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych -. wszelkie zmiany w 

systemie hydrologicznym w obrębie doliny 

rzeki Bug i jego dopływów powodujące 

obniżanie się poziomu wód gruntowych, brak 

zalewów oraz zmianę przepływów mogą 

bezpośrednio lub pośrednio wpływać 

negatywnie na stan ochrony ichtiofauny. 

24. Boleń  

Aspius aspius 

1130_Poligon1 

1130_Poligon2 

25. 

 

Różanka 

 Rhodeus sericeus 

amarus 

5339_ Poligon1 

st. badawcze: 

5339_1  5339_2  5339_3 

5339_4  5339_5  5339_6 

5339_7  5339_8  5339_9 

5339_10  5339_11  5339_12 

5339_13  5339_14 5339_15 

 5339_ Poligon2 

st. badawcze  

5339_16  5339_17  5339_18 

5339_19  5339_20  5339_21 

5339_22 

26. Piskorz Misgurus fosilis 1145_Poligon1  

st. badawcze: 

1145_1  1145_2  1145_3 

1145_4  1145_5  1145_6 

1145_7  1145_8 

1145_Poligon2  

St. badawcze  

1145_9  1145_10  1145_11 



27. Koza  

Cobitis taenia 

1149_Poligon1 

St. badawcze  

1149_1   1149_2    1149_3 

1149_4   1149_5    1149_6 

1149_7   1149_8    1149_9 

1149_10  1149_11  1149_12 

1149_13  1149_14  1149_15 

1149_16  1149_17   1149_18 

1149_19  1149_20  1149_21 

1145_22 

wodnej 

J03.02 Antropogeniczne 

zmniejszenie spójności siedlisk 

[fragmentacja] 

J03.02.01 Zmniejszenie migracji / 

bariery dla migracji 

J03.02.03 Zmniejszenie wymiany 

materiału genetycznego 

I01 Nierodzime gatunki zaborcze 

K01.03 Wyschnięcie 

K05.01 Zmniejszenie 

płodności/dyspersja genetyczna 

Wszystkie te działania powodują bezpośrednie 

zmiany w siedlisku ryb. Przy czym na podstawie 

badań terenowych wydaje się, że największy 

wpływ na rozmieszczenie gatunków oraz ich 

liczebność ma bagrowanie i regulacja koryt 

rzecznych oraz zabudowa hydrotechniczna, 

zarówno na obszarze Ostoi jak i poza nią. 

Wszystkie te działania powodują 

przekształcenia siedlisk lub stanowią bariery na 

uniemożliwiających migrację.. Powoduje to 

tworzenie się populacji lokalnych narażonych na 

działanie takich czynników jak inbred, co 

wpływa negatywnie na ich zdolności 

adaptacyjne.  

I01 Nierodzime gatunki zaborcze – obce 

inwazyjne gatunki ryb, m.in. trawianka mające 

wpływ na spadek liczebności rodzimych 

gatunków ryb. 

 

K01.03 Wyschnięcie – wyschniecie starorzeczy 

może doprowadzić do unicestwienia 

zamieszkujących je ryb. 

 

K05.01 Zmniejszenie płodności/dyspersja 

genetyczna – istniejące budowle 

hydrotechniczne stanowią bariery 

uniemożliwiające migracje ryb i minogów 

izolując od siebie poszczególne populacje co 

prowadzi do rozmnażania wsobnego. 

1149_Poligon2 

St. badawcze  

1145_23  1145_24   1145_25 

1145_26  1145_27   1145_28 

1145_29   1145_30  1145_31 

1145_32   1145_33   1145_34 

1145_35   1145_36   1145_37 

1145_38   1145_39   1145_40 

1145_41   1145_42 

28. Koza złotawa 

Sabanejewia aurata 

1146_Poligon1 

St. badawcze 1146_1 

29. Głowacz bialopletwy 

Cottus gobio 

1163_Poligon 2  

St. badawcze 1163_1 

30. 1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

K1, K3, K4, K5, K7 K8, K9, K11, 

K12 
D 01.02 drogi twarde  

D01.02  drogi twarde – na drogach 

utwardzonych, zwłaszcza przebiegających 

w pobliżu zbiornika rozrodczego kumaki i 

traszki  (i inne płazy) często giną pod 

kołami.  

D05 usprawniony dostęp do obszaru – ze 

względu na łatwą penetrację możliwe są 

także inne zagrożenia (zaśmiecanie, 

możliwy wandalizm, zatrucie wody 

różnymi substancjami). 

K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, 

K11, K12, K15, K17  

D05 usprawniony dostęp do 

obszaru 

G 05.05 wandalizm 

K1, 4, 13, 14, 16, 17 K 01.03 wyschnięcie  

K4  L08 powódź (procesy naturalne) 

K6, K11 K03.04 drapieżnictwo  

K10, 12 K 02 sukcesja  

K 1,4, 13, 14, 16, 17  K02 sukcesja 



K 2, 7, 8 

 

J 02.15 – spowodowane pzez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

 

K 01.03 wyschnięcie – szybkie wysychanie 

okresowych zbiorników w niektórych 

latach może skutkować niemożnością 

ukończenia rozwoju przez kijanki 

kumaków (i innych płazów), które 

potrzebują około 3 miesięcy rozwoju by 

przejść metamorfozę. Ten naturalny proces 

przyspiesza zwłaszcza w latach suchych, 

gdy na teren zajmowany uprzednio przez 

zbiornik wodny wkracza roślinność typowo 

lądowa. Z kolei w latach bardziej mokrych 

woda zasila te stanowiska i powoduje 

zahamowanie lub nawet cofnięcie się 

procesu sukcesji. 

L08 powódź (procesy naturalne) – 

podczas możliwych wylewów rzeki 

stanowisko narażone jest na zalanie przez 

wody powodziowe. Kumaki i traszki nie 

mogą rozmnażać się w wodzie płynącej, a 

ponadto wody powodziowe mogą nieść ze 

sobą najróżniejsze zanieczyszczenia, a 

także mogą z nimi trafić do zbiornika 

drapieżne ryby, które są groźnymi wrogami 

naturalnymi kijanek kumaka i traszki.  

K03.04 drapieżnictwo – kumaki i traszki 

często koegzystują z rybami, ale przede 

wszystkim dzieje się tak w kompleksach 

stawów rybnych, w których niemal zawsze 

część zbiorników nie jest obsadzona 

dużymi rybami. W przypadku omawianego 

stanowiska ryby mogą zjadać jaja i larwy 

omawianego.  

G05.05 wandalizm – takiego zagrożenia 

niestety nigdy wykluczyć nie można, a 

wzrasta ono w miarę zwiększania się 

dostępności danego terenu. 

K3, K4, K5, K7, K8, K9, K15, 

K17 
 

H01 zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

K7, K8, K11 

 

F01.01 intensyfikacja hodowli 

ryb 

K03.04  drapieżnictwo 

31. 1166 Traszka 

grzebieniasta Triturus 

cristatus 

T1, T3, T4 D01.02 drogi twarde  

T1, T4, T6 D05 usprawniony dostęp do 

obszaru 
 

T1 K01.03 wyschnięcie  

T4,  T5 K02.03 eutrofizacja 

 
 

T6, T7 K02 sukcesja  

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 
 

G05.05 wandalizm 

 

T1  K02 sukcesja 

T1, T3, T4 

 

H01 zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

 

T2 

 

J02.15 spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

 



F01.01 intensyfikacja hodowli ryb – 

zmiana sposobu gospodarowania 

(zwiększenie obsady ryb, wprowadzenie 

innych, drapieżnych gatunków, zmiana 

cyklu produkcyjnego powodująca brak 

wody w czasie rozmnażania się i rozwoju 

kijanek) mogłaby skutkować zanikiem  

lokalnej populacji kumaka. 

H01 zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych – zagrożenie to 

wynikać może  z obecności w pobliżu 

zabudowań gospodarskich, dróg (możliwe 

jest przedostawanie się do wody różnego 

rodzaju zanieczyszczeń takich jak odpady 

komunalne, oleje, smary, lub paliwo), lub 

przedostania się wraz z wodami płynącymi 

najróżniejszego rodzaju zanieczyszczeń. 

J02.15 spowodowane przez człowieka 

zmiany – osuszenie, zasypanie, 

odwodnienie zbiorników lub terenów 

zalewowych skutkować będzie utrata 

siedlisk dla kumaka i traszki. 

K02.03 eutrofizacja – stanowiska te 

ulegają procesowi eutrofizacji. W wodzie 

rozwijają się licznie glony (woda jest 

mętna, zielona), na powierzchni mnoży się 

rzęsa wodna i wydaje się, że stanowiska 

tracą przydatność jako miejsce rozrodu 

traszek. 

32. 1355  

Wydra  

Lutra lutra 

1 D01.02 drogi, autostrady  Do kolizji z samochodami może dochodzić 

ewentualnie podczas wysokich stanów 

wód, kiedy wydry mogą  próbować 

przekraczać drogę przemieszczając się 

pomiędzy starorzeczem, a rozlewiskami na 

łąkach/rzeką Krzną. Natężenie ruchu na 

drodze wojewódzkiej przecinającej rz. 



Krzna jest niewielkie. 

5 F05.05 odstrzał, F03.02.03 

chwytanie, trucie, kłusownictwo 
 Legalna lub nielegalna eliminacja zwierząt 

szczególnie w okresie zimowym kiedy 

czynią największe szkody gospodarcze 

polując na ryby w zimochowach. 

10 D01.02 drogi, autostrady  Kolizje z samochodami na drodze 

wojewódzkiej podczas przemieszczania się 

wzdłuż kanału. Siedlisko gatunku należy do 

suboptymalnych. Natężenie ruchu na 

drodze jest niewielkie. 

23 D01.02 drogi, autostrady;  

 

 

 

H01.03 inne zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych ze 

źródeł punktowych 

 Kolizje z samochodami na drodze krajowej 

podczas przemieszczania się pomiędzy 

leżącymi na północ od mostu (po obu 

stronach drogi) terenami podmokłymi. 

 

Stan ekologiczny wód zły - elementy 

fizykochemiczne i ichtiofauna z oceną złą, 

co ogranicz bazę pokarmową wydry. 

Źródło i rodzaj zanieczyszczeń nieznane. 

25 D01.02 drogi, autostrady;  Kolizje z samochodami na drodze krajowej 

26 H01.03 inne zanieczyszczenie 

wód 
 Stan ekologiczny wód słaby, co może 

ograniczać bazę pokarmową wydry. Źródło 

i rodzaj zanieczyszczeń nieznane 

28 H01.03 inne zanieczyszczenie 

wód 
 Stan ekologiczny wód słaby, co może 

ograniczać bazę pokarmową wydry. Źródło 

i rodzaj zanieczyszczeń nieznane 

33 H01.03 inne zanieczyszczenie 

wód 
 Stan ekologiczny wód słaby, co może 

ograniczać bazę pokarmową wydry. Źródło 

i rodzaj zanieczyszczeń nieznane 

42 F05.05 odstrzał, F03.02.03 

chwytanie, trucie, kłusownictwo 
 Legalna lub nielegalna eliminacja zwierząt 

szczególnie w okresie zimowym kiedy 

czynią największe szkody gospodarcze 

polując na ryby w zimochowach. 

45 D01.02 drogi, autostrady  Kolizje z samochodami na drodze krajowej 

podczas przemieszczania się pomiędzy 

położonymi na południe od mostu na Bugu 



terenami podmokłymi. 

50 D01.02 drogi, autostrady  Kolizje z samochodami na drodze krajowej 

podczas przemieszczania się pomiędzy 

położonymi na południe od mostu na Bugu 

terenami podmokłymi. 

51  H01.03 inne zanieczyszczenie 

wód 

W poprzednim sezonie stan ekologiczny 

oceniono jako słaby; w obecnym 

stwierdzono liczne ryby potwierdzone w 

wywiadzie. Źródło i rodzaj zanieczyszczeń 

są nieznane, dlatego nie można wykluczyć 

ponownego zanieczyszczenia rzeki. 

D01.02 drogi, autostrady  Kolizje na drodze wojewódzkiej 

(potwierdzone w wywiadzie). Meander 

Bugu i ujściowy odcinek rz. Brok znajdują 

się ok 30 m. od drogi. Po drugiej stronie 

znajdują się niewielkie zbiorniki wodne, co 

zachęcać zwierzęta do przekraczania drogi.. 

Brak tu przepustu/motu. Most na rz. Brok 

znajduje się ok. 500m dalej na wsch. 

52  H01.03 inne zanieczyszczenie 

wód 

W poprzednim sezonie stan ekologiczny 

oceniono jako słaby; w obecnym 

stwierdzono liczne ryby potwierdzone w 

wywiadzie. Źródło i rodzaj zanieczyszczeń 

są nieznane, dlatego nie można wykluczyć 

ponownego zanieczyszczenia rzeki. 

52 D01.02 drogi, autostrady  Kolizje na drodze wojewódzkiej  

przebiegającej na pd od Bugu w pobliży 

cieków i terenów okresowo podmokłych 

53  E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

Rozbudowa wsi Brańszczyk może 

powodować utratę części siedlisk nad 

brzegami Bugu. 

60  E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

Rozbudowa wsi Kamieńczyk może 

powodować utratę części siedlisk nad 

brzegami Bugu. 

61 F05.05 odstrzał, F03.02.03 

chwytanie, trucie, kłusownictwo 

 Legalna lub nielegalna eliminacja zwierząt 

szczególnie w okresie zimowym kiedy 



czynią największe szkody gospodarcze 

polując na ryby w zimochowach. 

62  E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

Rozbudowa wsi Tuchlin może powodować 

utratę/dalsze pogarszanie części siedlisk 

nad brzegami Bugu i jego starorzeczem. 

63 H01.03 inne zanieczyszczenie 

wód 

 Stan ekologiczny wód słaby, co może 

ograniczać bazę pokarmową wydry. Źródło 

i rodzaj zanieczyszczeń nieznane 

64 D01.02 drogi, autostrady  Kolizje na drodze krajowej nr 8, pod którą 

przebiega zasiedlony przez wydry kanał. 

Przy wyższych stanach wód zwierzęta 

mogą unikać niskiego przepustu i 

przekracza drogę. 

33. 1352  

Wilk  

Canis lupus 

Ostoja Nadbużańska D01.02 drogi, autostrady, 

J03.02.01 zmniejszenie migracji 

/ bariery dla migracji 

J03.02 antropogeniczne 

zmniejszenie spójności  siedlisk, 

E01 Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

F03.02.04 kontrola 

drapieżników, F03.02.04 

kontrola drapieżników, F03 

Polowanie i pozyskiwanie 

dzikich zwierząt (lądowych), 

XE Zagrożenia i naciski spoza 

terytorium UE 

Istniejące drogi, krajowe i wojewódzkie 

przecinające puszczę Białą i Ostoję 

Nadbużańską powodują zagrożenie  w 

postaci kolizji zwierząt z samochodami. 

Skala śmiertelności na drogach nie jest 

znana. Udokumentowano jedynie dwie 

kolizje na drodze krajowej nr 8 

przecinającej Puszczę Białą ale należy 

przypuszczać, że dochodzi do częstszych 

wypadków z udziałem wilków. Drogi 

stanowią także barierę migracyjną – 

zarówno w obrębie Ostoi Nadbużańskiej i 

kompleksów leśnych Puszczy Białej, jak 

również na przebiegu korytarzy 

migracyjnych wiodących z/do/przez 

wymienione w kolumnie obok stanowiska, 

co obrazuje załączona mapa.  

     Wraz z rozbudową miejscowości na 

obrzeżach odpowiednio Puszczy 

Mielnickiej, Puszczy Białej oraz w 

dolinie Bugu może dojść do zmiany 

użytkowania terenów dotychczas 



niezabudowanych, które znajdują się na 

trasie korytarzy migracyjnych, a także 

mogą stanowić rewiry łowieckie wilka.  

 

 

5. Cele zadań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony 
 

ID stanowiska 
 

Stan 

ochrony 
 

Cele zadań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony 
 

2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 27, 33, 

34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 56, 57, 62, 66, 67, 

72, 73, 84, 86, 89, 91, 93, 100, 103, 105, 

107, 109, 110, 112, 115, 119, 122 

U1 Utrzymanie dotychczasowej struktury 

i funkcji siedliska, która jest w stanie 

właściwym. Ze względu na wysoki 

stopień wrażliwości na procesy 

sukcesyjne należy siedlisko 

mentorować i w razie stwierdzenia 

wzrostu udziału siewek i podrostu 

drzew  podjąć działania polegające na 

ich usunięciu. 

W perspektywie 10 lat obowiązywania PZO 

może dojść na skutek procesów sukcesji do 

pogorszenia się staniu zachowania i struktury 

siedliska.  

1, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22 26, 28, 30, 31, 38, 

39, 40, 42, 45, 46, 49, 50, 54, 55, 59, 63, 64, 

71, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 99, 101, 

104, 106, 108, 111, 116, 117, 118, 123 

U1 Polepszenie struktury i funkcji 

siedliska poprzez zastosowanie 

metody czynnej ochrony polegającej 

na wycinaniu i karczowaniu podrostu 

drzew, głównie sosny  

W perspektywie 10 lat obowiązywania PZO 

podjęcie działań zmierzających do ograniczenia 

udziału drzew powinno w znaczący i widoczny 

sposób polepszyć stan zachowania siedliska  ze 

stanu złego (U2) i niezadawalającego (U1) do 

stanu właściwego (FV) 
9, 16, 17, 20, 21, 29, 32, 47, 48, 51, 52, 58, 

60, 61, 65, 68, 69, 70, 75, 77, 82, 87, 88, 95, 

96, 97, 102, 113, 114, 120, 121 

U2 

Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

 

6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,  41, 

42, 43,  44, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56,  57, 

59, 60, 61, 62, 63, 58, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 

75, 84, 85,  87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  

101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 123, 

124, 125, 132, 139, 145, 148, 150, 168, 180,  

196, 205, 211, 212,  236, 244,  262, 263, 

273,  275, 276, 277,  280, 281, 282, 283, 

FV Utrzymanie dotychczasowej struktury 

i funkcji siedliska 

Jeśli nie nastąpi gwałtowne osuszenie lub 

przeżyźnienie starorzecza nie przewiduje się 

pogorszenia stanu zachowania siedliska. 



286, 287, 290, 292, 295, 301, 305, 312, 315, 

325,  332, 333, 335,  337, 341, 351, 358, 

360, 366, 368, 370, 375, 386, 392, 399, 401, 

402, 403, 404, 407, 409, 411, 413, 416, 417,  

420, 429, 432, 435, 436, 444,  446, 447, 460, 

463, 471, 477, 478, 479,  480, 481, 482, 483,  

484, 485, 488, 493, 494, 496, 498, 500, 501, 

502, 504, 506, 507, 508, 512,  513, 515, 516, 

519, 520, 522, 523, 525, 527, 529, 530, 531, 

535, 537, 538, 539, 542, 547, 548, 549, 553, 

554, 556, 557, 559 

1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 29,  36, 37, 

39, 40, 48, 49, 50, 51, 54, 64,  65, 67, 70, 76, 

77, 79, 80, 81, 83, 86, 89, 90, 98, 99, 104, 

111, 112, 133, 134, 135, 136, 144, 160, 167, 

171, 172, 175, 182, 183, 186, 189, 190, 202, 

224, 230, 240, 241, 247, 257,  357, 258, 260, 

267,  270, 271, 278, 285, 293, 297, 300, 302, 

308, 311,  318, 322, 329, 334, 338, 346, 374, 

376, 379, 380, 387, 393, 394, 406, 425, 430, 

431, 434, 437, 439, 440, 441, 442, 449, 456, 

457, 489, 495, 497, 503, 505, 518, 524, 545, 

555 

U1 Utrzymanie dotychczasowej struktury 

i funkcji siedliska 

Pomimo, że parametry struktury i funkcji oraz 

powierzchni oceniono na U1 w perspektywie  

10 lat obowiązywania PZO zbiorniki te nie 

wydają się być zagrożone. Nie przewiduje się 

również w przewidywanym okresie pogorszenia 

sanu zachowania jeśli nie nastąpi gwałtowne 

osuszenie, zalanie lub przeżyźnienie starorzecza 

nie przewiduje się pogorszenia stanu 

zachowania siedliska. 

71, 78, 82, 100, 103, 113, 114, 115, 116, 117, 

1118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 

147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 

158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 

170, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 

187, 188, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 

200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 

213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 

223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 

234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 245, 246, 

248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 259, 

261, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 274, 279, 

U2  Starorzecza w zaawansowanym stadium 

sukcesji. Czynna ochrona polegająca na ich 

pogłębienia będzie równoznaczna z drastyczną 

ingerencją w dotychczasowy naturalny 

przyrodniczy układ przestrzenny. Zniszczeniu 

ulegną stanowiska lęgowe wielu gatunków 

ptaków, w tym z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej oraz rzadkich i chronionych 

bezkręgowców. Nie ma merytorycznych ani 

przyrodniczych przesłanek do działań  

mających na celu poprawę stanu siedliska 

przyrodniczego. 



284, 288, 289, 291, 294, 296, 298, 299, 303, 

304, 306, 307, 309, 310, 313, 314, 316, 317, 

320, 321, 323, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 

336, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 

349,, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 

361, 362, 363, 364, 365, 367, 369, 371, 372, 

373, 377, 278, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 

389, 390, 391, 395, 396, 397, 398,  400, 405, 

408, 410, 412, 414, 415, 418, 419, 421, 422, 

423, 424, 426, 427, 433, 443, 445, 448, 450, 

451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 461, 462, 

427, 433, 443, 445, 448, 450, 451, 452, 453, 

454, 455, 458, 459, 461, 462, 464, 465, 466, 

467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 

486, 487, 490, 491, 492, 499, 509, 510, 511, 

514, 517, 521, 526, 528, 532,  533, 534, 536, 

540, 541, 543, 544, 546, 550, 551, 552, 558 

3270 zalewane muliste brzegi 

rzek 

XX XX Będzie można ustalić po dokonaniu 

oceny stanu zachowania  

Będzie można określić po dokonaniu oceny 

stanu zachowania 

4030 Suche wrzosowiska 

(Calluno-Genistion, Pohlio-

Callunion, Calluno-

Arctostaphylion) 

1, 2, 3, 4, 5 U2 Polepszenie struktury i funkcji 

siedliska poprzez zastosowanie 

metody czynnej ochrony polegającej 

na wycinaniu i karczowaniu podrostu 

drzew, głównie sosny  

W perspektywie 10 lat obowiązywania PZO 

podjęcie działań zmierzających do ograniczenia 

udziału drzew powinno w znaczący i widoczny 

sposób polepszyć stan zachowania siedliska  ze 

stanu złego (U2) do stanu właściwego (FV) 

6210 Murawy kserotermiczne 

 (Festuco-Brometea) 

1 U2 Głównymi celami związanymi z 

ochroną muraw kserotermicznych i 

ciepłolubnych muraw napiaskowych  

będzie polepszenie stanu zachowania 

siedliska.  Bardzo ważne w tym 

aspekcie jest przywrócenie 

ekstensywnego wypasu oraz 

wykaszania, które zahamuje sukcesję 

wtórną (przekształcenie siedliska w 

zakrzewienia, a następnie w las). Jako 

jeden z mechanizmów, który można 

wykorzystać do polepszenia stanu 

W perspektywie 10 lat obowiązywania PZO są 

niewielkie szanse na poprawę stanu siedliska.  

6120 Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

U2 W perspektywie 10 lat obowiązywania PZO 

podjęcie działań zmierzających do ograniczenia 

sukcesji  powinno w znaczący i widoczny 

sposób polepszyć stan zachowania siedliska  ze 

stanu złego (U2) do stanu niezadawalającego 

(U1) a w niektórych przypadkach do 

właściwego (FV). 

Ciepłolubne murawy napiaskowe wymagają 

podjęcia działań związanych z czynną ochroną 

dla polepszenia ich stanu zachowania, oraz  



siedliska będzie zwiększenie udziału 

terenów podlegających pakietom 

rolnośrodowiskowym, zwłaszcza 

wariantu 5.5 ochrona muraw 

ciepłolubnych, które łączą w sobie 

ochronę siedliska przy jednoczesnej 

korzyści dla właścicieli gruntów lub 

ich dzierżawców przez otrzymywanie 

dopłat. W przypadku nieobjęcia 

siedlisk pakietami 

rolnośrodowiskowymi niezbędne 

będzie wprowadzenie działań 

związanych z ochroną czynna 

siedlisk: odkrzewianiem wszystkich 

płatów obu typów siedliska oraz 

zaburzaniem wierzchniej warstwy 

gleby dla ciepłolubnych muraw 

napiaskowych. 

wprowadzenia działań związanych z 

utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania dla utrzymania właściwego ich 

stanu. Zaniechanie przeprowadzenia działań 

ochronnych spowoduje szybki zanik siedliska, 

spowodowany przekształceniem go w 

zakrzewienia i w las. Czynna ochrona siedlisk 

polegać będzie przede wszystkim na 

przeprowadzeniu odkrzewiania na wszystkich  

zidentyfikowanych płatach.. 

17 U1  W perspektywie 10 lat obowiązywania PZO 

podjęcie działań zmierzających do ograniczenia 

sukcesji  powinno w znaczący i widoczny 

sposób polepszyć stan zachowania siedliska  ze 

stanu niezadawalającego (U1) do właściwego 

(FV). 

6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

XX Zachowanie niezmniejszonej 

powierzchni siedliska, poprawę jego 

dotychczasowej struktury i funkcji 

poprzez przywrócenie i utrzymanie 

ekstensywnej gospodarki łąkowej 

Perspektywa uzyskania właściwego stanu 

ochrony wydaje się możliwa do osiągnięcia w 

okresie obowiązywania PZO 

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

XX XX Zostanie ustalony po uzyskaniu  

odpowiedniej wiedzy 

Zostanie ustalony po uzyskaniu odpowiedniej 

wiedzy 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion 

dubii) 

Stanowiska: 1-135 XX Zachowanie niezmniejszonej 

powierzchni siedliska, poprawę jego 

dotychczasowej struktury i funkcji 

Perspektywa uzyskania właściwego stanu 

ochrony wydaje się możliwa do osiągnięcia w 

okresie obowiązywania PZO 



poprzez przywrócenie i utrzymanie 

ekstensywnej gospodarki łąkowej 

6510 Ekstensywnie użytkowane 

niżowe łąki świeże 

(Arrhenatherion) 

XX XX Zachowanie niezmniejszonej 

powierzchni siedliska, poprawę jego 

dotychczasowej struktury i funkcji 

poprzez przywrócenie i utrzymanie 

ekstensywnej gospodarki łąkowej 

Perspektywa uzyskania właściwego stanu 

ochrony wydaje się możliwa do osiągnięcia w 

okresie obowiązywania PZO 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 U2 Zachowanie niezmniejszonej 

powierzchni siedliska oraz 

zapewnienie warunków koniecznych 

do wykształcenia się prawidłowej 

struktury lasu (m.in. starzenie się 

drzewostanu oraz zróżnicowania 

pionowego i przestrzennego jego 

struktury, właściwego składu 

gatunkowego, wzrost ilości martwego 

drewna) 

Uzyskanie wyższej oceny będzie bardzo trudne. 

Starzenie się i unaturalnienie składu 

gatunkowego drzewostanu, jego różnicowanie 

pionowe i przestrzenne, zwiększenie udziału 

ilościowego i jakościowego martwego drewna 

oraz odnowienie naturalne - są procesami 

naturalnie przebiegającymi bardzo wolno, 

trwającymi co najmniej kilkadziesiąt lat co 

przekracza ramy czasowe PZO. 

91E0* - Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, olsy 

źródliskowe) 

 

 U2 Zachowanie niezmniejszonej 

powierzchni siedliska oraz 

zapewnienie warunków koniecznych 

do wykształcenia się prawidłowej 

struktury lasu (m.in. starzenie się 

drzewostanu oraz zróżnicowania 

pionowego i przestrzennego jego 

struktury, wzrost ilości martwego 

drewna) 

 

Uzyskanie wyższej oceny będzie bardzo trudne. 

Starzenie się drzewostanu, jego różnicowanie 

pionowe i przestrzenne, zwiększenie udziału 

ilościowego i jakościowego martwego drewna 

oraz odnowienie naturalne - są procesami 

naturalnie przebiegającymi bardzo wolno, 

trwającymi co najmniej kilkadziesiąt lat co 

przekracza ramy czasowe PZO. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

 U1 Zachowanie niezmniejszonej 

powierzchni siedliska oraz 

zapewnienie warunków koniecznych 

do wykształcenia się prawidłowej 

struktury lasu (m.in. starzenie się 

drzewostanu oraz zróżnicowania 

pionowego i przestrzennego jego 

struktury, wzrost ilości martwego 

drewna) 

Uzyskanie wyższej oceny będzie bardzo trudne. 

Starzenie się drzewostanu, jego różnicowanie 

pionowe i przestrzenne, zwiększenie udziału 

ilościowego i jakościowego martwego drewna 

oraz odnowienie naturalne - są procesami 

naturalnie przebiegającymi bardzo wolno, 

trwającymi co najmniej kilkadziesiąt lat co 

przekracza ramy czasowe PZO. 



91I0* Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

 U2 Zachowanie niezmniejszonej 

powierzchni siedliska oraz 

zapewnienie warunków koniecznych 

do zwiększenia udziału ilościowego i 

jakościowego gatunków światło- i 

ciepłolubnych w runie   

Dla zachowania siedlisk wskazane jest 

poprawienie warunków świetlnych w dnie lasu 

poprzez redukcję podszytu i rozluźnienie 

warstwy koron w drzewostanie. Polepszenie 

stanu siedliska przyrodniczego możliwe do 

osiągnięcia w okresie obowiązywania PZO 

1437 Leniec bezpodkwiatkowy 
Thesium ebracteatum 

 U2 Cel ogólny: zachowanie lub poprawa 

oceny ogólnej stanu gatunku co 

najmniej do oceny FV; 

Cele szczegółowe:  

 przeciwdziałanie sukcesji (zarastaniu 

siedliska przez gatunki drzew i 

krzewów), poprawa warunków 

świetlnych (ograniczenie rozwoju 

wysokich bylin i roślin 

ekspansywnych zacieniających 

siedlisko, zmniejszenie pokrycia 

martwej materii organicznej)– 

poprawa oceny wskaźnika „Stopień 

zarośnięcia siedliska przez roślinność 

drzewiastą i krzewiastą”, „Wysokie 

byliny / gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne”, „Grubość wojłoku”, 

„Miejsca do kiełkowania”, 

„Wysokość runi”; 

Cele możliwe do osiągnięcia w trakcie 

obowiązywania PZO. Cel szczegółowy 

możliwy do realizacji przy corocznym koszeniu 

polany we wrześniu pod nadzorem botaników. 

1617 Starodub łąkowy 

Ostericum palustre 

 U1 Cel ogólny: zachowanie lub poprawa 

oceny ogólnej stanu gatunku co 

najmniej do oceny FV; 

Cele szczegółowe:  

 przeciwdziałanie sukcesji (zarastaniu 

siedliska przez gatunki drzew i 

krzewów), poprawa warunków 

świetlnych (ograniczenie rozwoju 

wysokich bylin i roślin 

ekspansywnych zacieniających 

siedlisko, zmniejszenie pokrycia 

Cele możliwe do osiągnięcia w trakcie 

obowiązywania PZO. Należy przywrócić lub 

utrzymać koszenie 



martwej materii organicznej)– 

poprawa oceny wskaźnika „Stopień 

zarośnięcia siedliska przez roślinność 

drzewiastą i krzewiastą”, „Wysokie 

byliny / gatunki ekspansywne – 

konkurencyjne”, „Grubość wojłoku”, 

„Miejsca do kiełkowania”, 

„Wysokość runi”;  

 

1032  

Skójka gruboskorupowa  

Unio crassus  

stanowiska 

1032_1 

1032_7 

 

FV Celem działań ochronnych w 

obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nadbużańska PLH140011 jest 

zachowanie populacji i siedlisk w 

dotychczasowym właściwym (FV) 

stanie ochrony poprzez utrzymanie i 

monitorowanie  stanowiska i 

ewentualne przeciwdziałanie na 

pojawiające się zagrożenia 

 

Obecny właściwy (FV) stan ochrony gatunku 

na stanowiskach możliwy jest do utrzymania o 

ile nie wystąpią negatywne zjawiska jak: 

zanieczyszczenie wody lub mechaniczne 

niszczenie koryta rzeki (m.in. bagrowanie, 

umacnianie brzegów) 

Skójka gruboskorupowa Unio 

crassus 1032 

stanowiska 

1032_2 

1032_3 

1032_8 

1032_10 

1032_11 

U1 Celem działań ochronnych w 

obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nadbużańska PLH140011 jest 

niepogorszenie zachowania populacji 

i siedlisk poprzez utrzymanie i 

monitorowanie  stanowiska i 

ewentualne przeciwdziałanie na 

pojawiające się zagrożenia 

Istnieje szansa na odbudowę i poprawę stanu 

populacji, której funkcjonowanie zostało 

przypuszczalnie zaburzone na skutek prac 

hydrotechnicznych i budowlanych (przeprawa 

mostowa)   

1032Skójka gruboskorupowa 

 Unio crassus  

 

1032_4 

1032_5 

1032_6 

1032_9 

U2 Celem działań ochronnych w 

obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nadbużańska PLH140011 jest 

monitorowanie  populacji i siedlisk. 

Perspektywa osiągniecia właściwego staniu 

będzie trudna do osiągnięcia w perspektywie 

PZO.   

1060  

Czerwończyk nieparek  

Lycaena dispar 

1060_1, 1060_2, 

1060_3, 

1060_4, 1060_5, 

1060_6, 

1060_7, 

U1 Celem działań ochronnych  jest 

zachowanie populacji i siedlisk 

rozwojowych czerwończyka nieparka 

w dotychczasowym właściwym (FV) 

stanie ochrony poprzez utrzymanie 

Obecny właściwy (FV) stan ochrony możliwy 

jest do utrzymania tylko przez zachowanie 

ekstensywnego użytkowania łąkowo-

pasterskiego 



1060_8, 

1060_10, 

1060_11 

lub przywrócenie koszenia z 

dostosowaniem zabiegu do fenologii 

gatunku oraz  utrzymanie lub 

przywrócenie ekstensywnego 

wypasu. 

 

4038 Czerwończyk fioletek 

Lycaena helle 

4038_1 U1 Celem działań ochronnych  jest 

zachowanie populacji i siedlisk 

rozwojowych czerwończyka nieparka 

w dotychczasowym właściwym (FV) 

stanie ochrony poprzez utrzymanie 

lub przywrócenie koszenia z 

dostosowaniem zabiegu do fenologii 

gatunku oraz utrzymanie lub 

przywrócenie ekstensywnego 

wypasu. 

Obecny właściwy (U1) stan ochrony możliwy 

jest do utrzymania a nawet polepszenia tylko 

przez zachowanie ekstensywnego użytkowania 

łąkowo-pasterskiego 

1042 Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 

1042_1 U1 Gatunek w chwili obecnej nie 

wymaga działań ochronnych 

Nie przewiduje się pogorszenia stanu 

zachowania gatunku i jego siedlisk w 

perspektywie obowiązywania PZO. 

Kontynuacja bań może być podstawą do 

zmiany oceny z u1 na FV w wyniku 

stwierdzenia kolejnych stanowisk 

1083 jelonek rogacz Lucanus 

cervus 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

J6 

J7 

U1 Celem działań ochronnych w 

obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nadbużańska PLH140011 jest 

zachowanie populacji i siedlisk 

rozwojowych jelonka rogacza w 

dotychczasowym właściwym (FV) 

stanie ochrony poprzez m.in.: 

ograniczenia populacji dzika; 

zwiększanie ilości martwego drewna 

dębowego, zarówno na stanowiskach 

występowania jelonka, jak i w 

drzewostanach otaczających;  

usuwanie zbyt gęstego podszytu i 

podrostu leśnego w celu ogrzania 

Niepogorszenie stanu ochrony jelonka rogacza 

w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska 

PLH140011 możliwe jest w perspektywie 

obowiązywania PZO. 



podłoża i poprawy termiki 

środowiska rozwoju larw. 

 

1084  

Pachnica  

Osmoderma spp 

1084_1 1084_2 

1084_3 

1084_4 

1084_5 

1084_6 

1084_7 

1084_8 

1084_10 

1084_11 

1084_12 

1084_13 

U1 Celem działań ochronnych w 

obszarze Natura 2000 Ostoja 

Nadbużańska PLH140011 jest 

zachowanie populacji i siedlisk 

rozwojowych pachnicy dębowej 

poprzez utrzymanie: alei, szpalerów i 

grup zadrzewień na wszystkich 

stanowiskach oraz jak największej 

liczby starych lub próchniejących 

drzew w dolinie Bugu mogących 

stanowić siedlisko dla gatunku 

Stan właściwy (FV) ochrony pachnicy dębowej 

w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska 

PLH140011 możliwy jest do tylko przez 

zachowanie drzew na stwierdzonych 

stanowiskach. 

1163  

głowacz białopłetwy Cottus 

gobio 

1163_Poligon 2 

St. badawcze 1163_1 

U2 Reintrodukuja gatunku  w ciekach w 

których występował przed rokiem 

2009 

W perspektywie PZO istnieje szansa 

zwiększenia liczebności populacji oraz 

powiększenia liczby stanowisk. 

6144 

 Kiełb białopłetwy  

Romanogobio albipinatus   

6144_Poligon1 

St. badawcze: 

6144_1  6144_2  6144_3 

6144_4  6144_5  6144_6 

6144_7  6144_8  6144_9 

6144_10  6144_11  6144_12 

6144_13  6144_14 

U1 Ograniczenie kłusownictwa i 

poprawa możliwości migracji poprzez 

modernizację  budowli 

hydrotechnicznych co wpłynie na 

wymianę materiału genetycznego, 

stopniowy wzrost populacji i 

zasiedlanie nowych odcinków Bugu i 

jego dopływów. 

 

 

 

Osiągniecie właściwego stanu ochrony w 

perspektywie PZO możliwe jedynie po 

usunięciu barier uniemożliwiających migrację 

oraz ograniczeniu wpływu kłusownictwa.  

Elimanacja barier hydrotechnicznych zgodnie z 

terminami przewidzianymi w planie 

gospodarowania wodami dla poszczególnych 

JCW 

 

 

 

1130  

Boleń  

Aspius aspius 

 

1130_Poligon1 

1130_Poligon2 

U1 

 

5339  

Różanka  

Rhodeus sericeus amarus 

 

5339_ Poligon1 

st. badawcze: 

5339_1  5339_2  5339_3 

5339_4  5339_5  5339_6 

5339_7  5339_8  5339_9 

5339_10  5339_11  5339_12 

5339_13  5339_14 5339_15 

 

U1 

5339_ Poligon2 U1 



st. badawcze 

5339_16  5339_17  5339_18 

5339_19  5339_20  5339_21 

5339_22 

1149 koza Cobitis taenia 1149_Poligon1 

St. badawcze 

1149_1   1149_2    1149_3 

1149_4   1149_5    1149_6 

1149_7   1149_8    1149_9 

1149_10  1149_11  1149_12 

1149_13  1149_14  1149_15 

1149_16  1149_17   1149_18 

1149_19  1149_20  1149_21 

1145_22 

U1 

1149_Poligon2 

St. badawcze 

1145_23  1145_24   1145_25 

1145_26  1145_27   1145_28 

1145_29   1145_30  1145_31 

1145_32   1145_33   1145_34 

1145_35   1145_36   1145_37 

1145_38   1145_39   1145_40 

1145_41   1145_42 

1145 

 Piskorz  

Misgurus fosilis 

1145_Poligon1 

st. badawcze: 

1145_1  1145_2  1145_3 

1145_4  1145_5  1145_6 

1145_7  1145_8 

U1 

1145_Poligon2 

St. badawcze 

1145_9  1145_10  1145_11 

1146  

koza złotawa  

Sabanejewia aurata 

1146_Poligon1 

St. badawcze 1146_1 

XX 

1188  

Kumak nizinny  

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 

K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17 

U1 Zachowanie dotychczasowej 

populacji i siedlisk kumaka nizinnego  

Właściwy (FV) stan ochrony możliwy jest do 

osiągnięcia w okresie PZO 



Bombina bombina i w miarę możliwości podjęcie 

działań ochronnych zmierzających do 

polepszenia jego stanu zachowania 

poprzez m.in. redukcje drapieżników, 

budowę zbiorników. 

1166  

Traszka grzebieniasta  

Triturus cristatus 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 U1 Zachowanie dotychczasowej 

populacji i siedlisk kumaka nizinnego  

i w miarę możliwości podjęcie 

działań ochronnych zmierzających do 

polepszenia jego stanu zachowania 

poprzez m.in. redukcje drapieżników, 

budowę zbiorników. 

Właściwy (FV) stan ochrony możliwy jest do 

osiągnięcia w okresie PZO 

1355 Wydra Lutra lutra 5, 23, 26, 28, 33, 42, 50, 52, 53, 62, 64, 65,  U1 Osiągnięcie stanu ochrony FV 

poprzez eliminację zagrożenia 

Realna tuż po zastosowaniu działań ochronnych 

1352 Wilk Canis lupus Ostoja Nadbużańska U2 Zapewnienie drożności korytarza 

migracyjnego 

W trakcie obowiązywania PZO 

 

 

 

Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych dla przedmiotów ochrony – siedliska nieleśne w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

1. 

2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Ograniczenie lub 

elimanacja 

procesów 

sukcesji 

Wycinanie i karczowanie podrostu 

drzew. Zabieg wycinania i 

karczowania należy przeprowadzić w 

okresie wiosny, przed rozwinięciem 

1, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 

26, 28, 29, 30, 31, 32, 

38, 39, 40, 42, 45, 46, 

W ciągu 

pierwszych 5 

lat 

obowiązywan

60 000 
RDOS  

w Warszawie 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

się liści, co zapobiega silnemu 

odnawianiu i rozrastaniu gatunków z 

szyjek korzeniowych.  

Karczowanie karp korzeniowych 

powoduje odsłonięcie gleby, co 

sprzyja rozwojowi muraw. 

Po przeprowadzonym zabiegu udział 

podrostu drzew na powierzchni 

powinien wynosić poniżej 10%  

Uzyskana biomasę należy usunąć z 

powierzchni. 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 

54, 55, 58, 59, 60, 61,  

63, 64, 65, 68, 69, 70, 

71, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 82, 83, 85, 87, 88, 

90, 94, 95, 96, 97, 99, 

101, 102, 104, 106, 

108, 111, 113, 114, 

116, 117, 118, 120, 

121, 123 

ia PZO 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 

kontrola 

wykonania 

zadania A1 

Przeprowadzenie wizji terenowej 

powierzchni muraw mapiaskowych, 

na których przeprowadzono zabieg 

wycinania i karczowania podrostu 

drzew w celu sprawdzenia 

prawidłowego jego wykonania   

1, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 

26, 28, 29, 30, 31, 32, 

38, 39, 40, 42, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 

54, 55, 58, 59, 60, 61,  

63, 64, 65, 68, 69, 70, 

71, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 82, 83, 85, 87, 88, 

90, 94, 95, 96, 97, 99, 

101, 102, 104, 106, 

108, 111, 113, 114, 

Po 

przeprowadzo

nym zabiegu 

2 000 
RDOS  

w Warszawie 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

116, 117, 118, 120, 

121, 123 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie przewiduje się 

         

2. 

Naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potmion 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Nie przewiduje się 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 

3. 

3270 zalewane 

muliste brzegi rzek 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

 Nie przewiduje się 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Nie przewiduje się 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

Inwentaryzacja 

siedliska 

przyrodniczego 

3270 

Prace terenowe z fitosocjologiczno-

florystyczne z zastosowaniem 

metodyki PM GIOS 

Cały Obszar 

W ciągu 5 lat 

obowiązywan

ia PZO 

15 000 
RDOŚ        

Warszawie 

4. 

4030 Suche 

wrzosowiska (Cal-

luno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Ograniczenie lub 

elimanacja 

procesów 

sukcesji 

Wycinanie i karczowanie podrostu 

drzew. Zabieg wycinania i 

karczowania należy przeprowadzić w 

okresie wiosny, przed rozwinięciem 

się liści, co zapobiega silnemu 

odnawianiu i rozrastaniu gatunków z 

szyjek korzeniowych.  

Karczowanie karp korzeniowych 

powoduje odsłonięcie gleby, co 

sprzyja rozwojowi muraw. 

Po przeprowadzonym zabiegu udział 

podrostu drzew na powierzchni    

powinien wynosić poniżej 10%. 

Uzyskana biomasę należy usunąć z 

powierzchni. 

 

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 

5 

W ciągu 5 lat 

obowiązywa-

nia PZO 

15 000 
RDOŚ  

w Warszawie 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 

kontrola 

wykonania 

zadania A1 

Przeprowadzenie wizji terenowej 

powierzchni wrzosowisk, na których 

przeprowadzono zabieg wycinania i 

karczowania podrostu drzew w celu 

sprawdzenia prawidłowego jego 

wykonania   

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 

5 

Po 

przeprowadzo

nym zabiegu 

1 000 RDOS 

 w Warszawie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 

5. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

 (Festuco-Brometea) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Przeciwdziałanie 

procesom 

sukcesji 

Odkrzaczanie całego płatu.=. Zabieg 

należy przeprowadzić w okresie 

wiosny, przed rozwinięciem się liści, 

co zapobiega silnemu odnawianiu i 

rozrastaniu gatunków z szyjek korze-

niowych.  

Po przeprowadzonym zabiegu udział 

krzewów i podrostu drzew na 

powierzchni   powinien wynosić 0%. 

Uzyskana biomasę należy usunąć z 

powierzchni. 

Stanowisko 1 

W trzecim 

roku 

obowiązywan

ia PZO 

Zabieg 

powtórzyć  co 

3 lata 

300/ar 
RDOŚ  

w Warszawie  



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 

Kontrola 

wykonania 

zadania A1 

Przeprowadzenie wizji terenowej w 

celu sprawdzenia prawidłowego 

wykonania  zabiegu odkrzaczenia 
Stanowisko 1 

Po przepro-

wadzonym 

zabiegu 

odkrzaczania 

100 
RDOŚ  

w Warszawie 

Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 

6. 

6120 Ciepłolubne 

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Przeciwdziałanie 

procesom 

sukcesji 

Odkrzaczanie całego płatu.=. Zabieg 

należy przeprowadzić w okresie 

wiosny, przed rozwinięciem się liści, 

co zapobiega silnemu odnawianiu i 

rozrastaniu gatunków z szyjek korze-

niowych.  

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 

W trzecim 

roku 

obowiązywan

ia PZO. 

Zabieg po-

wtórzyć  co 3 

lata 

300/ar RDOŚ w 

 Warszawie 

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 
Zachowanie 

siedliska 

Działanie obligatoryjne:  

zachowanie stanu siedlisk poprzez ich 

ekstensyw-ne użytkowanie kośno-

stanowiska nr: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

 o 

Władający 

gruntem w 

porozumieniu z 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

pastwiskowe lub pastwiskowe, co 

poprawi ich stan zachowania. 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28  

RDOŚ w 

 Warszawie   

B2 

Działanie fakultatywne:  

Objęcie terenu użytkowaniem zgodnie 

z wymogami tożsamymi do wariantu 

5.5 Programu rolnośrodowiskowego 

2007-2013 (koszenie jednorazowo w 

okresie 15.07-30.09; wysokość 

koszenia do 10 cm; zebranie i 

usunięcie biomasy z powierzchni 

terenu; pozostawianie 15-20% działki 

nieskoszonej; wypas w okresie 1.05-

15.10; obsada od 0,4 do 0,6 DJP/ha 

przy maksymalnym obciążeniu 

pastwiska do 5 DJP/ha 

stanowiska nr: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 

Corocznie 

przez okres 

obowiązywan

ia PZO 

1300 /ha/rok 

B3 

Zapobieganie zamianie obecnego typu 

użytkowania (przeznaczenia gruntu) 

działek w obrębie siedliska na działki 

budowlane i pod zalesienie 

stanowiska nr: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 

Przez okres 

obowiązywan

ia PZO 

0 
Władający 

gruntem 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 
Kontrola wyko-

nania zadania A1 

Przeprowadzenie wizji terenowej w 

celu sprawdzenia prawidłowego wy-

konania  zabiegu odkrzaczenia 

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 

Każdorazowo 

po przepro-

wadzonym 

zabiegu od-

krzaczania 

1 000  

(3 000) 

RDOŚ w 

 Warszawie 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

 

Kontrola wyko-

nania zadań B1, 

b2, B3 

W sezonie wegetacyjnym zalecany 

jest monitoring (wizyty terenowe) 

wszystkich płatów siedlisk i 

sprawdzenie realizacji zadań w 

ramach zobowiązania podjętego przez 

właścicieli lub dzierżawców gruntu, w 

związku z korzystaniem z programów 

rolnośrodowiskowych 

 Co 3 lata 
500 

(1 500) 

RDOŚ w 

 Warszawie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 

7. 

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 

Zachowanie 

siedliska 

przyrodniczego 

— działanie 

obligatoryjne 

Utrzymanie powierzchni trwałych 

użytków zielonych i elementów 

krajobrazu nieużytkowanych rolniczo. 

Zakaz: 

— przeorywania, 

— wałowania, 

— stosowania ścieków i osadów 

ściekowych, 

— stosowania podsiewu, 

— włókowania w okresie od 1 

kwietnia do 1 września, 

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19  

+ wszystkie płaty, 

które zostaną 

stwierdzone podczas 

ponowionej 

inwentaryzacji   

przez cały 

okres 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

0 

właściciele, 

zarządcy lub 

użytkownicy 

działek 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

— stosowania środków ochrony roślin 

(z wyjątkiem selektywnego i 

miejscowego niszczenia uciążliwych 

chwastów z zastosowaniem 

odpowiedniego sprzętu, np. mazaczy 

herbicydowych — po uzgodnieniu z 

doradcą rolnośrodowiskowym), 

— budowania nowych systemów 

melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 

mających na celu utrzymanie lub 

podwyższenie poziomu wód — po 

uzgodnieniu z sprawującym nadzór 

nad obszarem) i rozbudowy 

istniejących systemów 

melioracyjnych; nie dotyczy bieżącej 

konserwacji, 

— wypasu, 

— nawożenia. 

B2 

Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne — działa-

nie obligatoryjne 

Koszenie co dwa lata w terminie od 15 

września do 30 października z 

obowiązkiem po-zostawienia 50% 

powierzchni nieskoszonej (co roku 

inny fragment) lub raz na dwa lata 

skoszenie całej powierzchni; 

wysokość koszenia 5 – 15 cm; 

technika koszenia: w sposób 

nieniszczący struktury roślinności i 

gleby, zakaz koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz działki; 

 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

obowiązek usunięcia lub złożenia w 

stogi ściętej biomasy w terminie nie 

dłuższym niż 2 tygodnie (z wyjątkiem 

uzasadnionych przypadków) po 

pokosie. 

B3 

Usuwanie 

nadmiaru 

martwej materii 

organicznej — 

działanie 

fakultatywne 

Grabienie skoszonej powierzchni po 

pokosie i usunięciu pozyskanej 

biomasy; zgrabioną martwą materię 

organiczną należy utylizować poza 

obrębem siedliska. 

tylko te działki spośród 

wymienionych w 

działaniach B2 i B3, 

których właściciele, 

zarządcy lub 

użytkownicy 

zobowiązali się do 

realizacji działań 

fakultatywnych 

raz na dwa 

lata, przez 

cały okres 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

 

B4 

Usuwanie 

krzewów i nalotu 

drzew – działa-

nie fakultatywne 

Wycinanie krzewów i nalotu drzew 

zależności od 

rzeczywistego 

stanu i 

wynikających 

z niego 

potrzeb, 

przynajmniej 

jednokrotnie 

w okresie 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

w zależności 

od 

rzeczywistego 

stanu i 

wynikających 

 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

z niego 

potrzeb, 

przynajmniej 

jednokrotnie 

w okresie 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D 

Inwentaryzacja 

rozmieszczenia i 

stanu zachowania 

Należy rozpoznać rozmieszczenie 

siedliska w obszarze, dokonać analizy 

fitosocjologicznej, ocenić jego 

strukturę i stan zachowania 

W obrębie całego 

Obszaru 

W ciągu 2 lat 

obowiązywan

ia PZO 

25 000 RDOŚ w 

Warszawie 

8. 

ziołorośla górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Działania związane z ochroną czynną 

Nr Zostaną ustalone po uzupełnieniu wiedzy o przedmiocie 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nr Zostaną ustalone po uzupełnieniu wiedzy o przedmiocie 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

Nr Zostaną ustalone po uzupełnieniu wiedzy o przedmiocie 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 

Inwentaryzacja 

rozmieszczenia i 

stanu zachowania 

Należy rozpoznać rozmieszczenie 

siedliska w obszarze, dokonać analizy 

fitosocjologicznej, ocenić jego 

strukturę i stan zachowania  

W obrębie całego  

Obszaru 

W ciągu 2 lat 

obowiązywan

ia PZO 

10 tyś RDOŚ w 

Warszawie 

9. 

6440 Łąki 

selernicowe (Cnidion 

dubii) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się  

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 

Zachowanie 

siedliska przy-

rodniczego – 

działanie obliga-

toryjne 

Powiadomienie właścicieli i zarząd-

ców terenu w sposób zwyczajowo 

przyjęty (np. poprzez obwieszczenie 

lub kurendę) o przedmiotach ochrony 

w obszarze, ich rozmieszczaniu i sta-

nie ochrony oraz odpowiedzialności, 

prawach i obowiązkach wynikających 

z wdrażania działań określonych w 

planie zadań ochronnych. 

Utrzymanie powierzchni trwałych 

użytków zielonych i elementów krajo-

brazu nieużytkowanych rolniczo. 

Zakaz: 

— przeorywania, 

— wałowania, 

Stanowiska; 1-135 

+ wszystkie płaty, 

które zostaną 

stwierdzone po 

przeprowadzonej 

inwentaryzacji   

przez cały 

okres 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

 właściciele, 

zarządcy lub 

użytkownicy 

działek 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

— stosowania ścieków i osadów ście-

kowych, 

— stosowania podsiewu, 

— włókowania w okresie od 1 kwiet-

nia do 1 września, 

— stosowania środków ochrony roślin 

(z wyjątkiem selektywnego i miej-

scowego niszczenia uciążliwych 

chwastów z zastosowaniem odpo-

wiedniego sprzętu, np. mazaczy herbi-

cydowych — po uzgodnieniu z dorad-

cą rolnośrodowiskowym), 

— budowania nowych systemów 

melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 

mających na celu utrzymanie lub 

podwyższenie poziomu wód — po 

uzgodnieniu z sprawującym nadzór 

nad obszarem) i rozbudowy 

istniejących systemów 

melioracyjnych; nie dotyczy bieżącej 

konserwacji. 

Dopuszcza się nawożenie azotem w 

dawce do 60 kg/ha/rok. 

B2 

Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe — 

działanie obliga-

Koszenie: 

— co roku w terminie od 15 czerwca 

do 30 września (po 20 lipca dopuszcza 

się drugi pokos lub kontrolowany 

wypas) z obowiązkiem pozostawienia 

5 – 10% powierzchni nieskoszonej (co 

 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

toryjne roku inny fragment); wysokość 

koszenia 5 – 15 cm; technika 

koszenia: w sposób nie-niszczący 

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 

(z wyjątkiem uzasadnio-nych 

przypadków) po pokosie, 

lub wypas: 

— obsada zwierząt do 1DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu pastwiska 

do 5 t/ha (10 DJP/ha), 

— na terenach zalewowych rozpoczę-

cie wypasu nie wcześniej niż 2 tygo-

dnie po ustąpieniu wód, 

— graniczny termin wypasu: 15 paź-

dziernika 

B3 

Usuwanie 

nadmiaru 

martwej materii 

organicznej — 

działanie 

fakultatywne  

Grabienie skoszonej powierzchni po 

pokosie i usunięciu pozyskanej 

biomasy; zgrabioną martwą materię 

organiczną należy utylizować poza 

obrębem siedliska. 

te działki spośród 

wymienionych w dzia-

łaniach B1 i B2, któ-

rych właściciele, za-

rządcy lub użytkowni-

cy zobowiązali się do 

realizacji działań fa-

kultatywnych 

Corocznie. 

Przez okres 

obowiązywa-

nia PZO 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

C1 

Kontrola 

realizacji za-dań 

obligatoryjnych i 

fakultatywnych 

Sprawdzenie zgodności sposobu 

gospodarowania i użytkowania z 

wymaganiami i zaleceniami 

określonymi jako działania 

obligatoryjne i fakultatywne 

Stanowiska: 1-135   

+ 

wszystkie płaty, które 

zostaną stwierdzone po 

przeprowadzonej 

inwentaryzacji   

co 3 lata od 

daty 

zatwierdzenia 

planu zadań 

ochronnych 

5 000 

(15 000) 

RDOS w 

warszawie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 

Inwentaryzacja 

rozmieszczenia i 

stanu zachowania 

Należy rozpoznać rozmieszczenie 

siedliska w obszarze, dokonać analizy 

fitosocjologicznej, ocenić jego struk-

turę i stan zachowania 

W obrębie całego  

Obszaru 

W ciągu 2 lat 

obowiązywan

ia PZO 

W ramach 

środków dla 

siedliska 6410 

RDOŚ w War-

szawie 

10 

6510 Ekstensywnie 

użytkowane niżowe 

łąki świeże 

(Arrhenatherion) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 

Zachowanie 

siedliska 

przyrodniczego – 

działanie 

obligatoryjne 

Powiadomienie właścicieli i 

zarządców terenu w sposób 

zwyczajowo przyjęty (np. poprzez 

obwieszczenie lub kurendę) o 

przedmiotach ochrony w obszarze, ich 

rozmieszczaniu i stanie ochrony oraz 

odpowiedzialności, prawach i 

obowiązkach wynikających z 

wdrażania działań określonych w 

planie zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty, które 

zostaną stwierdzone po 

przeprowadzonej 

inwentaryzacji   

przez cały 

okres 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

 właściciele, 

zarządcy lub 

użytkownicy 

działek 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

Utrzymanie powierzchni trwałych 

użytków zielonych i elementów 

krajobrazu nieużytkowanych rolniczo. 

Zakaz: 

— przeorywania, 

— wałowania, 

— stosowania ścieków i osadów 

ściekowych, 

— stosowania podsiewu, 

— włókowania w okresie od 1 

kwietnia do 1 września, 

— stosowania środków ochrony roślin 

(z wyjątkiem selektywnego i 

miejscowego niszczenia uciążliwych 

chwastów z zastosowaniem 

odpowiedniego sprzętu, np. mazaczy 

herbicydowych — po uzgodnieniu z 

doradcą rolnośrodowiskowym), 

— budowania nowych systemów 

melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 

mających na celu utrzymanie lub 

podwyższenie poziomu wód — po 

uzgodnieniu z sprawującym nadzór 

nad obszarem) i rozbudowy 

istniejących systemów 

melioracyjnych; nie dotyczy bieżącej 

konserwacji. 

Dopuszcza się nawożenie azotem w 

dawce do 60 kg/ha/rok. 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

B2 

Ekstensywne 

użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe — 

działanie 

obligatoryjne 

Koszenie: 

— co roku w terminie od 15 czerwca 

do 30 września (po 20 lipca dopuszcza 

się drugi pokos lub kontrolowany 

wypas) z obowiązkiem pozostawienia 

5 – 10% powierzchni nieskoszonej (co 

roku inny fragment); wysokość 

koszenia 5 – 15 cm; technika 

koszenia: w sposób nie-niszczący 

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 

(z wyjątkiem uzasadnionych 

przypadków) po pokosie, 

lub wypas: 

— obsada zwierząt do 1DJP/ha, przy 

maksymalnym obciążeniu pastwiska 

do 5 t/ha (10 DJP/ha), 

— na terenach zalewowych 

rozpoczęcie wypasu nie wcześniej niż 

2 tygodnie po ustąpieniu wód, 

— graniczny termin wypasu: 15 

października 

 co roku, przez 

cały okres 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

 

B3 

Usuwanie 

nadmiaru 

martwej materii 

organicznej — 

Grabienie skoszonej powierzchni po 

pokosie i usunięciu pozyskanej 

biomasy; zgrabioną martwą materię 

organiczną należy utylizować poza 

te działki spośród 

wymienionych w 

działaniach B1 i B2, 

których właściciele, 

Corocznie. 

Przez okres 

obowiązywan

ia PZO 

 właściciele, za-

rządcy lub 

użytkownicy 

działek, na 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

działanie 

fakultatywne 

obrębem siedliska. zarządcy lub 

użytkownicy 

zobowiązali się do 

realizacji działań 

fakultatywnych 

podstawie 

zobowiązania 

wobec 

sprawującego 

nadzór nad 

obszarem 

RDOŚ w 

Warszawie 

B4 

Usuwanie 

krzewów i nalotu 

drzew – działanie 

fakultatywne  

Wycinanie krzewów i nalotu drzew w zależności 

od 

rzeczywistego 

stanu i 

wynikających 

z niego 

potrzeb, 

przynajmniej 

jednokrotnie 

w okresie 

obowiązywan

ia planu zadań 

ochronnych 

 

B5 

Rezygnacja z 

nawożenia 

azotem — 

działanie 

fakultatywne 

Nie nawożenie nawozami azotowymi 

działek, na których znajdują się płaty 

siedliska 

Corocznie. 

Przez okres 

obowiązywan

ia PZO 

 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 

Kontrola 

realizacji za-dań 

obligatoryjnych i 

fakultatywnych 

Sprawdzenie zgodności sposobu 

gospodarowania i użytkowania z 

wymaganiami i zaleceniami 

określonymi jako działania 

obligatoryjne i fakultatywne 

Wszystkie płaty, które 

zostaną stwierdzone po 

przeprowadzonej 

inwentaryzacji   

co 3 lata od 

daty 

zatwierdzenia 

planu zadań 

ochronnych 

5 000 

(15 000) 

RDOS w 

Warsyawie 



X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu siedliska 

nr* (GUID wg PIK)] 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialn

y za wykonanie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Inwentaryzacja 

rozmieszczenia i 

stanu zachowania 

Należy rozpoznać rozmieszczenie 

siedliska w obszarze, dokonać analizy 

fitosocjologicznej, ocenić jego struk-

turę i stan zachowania 

W obrębie całego  

Obszaru 

W ciągu 2 lat 

obowiązywa-

nia PZO 

W ramach 

środków dla 

siedliska 6410 

RDOŚ w War-

szawie 

 

 

 

 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

wykonanie 

9170 Grąd 

środkowoeuropejs

ki i 

subkontynentalny 

(Galio-

Carpinetum, 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 A1 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B1 Wyłączenie z go-  Odstąpienie od trzebieży, zrębów, 41 – oddz. 6d  Na okres 0,00 Nadleśnictwo 



Tilio-Carpinetum) spodarki leśnej przebudowy drzewostanów 42 – oddz. 6ot  obowiązywani

a PZO 

 rez. Szwajcaria 

Podlaska 

Chotyłów 

RDOŚ w 

Warszawie 

15- oddz. 138b 

16 – oddz. 137b 

45 – oddz. 209g 

49 – o50 – oddz. 211cd 

53 – oddz. 207c, 

208addz. 206bc 

57 – oddz. 212a 

0,00 

Rezerwaty 

przyrody 

Dębniak, 

Mierzwice, 

Kaliniak i 

Zabuże 

Nadleśnictwo 

Sarnaki 

RDOŚ w 

Warszawie 

34 – oddz. 74i   

35 – oddz. 74d   

36 – oddz. 74g  

37 – oddz. 74a   

39 – oddz. 77abc   

40 – oddz. 77f 

75 – 73a 

77 – 72abcd 

78 – oddz. 73c 

79 – oddz. 73j 

? Nadleśnictwo 

Biała Podl. 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 10,  11, 

13, 75 

? Władający 

gruntem 

 B2  Utrzymanie 

bogactwa runa i 

zróżnicowania 

florystycznego 

grądów 

Zabiegi trzebieży należy przeprowadzić 

w I i IV kwartale roku, czyli po sezonie 

wegetacyjnym 

 

W celu ochrony gleby przed 

rozpoczęciem prac pozyskaniowych 

planowane jest odnowienie lub założenie 

szlaków zrywkowych. 

nadl. Sarnaki: 

18 – oddz. 158abcdf, 

159acdf, 

160abcdfgh, 

161abcdh, 

162abcdfgh 

19 – oddz. 40fh 

20 – oddz. 39i 

21 – oddz. 49df 

0 Nadleśnictwo 

Sarnaki 

Nadleśnictwo 

Nurzec 

Władający 

gruntem 

 

 

? 

 B3  Unaturalnienie Przy odnowieniach w składzie ? 



składów 

gatunkowych 

drzewostanów 

gatunkowym  należy uwzględniać 

następujące gatunki: Db, Lp, Kl, Jw, Gr, 

Brz i nas siedliskach wilgotnych Wz 

 Niewskazane jest w skaldach 

odnowieniowych wprowadzanie  

gatunków niezgodnych z siedliskiem jak: 

Bk, Md, So, Św 

22 – oddz. 50ab, 51abcd 

23 – oddz. 

41abcdfghijklm, 42c, 

44acghif, 

45abcdfghi, 46abdf, 

49bc 

24 – oddz. 73fg, 74h, 

75cdfgh, 76abc, 

77abc, 79bcdf 

25 –26 – oddz. 55abcdf, 

54bcdg, 63abc, 

64abcd oddz. 25c 

26 – oddz. 55abcdf, 

54bcdg, 63abc, 

64abcd, 65abcd, 

69abcdfghi, 70ab, 

71a, 72ab, 73abcd, 

73abcd, 74ab, 75a 

28 – oddz. 68hi 

29 – oddz. 68abc 

30 – oddz. 66ac, 67abc 

31 – oddz. 52bc 

32 – oddz. 53f 

33 – oddz. 53acdf 

43 – oddz. 236bc, 

237acdf, 238acf, 

239ac 

44 – oddz. 202cdf 

46 – oddz. 200hk 

47 – oddz. 206a 

48 – oddz. 203abc 

50 – oddz. 206gh 

51 – oddz. 205bcdgi 

52 – oddz. 207ab 

54 – oddz. 208bcdfh 

55 – oddz. 213abcd 

 B4  Zwiększenie 

bioróżnorodności  

Podczas wykonywania trzebieży 

pozostawione zostaną zamierające i 

dziuplaste drzewa oraz martwe drewno 

na całej powierzchni w celu stworzenia 

bazy żerowej dla larw chrząszczy (m.in. 

kózkowatych) i dzięciołów. 

? 



56 – oddz. 212bcdfg 

59 – oddz. 211ab 

60 – oddz. 211f 

61 – oddz. 210abcdfg 

62 – oddz. 215bcdf 

63 – oddz. 216abcd 

64 – oddz. 217abcdf 

65 – oddz. 218abcdf 

66 – oddz. 219abc 

67 – oddz. 225abcdf 

68 – oddz. 223abcdf, 

224abcd 

69 – oddz. 222abc 

70 – oddz. 221abcf 

71 – oddz. 229abcdfg, 

230abc, 231a, 232ab, 

233abc 

72 –  oddz. 228 bcdfgh 

73 – oddz. 227ac 

74 –  oddz. 251b 

 

Nadl. Nurzec 

17 – oddz. 207b, 208a, 

210bcd, 211acd 

 

Grunty prywatne: 

4, 14, 27 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C1  Monitoring zadań  

B1, B2, B3, B4 

Potwierdzenie wykonania prac lub 

wyłączenia zużytkowania 

Stanowiska 1-74 
Co 5 lat 

5 tys 

(10 tys ) 

RDOS 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 D1 Nie przewiduje się 



91E0* - Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso - 

incanae, olsy 

źródliskowe) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 A1 Nie przewiduje się  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B1 Wyłączenie z 

gospodarki leśnej 

 Odstąpienie od zrębów, trzebieży, 

przebudowy drzewostanów 

445 – oddz. 25b 

437 –oddz. 91abcd, 

92abcdfghi 

446 – oddz. 80a, 81bfh 

Na okres 

obowiązywani

a PZO 

 

 

? Nadleśnictwo 

Sarnaki 

433 – oddz. 138cf   0,00 

rez. Kaliniak 

Nadleśnictwo 

Sarnaki 

RDOS w 

Warszawie 

450 – oddz. 74bc, 75bcd ? Nadleśnictwo 

Biała Podl. 

 

RDOŚ w 

Lublinie 

447 – oddz. 65bdf, 

66cdg, 67fg, 68cf 

449 – 67gh 

0,00 

rez. Łęg 

Dębowy 

452 – oddz. 6acdhk 0,00 

rez. Szwajcaria 

Podlaska 

Nadleśnictwo 

Chotyłów 

RDOŚ w 

Lublinie 



 B2 Utrzymanie 

bogactwa i 

zróżnicowania 

runa 

Zabiegi trzebieży należy przeprowadzić 

w I i IV kwartale, czyli po sezonie 

wegetacyjnym 

Płaty: 

2, 13, 17, 23, 25, 26, 35, 

36, 39, 46, 55, 56, 62, 

63, 64, 67, 68, 69, 76, 

78, 80, 82,  83, 85,  91, 

94, 95, 96, 97, 105, 163, 

164, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 178, 179, 

182, 183, 184, 190, 193, 

194, 199, 213, 214, 221, 

225, 231, 235, 254, 255, 

256, 258, 259, 260, 261, 

262, 263, 264, 265, 267, 

271, 274, 276, 283, 285, 

286, 287, 290, 291, 292, 

293, 294, 299, 300, 326, 

302, 306, 307, 310, 311, 

312, 313, 314, 315, 316, 
318, 319, 320, 321, 322, 

323,  326, 328, 331, 343, 

344, 346, 347, 350, 351, 

355, 357, 359, 360, 364, 

370, 379, 380, 382, 389, 

413, 415, 416, 418, 421, 

423, 459, 463 

 

Nadleśnictwo Sarnaki 

443 – oddz. 27bchij 

? Właściciele 

gruntu 

 

Nadleśnictwo 

Sarnaki 

 B3 Zwiększenie 

bioróżńorodności 

Podczas wykonywania trzebieży 

pozostawione zostaną zamierające i 

dziuplaste drzewa oraz martwe drewno 

na całej powierzchni w celu stworzenia 

bazy żerowej dla larw chrząszczy (m.in. 

kózkowatych) i dzięciołów. 

? 

 B4 Zachowanie 

zadrzewień 

wierzbowych i 

topolowych w 

Rezygnacja z wycinania drzew w ramach 

prac utrzymaniowych i 

przeciwpowodziowych. wyjątek 

stanowią drzewa powodujące zatory lub 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22,  24, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 

? WZMiUW  

Właściciele 

gruntu 

 



strefie 

przykorytowej 

Bugu 

zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi. 33, 34, 37, 38, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 

57, 58, 59, 60, 61, 65, 

66, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 77, 79, 81, 84, 86, 

87, 88, 89, 92, 93, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 

106, 107, 108,  109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 

157, 158, 159, 160, 161, 

162, 177, 180, 181, 185, 

186, 187, 188, 189, 191, 

192, 195, 196, 197, 198, 

200, 201, 202, 204, 205, 

206, 207, 208, 209,  210, 

211, 212, 215, 216, 217,  

218, 219, 220, 222, 223, 

224, 226, 227, 229, 230, 

233, 234, 236, 237, 238, 

239, 240, 241, 242, 243, 

245, 246, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 257, 

266, 268, 269, 270, 272, 

273, 275, 277, 278, 279, 

280, 281, 282, 284, 288, 

298, 303, 304, 305, 308, 

309, 317, 324, 325, 327, 

Rezygnacja z wycinania drzew w celach 

gospodarczych (opał, grodzenia) 

 Właściciele 

gruntu 



328, 329, 330, 334, 335, 

336, 337, 338, 339, 340, 

341, 342, 345, 348, 349, 

352, 353, 354, 356, 358, 

361, 362, 363, 365, 366, 

367, 368,  369, 371, 372, 

373, 374, 375, 376, 377, 

378, , 383, 384, 385, 

386, 387, 388, 390, 391, 

392, 393, 394, 395, 396,  

397, 398, 399, 400, 401, 

402, 403, 404, 405, 406, 

407, 408, 409, 410, 411, 

412, 422, 423, 424, 425, 

426, 427, 428, 430, 431, 

438, 439, 440, 441, 442, 

451, 453, 454, 455, 456, 

457, 458, 460, 461, 462,  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C Monitoring zadań  

B1, B2, B4, B3 

Potwierdzenie wykonania prac lub 

wyłączenia zużytkowania 

Co 3 lata Co 5 lat 7 

(14 tys) 

RDOS 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 D  Badania 

fitosocjologiczne 

Przeprowadzenie badań z 

zastosowaniem metodyki PM GIOS 

 W ciągu  

pierwszych 3 

lat  

10 tys RDOS 

91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



(Ficario-

Ulmetum) 

 B1 Wyłączenie z 

gospodarki leśnej 

 Odstąpienie od zrębów, trzebieży, 

przebudowy drzewostanów 

nadl. Chotyłów 

53 – oddz. 6d  

54 – oddz. 6bijtp  

nadl. Biała Podl. 

51 – oddz. 65agf 

52 – oddz. 67a, 68ad, 

69ab 

nadl. Sarnaki 

35 – oddz. 138a 

36 – oddz. 138d 

37 – oddz. 138gh 

38 – 139abcfghj 

39 – oddz. 91ghi, 93abf 

Na okres 

obowiązywani

a PZO 

0,00 

rez. Szwajcaria 

Podlaska, Łęg 

Dębowy, 

Kaliniak, 

Przekop 

Nadleśnictwo 

Chotyłów 

Nadleśnictwo 

Biała Podl. 

 Nadleśnictwo 

Sarnaki 

 RDOŚ w 

Warszawie 

 RDOŚ w 

Lublinie 

44 – oddz. 25d 

47 – oddz. 27d 

45 – oddz. 26f, 28c  

48 – oddz. 81g 

? Nadleśnictwo 

Sarnaki 

Grunty prywatne: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 

13, 15, 16, 17, 18, 20, 

22, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 41, 

42, 43 

39 (oddz.1abdji) 

? Właściciele 

gruntu 

 B2 Utrzymanie bo-

gactwa i zróżni-

cowania runa 

Zabiegi trzebieży należy przeprowadzić 

w I i IV kwartale, czyli po sezonie wege-

tacyjnym 

W celu ochrony gleby przed 

rozpoczęciem prac pozyskaniowych 

planowane jest odnowienie lub założenie 

szlaków zrywkowych. 

Nadl. Sarnaki 

40 – oddz. 92bf 

46 – oddz. 27bchi 

49 – oddz. 80b 

50 – oddz. 80h, 82bcdfgj 

?  

Nadleśnictwo 

Sarnaki 

 B3 Unaturalnienie Przy odnowieniach w składzie ? 



składów 

gatunkowych 

drzewostanów 

gatunkowym  należy uwzględniać 

następujące gatunki: Db, Wz, Js  

 B4 Zwiększenie 

bioróżnorodności  

Podczas wykonywania trzebieży 

pozostawione zostaną zamierające i 

dziuplaste drzewa oraz martwe drewno 

na całej powierzchni w celu stworzenia 

bazy żerowej dla larw chrząszczy (m.in. 

kózkowatych) i dzięciołów. 

 

 

?  

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C1 Monitoring zadań  

B1, B2, B3, B4 

Potwierdzenie wykonania prac lub 

wyłączenia zużytkowania 

Co 3 lata Co 5 lata 5 tys 

(10 tys) 

RDOS w 

Warszawie 

RDOŚ w 

Lublinie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie przewiduje się 

*91I0  

Ciepłolubne 

dąbrowy 

(Quercetalia 

pubescenti-

petraeae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 A1 Poprawa 

warunków 

świetlnych w 

runie 

Redukcja podszytu – działanie 

zmierzające do zmniejszenia ilości 

podszytu na całej powierzchni do 

poziomu 30-40% i obejmujące usuwanie 

ekspansywnych gatunków rodzimego 

pochodzenia w szczególności graba, lipy, 

leszczyny z pozostawieniem dębu i 

drzew owocowych pod warunkiem, ze 

ich zwarcie nie prze-kroczy 30-40%. 

Uzyskana masę należy wywieść z płata 

dąbrowy. 

 Płat 1 W pierwszej 

5-latce 

obowiązywani

a PZO. Nie 

później niż w 

2 roku 

obowiązywani

a PZO. 

Zabieg należy 

przeprowadzić 

w okresie 15 

września - 15 

10 000 zł RDOS w 

Lublinie 



marca 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Kontrola 

realizacji 

działania A1 

Sprawdzenie na powierzchni czy został 

wykonany zabieg i w jakim zakresie 

Płat 1 Po realizacji 

zadania A1 

200,00 RDOŚ w 

Lublinie 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie przewiduje się 

 

Ustalenie działań ochronnych dla przedmiotów ochrony – rośliny w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

 
 Działania ochronne 

Przedmiot ochrony Numer i nazwa zadania Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania 
Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot  

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1437 

Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 

Działania związane z ochroną czynną 

przeciwdziałanie sukcesji 

Koszenie i grabienie 

uzyskanej biomasy 

wraz z jej  

usunięciem  

Polna w oddziale 

206d Nadleśnictwo 

Sarnaki   

Wrzesień lub 

październik 

 co 2 lata  

1000 zł 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Nie przewiduje się 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Kontrola wykonania zadania  Określenie 

intensywności 

użytkowania, stopnia 

zarośnięcia przez 

krzewy i nalot drzew 

oraz trzcinnika 

leśnego 

Polna w oddziale 

206d Nadleśnictwo 

Sarnaki   

październik 100 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 



Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie przewiduje się 

Zwiększenie powierzchni siedliska 

Powiększenie siedliska  W ramach działania z 

zakresu czynnej 

ochrony: 

przeciwdziałanie 

sukcesji 

Polna w oddziale 

206d Nadleśnictwo 

Sarnaki   

Wrzesień lub 

październik 

 co 2 lata 

W ramach kosztów 

działania z zakresu 

czynnej ochrony: 

przeciwdziałanie sukcesji 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

1617 Starodub łąkowy 

Ostericum palustre 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 

Powiadomienie 

zarządzających lub 

właścicieli terenu  

Informacja o 

przedmiotach 

ochrony i 

wynikających stąd 

obowiązkach 

Ogłoszenie 

informacji poprzez 

obwieszczenie w 

sposób zwyczajowo 

przyjęty w miejscu 

obowiązywania PZO 

W pierwszym roku 

obowiązywania PZO 
1 tyś 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

 

B2 Zadanie 

obligatoryjne 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno-pasterskie i 

pasterskie 

Stanowiska:  

1617_1 

1617_2 

1617_3 

1617_4 

Koszenie nie rzadziej 

niż raz na dwa lata 

1 tyś. zł/ha Właściciel działki 

B3 Zachowanie siedliska 

gatunku 

Przez okres 

obowiązywania PZO 

? Właściciel działki 

B4 Zadanie 

fakultatywne 

Rezygnacja ze 

stosowania nawozów 

i dosiewania traw 

Stanowiska:  

1617_1 

1617_2 

1617_3 

1617_4 

Przez okres 

obowiązywania PZO 

? Właściciel działki 

B5 Koszenie Pierwszy pokos 

powinien być nie 

wcześniej niż w 

pierwszej połowie 

czerwca, drugi we 

wrześniu. Koszenie 

powinno odbywać się 

od środka łąki na 

zewnątrz lub pasami 

albo niewielkimi 

blokami, aby dać 

możliwość bezpiecznej 

ucieczki pisklętom i 

prowadzącym jej 

? Właściciel działki 



rodzicom oraz drobnym 

ssakom. Wysokość 

koszenia nie może być 

niższa niż 10 cm od 

powierzchni gruntu. 

B6 Wypas wypas rotacyjny 

ekstensywny i z 

niewielką obsadą 

zwierząt. 

? Właściciel działki 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 Kontrola 

wykonania zadań 

obligatoryjnych i 

fakultatywnych 

Określenie 

intensywności 

użytkowania, stopnia 

zarośnięcia przez 

krzewy i nalot drzew 

Stanowiska:  

1617_1 

1617_2 

1617_3 

1617_4 

Co 3 lata  2 000 zł Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

(ANR?) 

 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Inwentaryzacja 

gatunku w obrębie 

Ostoi   

Zgodnie z metodyka 

GIOŚ 

Cały obszar Natura 

2000 

W ciągu 3 lat 

obowiązywania PZO 

10 000 zl Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie  

Nr Zwiększenie powierzchni siedliska 

Nie przewiduje się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ustalenie działań ochronnych dla przedmiotów ochrony –  zwierząt w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 



 

X Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

[numer płatu 

siedliska 

nr* (GUID wg 

PIK)] 

Termin wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1. 

 

1032 

Skójka 

gruboskorupowa  

Unio crassus  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Nie przewiduje się 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1D 

Kontynuacja 

inwentaryzacji w 

obrębie całego 

Obszaru 

wykonanie ekspertyzy 

mającej na celu wykrycie 

dalszych stanowisk skójki 

gruboskorupowej 

W obrębie całego 

Obszaru  
W ciągu 5 lat od uchwalenia PZO 15 tys.  

RDOŚ w 

Warszawie 

 

2. 

 

 

1060 

 Czerwończyk 

nieparek  

Lycaena dispar  

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



i 

4038 Czerwończyk 

fioletek Lycaena 

helle 

 

B1 

Zadanie  

obligatoryjne 

Ekstensywne 

użytkowanie kośne, 

kośno-pasterskie i 

pasterskie 

1060_1, 1060_2, 

1060_3, 

1060_4, 1060_5, 

1060_6, 

1060_7, 

1060_8, 

1060_10, 

1060_11 

oraz 

4038_1 

Koszenie nie rzadziej niż raz na 

dwa –trzy lata 
1 tyś. zł/ha Właściciel 

B2 
Zachowanie siedliska 

gatunków 
Przez okres obowiązywania PZO ? Właściciel 

B3 

Zadanie 

fakultatywne 

Rezygnacja ze 

stosowania nawozów i 

dosiewania traw 

1060_1, 1060_2, 

1060_3, 

1060_4, 1060_5, 

1060_6, 

1060_7, 

1060_8, 

1060_10, 

1060_11 

oraz 

4038_1 

 

Przez okres obowiązywania PZO ? Właściciel 

B4 Koszenie 

Pierwszy pokos powinien być nie 

wcześniej niż w pierwszej połowie 

czerwca, drugi we wrześniu. 

Koszenie powinno odbywać się od 

środka łąki na zewnątrz lub pasami 

albo niewielkimi blokami, aby dać 

możliwość bezpiecznej ucieczki 

pisklę-tom i prowadzącym jej 

rodzicom oraz drobnym ssakom. 

Wysokość koszenia nie może być 

niższa niż 10 cm od po-wierzchni 

gruntu. 

? Właściciel 

B5 Wypas 
Wypas rotacyjny ekstensywny i z 

niewielką obsadą zwierząt. 
? Właściciel 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 



C1 

Kontrola 

wykonania 

zadań 

obligatoryjnych i 

fakultatywnych 

Określenie 

intensywności 

użytkowania, stopnia 

zarośnięcia przez krzewy 

i nalot drzew 

1060_1, 1060_2, 

1060_3, 

1060_4, 1060_5, 

1060_6, 

1060_7, 

1060_8, 

1060_10, 

1060_11 

oraz 

4038_1 

 

Co 3 lata 10 

Zostanie 

ustalony po 

 uzyskaniu 

odpowiedniej 

wiedzy 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1D 

Inwentaryzacja 

w okresie 

czerwca-sierpnia 

zastosowanie metodyki 

monitoringu GIOS w 

przypadku Lycaena helle 

i metodyki eksperta w 

przypadku Lycaena 

dispar 

W obrębie całego 

Obszaru  
W ciągu 3 lat od uchwalenia PZO 20  

RDOŚ w 

Warszawie 

3. 

1042 Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Nie przewiduje się 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



D1 

Inwentaryzacja 

w okresie 

czerwiec-

sierpień 

zastosowanie metodyki 

monitoringu PM GIOS 
Cały Obszar W ciągu 3 lat od uchwalenia PZO 15  

RDOŚ w 

Warszawie 

4. 

1037 Trzepla zielona 

Ophiogomphus 

cecilia 

Nr  Działania związane z ochroną czynną 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Nie przewiduje się 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 

Inwentaryzacja 

w okresie 

czerwiec-

sierpień 

zastosowanie metodyki 

monitoringu PM GIOS 
Cały Obszar W ciągu 3 lat od uchwalenia PZO 15 

RDOŚ w 

Warszawie 

5. 
1083 Jelonek rogacz 

Lucanus cervus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Ochrona 

gatunków 

priorytetowych 

Szkolenie dotyczące 

biologii, wymagań 

jelonka rogacza, metod 

utrzymaniu siedliska 

Nadleśnictwo 

Sarnaki 

Jednorazowe , w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO 
1 500 

RDOS w 

Wraszawie 

A2 

Ograniczenie 

nadmiernej 

presji dzika 

Należy dążyć do 

ograniczenia populacji 

dzika na obszarach 

występowania jelonka 

Nadleśnictwo 

Sarnaki 
Wg analizy koła łowieckiego 0 

Koła Łowieckie 

W 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Warszawie 



A3 

Polepszenie 

stanu siedliska 

Należy stopniowo 

zwiększać ilość 

„martwego drewna” 

pozostawiając na 

stanowiskach w 

szczególności: 

pozostające po wycince 

pniaki dębowe, leżące i 

uszkodzone w wyniki 

czynników biotycznych i 

abiotycznych drzewa w 

wyższych klasach 

wiekowych (od V w 

górę). 

W obrębie 

kompleksu 

leśnego ze 

stanowiskami  

Stanowisk J1-J7 

Przez okres obowiązywania PZO 0 
Nadleśnictwo 

Sarnaki 

A4 

Większość powierzchni 

na stanowiskach jelonka 

rogacza zajmują uprawy 

leśne, gdzie zwykle 

corocznie 

przeprowadzane są 

czyszczenia upraw, które 

pozwalają na usunięcie 

wielu gatunków 

krzewów, krzewinek, 

bylin i roślin zielnych co 

w konsekwencji 

poprawia termikę i 

warunki świetlne. Na 

pozostawionych podczas 

wycinki kępach 

ekologicznych (głównie 

dęby) można się pokusic 

o stopniowe usunięcie 

gęstego podszytu i 

podrostu leśnego tak, 

Stanowisk J1-J7 Przez okres obowiązywania PZO 

Ok. 6 tys./ha 

(Ok. 50 

tys./rocznie) 

Nadleśnictwo 

Sarnaki 



aby w przyszłości 

zajmował on mniej niż 

50% powierzchni. 

Należy pamiętać, iż 

wprowadzenie 

gwałtownych zmian na 

stanowiskach J1 –J7 

może niekorzystnie 

odbić się na innych 

organizmach 

pożytecznych i 

chronionych 

występującym na tym 

terenie. Więc, powinny 

się one odbywać 

stopniowo. Powinno się 

dążyć do kształtowania 

siedliska w kierunku 

lasu „bardziej otwartego, 

silniej prześwietlonego 

przez odpowiednio 

stosowane przecinki i 

rozluźnianie struktury, o 

ile nie koliduje to z 

potrzebami ochrony 

innych elementów leśnej 

przyrody. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 
Polepszenie 

stanu siedliska 

należy zalecać 

stopniowe zwiększanie 

udziału dębów na 

stanowiskach 

występowania jelonka 

oraz w drzewostanach 

Kompleks leśny ze 

stanowiskami J1-

J7 

Przez okres obowiązywania PZO 
W ramach 

hodowli lasu  

Nadleśnictwo 

Sarnaki 



otaczających te obszary. 

B2 

należy wdrażać go-

spodarkę polegającą na 

pozyskaniu prze-

rębowym dębu przy 

maksymalnie możliwie 

skomplikowanej 

wycince. Optimum 

stanowiłoby wycięcie 

nie więcej niż 10% 

drzew w każdym 

dziesięcioleciu i 

stopniowym odnawianiu 

powstających luk 

nasadzeniami dębu w 

drzewostanach 

otaczających stanowiska 

J1-J7 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 

Monitoring 

wykonania 

odkrzewienia 

Kontrola terenowa 

stopnia odkrzewienia 

siedliska 
Stanowiska  

J1-J7 

Po piątym roku realizacji działań 

ochronnych 2 000 

RDOŚ w 

Warszawie 

C2 

Monitoring 

występowania  

dzika 

Kontrola terenowa 

liczebności dzika 

Co 3 lata 
1000 x 3 = 

3000  

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 

Monitoring 

występowania 

jelonka rogacza 

Badania terenowe 
Stanowiska  

J1-J7 
Co 5 lat 

5 000 x 2 

 = 10 000 

RDOŚ w 

Warszawie 



6. 

1084 

Pachnica dębowa 

 Osmoderma sp. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 

Ogławianie 

drzew (wierzb) - 

utrzymanie 

formowanego 

kształtu korony 

drzewa 

Prace polegające na 

okresowym ogławianiu - 

obcinaniu gałęzi starych 

przydrożnych drzew 

(wierzb), szczególnie 

dziuplastych, w celu 

utrzymania/ zachowania 

żywotności drzew, 

będących siedliskiem 

rozwojowym przedmiotu 

ochrony, przeprowadzić 

w ramach utrzymania 

formowanego kształtu 

korony drzewa (zabieg 

jednorazowy na 

pojedynczym drzewie w 

trakcie trawania PZO). 

Prcae należy 

przeprowadzić w sposób 

zapewniający możliwość 

odtworzenia się korony 

drzewa. Co roku należy 

ogłowić 20% stanu 

wierzb (18-20 drzew), 

obcięte gałęzie należy 

usunąć z obszaru. 

1084_1, 1084_2, 

1084_8, 

Prace należy rozpocząć w 3 roku 

obowiązywania PZO 

W ramach 

środków 

własnych 
Zarząd Dróg 

Publicznych, tj. 

władający 

gruntem w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu 

ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów 

prawa, po 

uzyskaniu 

finansowania. 

W przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania A2 

Uzupełnianie 

ubytków drzew 

rozwojowych 

nowymi 

nasadzeniami 

W miejsce 

wypadających drzew 

należy nasadzać nowe. 

Ubytki wypadających, 

starych dziuplastych 

drzew należy uzupełniać 

nasadzeniami młodych 

1084_1, 1084_2, 

1084_8 

Uzupełnienia należy dokonać 

najdalej w 2 lub 3 roku po 

wypadnięciu. 



drzewek wierzby lub 

(lepiej) lipy 

drobnolistnej o 

wysokości 1,5 – 2 m 

(sadzonki z gruntu, z 

bryłą korzeniową). 

Nowe nasadzenia nie 

wymagają 

podejmowania innych 

działań technicznych jak 

standardowe (zaprawa 

dołu urodzajną ziemią 

lub hydrożelem, 

wzmocnienie pnia 

palikiem). Powyższe 

działanie nie generuje 

zagrożenia dla populacji 

pachnicy dębowej, która 

zasiedlała wypadające 

drzewa — chrząszcze 

same przeniosą się na 

sąsiednie dziuplaste 

drzewa. Wskazane jest, 

aby ubytki drzew 

uzupełniać możliwie 

szybko, od 2 lat do 3 lat 

po wypadnięciu. 

A3 

Zabezpieczenie 

dziuplastych 

drzew przed 

aktami 

wandalizmu 

(niszczeniem 

drzew, 

zanieczyszczanie

Pnie drzew z dostępnymi 

dziuplami owinąć 

warstwą drucianej siatki 

o oczkach 5 – 10 cm 

1084_12 Po 3 roku obowiązywania PZO 2500  tys 

RDOS w 

Warszawie 



m dziupli, 

wypalaniem) 

A4 
Zachowanie 

drzew 
Zakaz wycinania drzew 

1084_1, 1084_2, 

1084_3, 

1084_4, 1084_5, 

1084_6, 

1084_7, 

1084_8, 

1084_10, 

1084_11, 

1084_12, 

1084_13 

Przez okres obowiązywania PZO) 

(wyjątek stanowią drzewa 

zagrażające życiu i zdrowiu ludzi 

0 

władający 

gruntem 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 

Kontrola stanu 

zachowania 

siedlisk 

Wizja terenowa mająca 

na celu kontrole 

realizacji zadań A1, A2, 

A3 i A4 

1084_1, 1084_2, 

1084_3, 

1084_4, 1084_5, 

1084_6, 

1084_7, 

1084_8, 

1084_10, 

1084_11, 

1084_12, 

1084_13 

Co 5 lat obowiązywania PZO 5 tys. 

(10 tys.) 

RDOŚ w 

Warszawie 

Nr  

D1 Kontynuacja 

inwentaryzacji  

wykonanie ekspertyzy 

mającej na celu 

wykrycie dalszych 

w obrębie całego 

obszaru  

w ciągu 5 lat obowiązywania PZO 15 tyś RDOŚ w 

Warszawie 



stanowisk pachnicy  

 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

7. 

 

 

6144 Kiełb białopłetwy 

Romanogobio albipinatus  

1163 głowacz białopłetwy 

Cottus gobio 

1130 Boleń Aspius aspius 

5339 Różanka Rhodeus 

sericeus amarus 

1149 koza Cobitis taenia 

1145 Piskorz Misgurus 

fosilis 

1146 koza złotawa 

Sabanejewia aurata 

A1 
Ograniczenie presji 

kłusownictwa 

Zwiększona liczba kontroli na 

łowiskach  

Rzeka Bug i jej główne 

dopływy 
przez cały okres obowiązywania PZO 

W ramach środków 

własnych    

Państwowa Straż 

Rybacka 

 Społeczna Straż 

Rybacka, PZW 

A2 Poprawa migracji ryb 

Inwentaryzacja urządzeń i 

budowli hydrotechnicznych w 

dorzeczu Bugu stanowiących 

bariery dla migracji ryb  

Rzeka Bug i jej główne 

dopływy 
W pierwszej 5-latce obowiązywania PZO 15 000 

RDOŚ w 

Warszawie 

8. 
6144 Kiełb białopłetwy 

Romanogobio albipinatus   
A3 

Reintrodukuja 

gatunku   

Zarybienie narybkiem i 

osobnikami dorosłymi 

ujściowych odcinków rzek o 

kamienistym dnie   

Rzeki Kołodziejka i 

Sarenka 

W ciągu pierwszych 3 lat obowiązywania 

PZO 
40 000 

RDOS w 

Warszawie 

  

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

9. 

6144 Kiełb białopłetwy 

Romanogobio albipinatus  

1163 głowacz białopłetwy 

Cottus gobio 

1130 Boleń Aspius aspius 

5339 Różanka Rhodeus 

sericeus amarus 

1149 koza Cobitis taenia 

1145 Piskorz Misgurus 

fosilis 

1146 koza złotawa 

Sabanejewia aurata 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 
Monitoring zadania 

A2 

Protokół odbioru 

opracowanych wyników 

przeprowadzonej 

inwentaryzacji urządzeń i 

budowli hydrotechnicznych w 

dorzeczu Bugu stanowiących 

bariery dla migracji ryb 

Rzeka Bug i jej główne 

dopływy 

W tym samym roku, w którym wykonana 

została inwentaryzacja 
0 

RDOS w 

Warszawie 

10. 
6144 Kiełb białopłetwy 

Romanogobio albipinatus   
C2 

Monitoring zadania 

A2 

Odbiór opracowanych 

wynikow monitorigu 

skutecxzności 

Rzeki Kołodziejka i 

Sarenka 

Przez kolejne 3 lata od dokonania 

reintrodukcji 
0 

RDOS w 

Warszawie 



pzreprowadzonych działąń 

reintrodukcyjnych  

  
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie przewiduje się 

 

11. 
1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 
Ograniczenie 

drapieżnictwa 

Wskazany odłów części 

obsady ryb, lub 

przynajmniej gatunków 

drapieżnych 

Stanowiska: 

 K 3 – staw w 

Morzyczynie, 

K11- Staw w 

Zabużu 

Jednorazowo w pierwszej 5- latce 

obowiązywania PZO  
8 000 

RDOS w 

Warszawie 

A2 
Przeciwdziałanie 

sukcesji 
Koszenie  

Stanowisko K 17 – 

rozlewisko na łące 

w Bohukałach 

Co 5 lat 
3 000 

(6 000) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 

Monitoring 

wykonania 

zadania A1 

Analiza udziału 

ilościowego i 

jakościowego  

ichtiofauny  

Stanowiska: 

 K 3 – staw w 

Morzyczynie, 

K11- Staw w 

Zabużu 

Jednorazowo po wykonaniu 

zadania A1 

2000 

RDOŚ w 

Warszawie 

C2 

Monitoring 

wykonania 

zadania A2 

Analiza udziału % 

roślinności szuwarowej  

w obrębię stanowiska 

Stanowisko K 17 – 

rozlewisko na łące 

w Bohukałach 

Co 5 lat 
200 

(400) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



D1 
Inwentaryzacja  

kumaka 
Badania terenowe 

Stanowiska  

K1, K4 

W okresie pierwszych 3 lat 

obowiązywania PZO 
2 000 

RDOŚ w 

Warszawie 

12. 
1166 

Traszka grzebieniasta  

Triturus cristatus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

A1 
Zapobieganie 

eutrofizacji 

 Niedopuszczanie do 

spływu gnojowicy z 

pobliskiego 

gospodarstwa rolnego  

poprzez odpowiednie 

uszczelnienie lub 

odgrodzenie 

uniemożliwiające 

przedostawanie się 

biogenów do wody 

Stanowisko T4 – 

staw przy drodze 

Deskurów - 

Ślubów 

Przez cały okres obowiązywania 

PZO 

0 

Władający 

gruntem 

A2 

Polepszenie 

warunków do 

rozrodu  

Niezbędne jest 

wykonanie zbiornika, 

który podczas 

wysychania rozlewiska 

będzie miejscem 

spływania i kończenia 

rozwoju przez larwy 

traszek 

Stanowisko T1- 

rozlewisko na łące 

w miejscowości 

Stare Budy 

W pierwszej 5-latce 

obowiązywania PZO 

20 000 

 

RDOŚ w 

Warszawie 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nie przewiduje się 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

C1 

Monitoring 

wykonania 

zadania A1 

Kontrola pod katem 

przedostawania się 

biogenów do wody. 

Ocena roślinności jako 

biowskaźnika 

Stanowisko T4 – 

staw przy drodze 

Deskurów - 

Ślubów 

Co 3 lata 1 000 

(3 000) 

RDOŚ w 

Warszawie 



C2 

Monitoring 

wykonania 

zadania A2 

Przyjęcie protokołu 

zdawczo-odbiorczego 

Stanowisko T1- 

rozlewisko na łące 

w miejscowości 

Stare Budy 

Po wykonaniu zadania A2 0 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Inwentaryzacja 

traszki 

Badania terenowe Stanowiska: T5, 

T7 

W okresie pierwszych 3 lat 

obowiązywania PZO 

2000 RDOŚ w 

Warszawie 

 

 1355  

 Wydra 

  Lutra lutra  

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 A1  Ogranicze

nie szkód 

wyrządzan

ych przez 

wydrę na 

stawach 

rybnych 

(tym 

samym 

traci 

uzasadnien

ie odstrzał 

lub inne 

metody 

eliminacji) 

Ogrodzenie zimochowów. Zalecana jest 

siatka o oczkach wielkości 6 cm, z drutu o 

średnicy min. 1 mm Ogrodzenie wkopane w 

ziemię dla ochrony przed podkopywaniem 

na głębokość 20-30 cm, sięgające ≥100 cm 

ponad powierzchnię gruntu. Siatka powinna 

być również zamocowana po obu stronach 

tuneli i przepustów nawadniających staw. 

Dla zwiększenia skuteczności można 

dodatkowo zastosować na wys.10-15 cm 

nad gruntem oraz nad siatką przewód 

elektryczny podłączony do akumulatora. 

Jednocześnie zaleca się wykonanie zb. 

buforowych (ok. 0,5 ha) zarybianych 

różnorodnymi gatunkami ryb nie mających 

większej wartości ekonomicznej..  

Stawy  hodowlane w 

Cieleśnicy, 

Łazach/Seroczynie i w 

Knurowcu, tj. 

lokalizacja 

odpowiadająca 

stanowiskom 

badawczym: 5,42, 62 

Zależnie od 

ustaleń z 

właścicielami 

stawów. 

Ogrodzenie 1 

stawu 

(zimochowu) 

o pow. 10 ha 

w tym pastuch 

elektryczny: 

55000 zł 

 

Wykonanie 

stawu 

buforowego: 

10000 zł  

RDOŚ w 

Warszawie w 

porozumieniu z 

właścicielami 

stawów 

 A2  Ogranicze

nie kolizji 

z 

samochoda

mi 

Rozpoznanie  zasięgu rozlewisk rzeki. 

Następnie zastosowanie grodzenia . Siatka o 

wysokości min. 150-160 cm powyżej 

gruntu, wkopaną w podłoże na głębokość 

40-50 cm.. Zalecana gęstość oczek ok. 4 cm 

Na zachód od 

stanowiska 52, tj. w 

kierunku Broku. W 

miejscu gdzie rzeka 

Brok uchodzi do Bugu i 

Samo grodzenie 

w dowolnym 

terminie po 

wczesnowiosenn

ym rozpoznaniu. 

35000 zł  - 

jedno przejście 

wraz z 

siatkami  

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich  



(w celu uniknięcia przechodzenia płazów i 

drobnych ssaków gęstość siatki powinna 

zwężać się ku dołowi). Siatka rozciągnięta 

po obu stronach drogi na odcinkach min 300 

w dwóch opisanych w kolumnie obok 

miejscach. Optymalnie dodatkowo budowa 

2 suchych przejść dla zwierzą min. średnica 

120 cm. (dla zakładanej dł. tunelu 10-15m). 

Przejście powinno pozostać suche przez 

cały rok. Wejście na poziomie gruntu, 

ewentualnie na wysokości poniżej 10 cm. 

Podłoże tunelu o naturalnym charakterze.  

meander Bugu zbliża się 

do drogi wojewódzkiej 

oraz jeszcze dalej na 

zachód w miejscu, gdzie 

do drogi zbliż się 

kolejny meander Bugu.  

Budowa suchych 

przejść zależy od 

terminu 

prowadzenia 

prac 

remontowych na 

drodze 

wojewódzkie, 

przy okazji 

których możliwe 

jest 

zrealizowanie 

inwestycji. 

Termin remontu 

nie jest znany.  

 A3  Ogranicze

nie kolizji 

z 

samochoda

mi 

Rozpoznanie zasięgu rozlewisk. Następnie 

postawienie  po obu stronach wymienionych 

w kolumnie obok dróg siatek oparametrach 

wymienionych powyżej. Siatka powinna 

rozciągać się wzdłuż dróg na odcinkach 

przynajmniej 200m (w każdym z 

wymienionych stanowisk). Za miejscem, 

gdzie kończy się ogrodzenie, warto ustawić 

znak ostrzegawczy, bądź nakazujących 

ograniczenie prędkości. 

Przy stanowisku 23 – 

droga krajowa na pn. od 

mostu na Bugu ; 

Przy stanowisku  45i 53 

drogi krajowe na pd. od 

mostów na Bugu 

przecinające tereny 

podmokłe. 

Samo grodzenie 

w dowolnym 

terminie po 

wczesnowiosenn

ym rozpoznaniu. 

Siatki w jednej 

lokalizacji ok. 

8000 zł 

GDDKiA 

 A4  Ogranicze

nie kolizji 

z 

samochoda

mi 

Rozpoznanie czy przy wysokich stanach 

wód w przepuście pozostają przejścia dla 

zwierząt. Jeśli nie budowa powyżej 

poziomu wysokiej wody betonowych 

ścieżek dla zwierząt o szerokości ok. 0,3-0,5 

m, Należy pamiętać o zachowaniu 

odpowiedniego dostępu do półki z brzegu.  

Stanowisko badawcze 

65. W miejscu gdzie 

droga krajowa n 8 

biegnąca do Wyszkowa 

przecina kanał 

Rozpoznanie 

stanu wód 

wiosną tuż po 

roztopach. 

Wykonie ścieżek 

w dowolnym 

terminie przy 

sprzyjających 

war. 

4000 zł GDDKiA 



Pogodowych. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 

 

Określenie 

liczebności 

wydry w 

obszarze.  

 

Wykorzystanie metod molekularnych do 

badania próbek odchodów i/lub 

telemetrii. Na 5 rozmieszczonych 

równomiernie w ostoi pow. 

monitoringowych o dł. ok 10 km każda 

obejmujących różne typy siedlisk. 

Zaproponowane powierzchnie 

monitoringowe oznaczono na 

załączonej mapie za pomocą punktów. 

Przemieszczając się od punktu do 

punktu wzdłuż cieków i starorzeczy 

należy zbierać do oznaczenia wszystkie 

odchody. 

Wymienione w kolumnie 

obok i  przedstawione na 

załączonej mapie 5 pow. 

monitoringowych. 

W okresie 

intensywnego 

znakowania, 

tj. od k. 

września do 

marca. 2 

powtórzenia. 

33-35 euro za 

próbkę. Wraz ze 

wzrostem ilości 

próbek koszt 

jednostkowy 

maleje. 

RRÓŚ w 

Warszawie we 

współpracy z 

jednostkami 

naukowymi, 

np. IBS z 

Białowieży 

 D2 Monitoring 

stanu wód 

Bugu i 

jego 

dopływów 

Kontynuacja dotychczasowego 

monitoringu w wybranych punktach 

kontrolnych. W razie stwierdzenia złego 

stanu ekologicznego lokalizacja źródła 

zanieczyszczeń i interwencja mająca na 

celu jego likwidację. 

Monitorowane 

dotychczas puny 

kontrolne 

Każdego roku Bez dodatkowych 

kosztów w 

ramach 

dotychczasowej 

działalności 

WIOŚ w 

Białym stoku, 

Warszawie i 

Lublinie 

 

 1352 Nr  Działania związane z ochroną czynną  



  Wilk 

 Canis lupus 

 A1  Budowa 

przejść dla 

zwierząt 

Zależny od 

przyjętego 

rozwiązania 

technicznego 

(przejście dolne lub 

górne) 

Rzeczywisty przebieg 

szlaków migracyjnych 

wilka pomiędzy Puszczą 

Biała, a Ostoją 

Nadbużańską, oraz wzdłuż 

Doliny Bugu pomiędzy 

Puszczą Białą, a Puszczą 

Mielnicką  

Po ustaleniu 

rzeczywistych tras 

migracji 

Przejscie góne - 18 mln 

zł, przejscie dolne - 5 

mln
1
.  

GDDKiA 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 B1  Kształtowa

nie siedlisk 

wilka 

 Zaniechanie 

wykonywania 

zabiegów 

pielęgnacyjnych w 

fazie młodnika i 

utrzymywanie 

młodników w 

wysokim 

zagęszczeniu. 

Areał watahy w 

Nadleśnictwie Nurzec 

 

bezkosztowo Nadleśnictwo Nurzec  

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 C        

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

D1 Rozpoznan

ie szlaków 

migracji 

wilka 

(miejsc 

Obligatoryjny (nie 

tylko dobrowolny) 

monitoring wilka w 

nadleśnictwach. wg 

metodyki GIOŚ 

Wszystkie Ndl. w Ostoi 

Nadbużańskiej i na 

terenach przyległych 

Całorocznie + tropienia 

zimowe 

W ramach działań 

statutowych 

Nadleśnictwa.  

Dodatkowo Minister 

Środowiska w trybie 

rozporządzenia wprowadza 

obowiązek monitoringu. 

                                                           
1
 (Ratajczak G. 2010. Koszty inwestycji drogowych realizowanych w ramach budownictwa zrównoważonego z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska. 

Konferencja: „Dzień Inżyniera Budownictwa”. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Poznań, 19.01.2010.) 



przekracza

nia dróg). 

oraz wskazań IBS 

 

 

 

7. Ustalenie zadań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska 

PLH140011 

 

Cel  Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 
2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 3 lata 1, 8, 10, 20, 21, 26, 

27, 37,  56, 57, 60, 

67, 70, 75 78, 79, 81, 

87, 89, 90, 93, 98, 

100, 105, 109, 110, 

111, 116, 117, 118, 

122, 123  

RDOŚ w 

Warszawie 

5 000 

(15 000) 

3150 Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 5 lat Starorzecza nr: 1,2, 3, 

4, 5, 6, 7, 10, 14,  15, 

25, 29, 30, 31, 90, 

100, 104, 105, 111,  

116,  132, 148, 170, 

171,173, 203, 248, 

252, 268, 282, 

RDOŚ w 

Warszawie 

5 000 

 (10 000) 

3270 zalewane 

muliste brzegi rzek 
Wskaźniki  

zgodnie z 

wiedzą 

ekspercką 

Zgodnie z metodyką 

opracowaną przez 

eksperta 

Co 5 lat Zostanie ustalone po 

 uzyskaniu 

odpowiedniej wiedzy 
RDOŚ w 

Warszawie 

Zostanie 

ustalony po 

 uzyskaniu 

odpowiedniej 

wiedzy 



4030 Suche 

wrzosowiska (Cal-

luno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 3 lata  

w terminie od maja 

do końca czerwca 

Stanowiska: 1, 2, 3, 

4, 5 

RDOŚ w 

Warszawie 

1 000 

(3 000) 

6210 Murawy ksero-

termiczne 

 (Festuco-Brometea) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 5 lat  
w terminie od maja 

do połowy sierpnia 

Stanowisko 1 

RDOŚ w 

Warszawie 

8 000 

(1 600) 

6120 Ciepłolubne 

śródlądowe murawy 

napiaskowe (Koele-

rion glaucae) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 3 lata  

w terminie od maja 

do końca czerwca 

Mielnik (stanowisko 

nr 9), Kózki 

(stanowisko nr 12), 

Drażniew 

(stanowisko nr 15), 

Silna (stanowisko nr 

19), 

Leśniki (stanowisko 

nr 20) 

RDOŚ w 

Warszawie 

2 000 

(6 000) 

6410 Zmiennowil-

gotne łąki trzęślico-

we (Molinion) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 5 lat Stanowiska: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

RDOŚ w 

Warszawie 

5 000 

(10 000) 

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 5 lat Zostanie ustalony po 

 uzyskaniu 

odpowiedniej wiedzy 

RDOŚ w 

Warszawie 

Zostanie 

ustalony po 

 uzyskaniu 

odpowiedniej 

wiedzy 

6440 Łąki 

selernicowe 

(Cnidion dubii) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 5 lat Stanowiska: 1, 2, 6, 

10, 15, 20, 25, 45, 50, 

60, 77, 81, 97, 100, 

103, 110, 115, 120, 

125, 130, 134, 135 

RDOŚ w 

Warszawie 

5 000 

(10 000) 



6510 Ekstensywnie 

użytkowane niżowe 

łąki świeże (Arrhe-

natherion) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Co 5 lat Zostanie ustalony po 

 uzyskaniu 

odpowiedniej wiedzy 

RDOŚ w 

Warszawie 

Zostanie 

ustalony po 

 uzyskaniu 

odpowiedniej 

wiedzy 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ  

Powierzchnia
, struktura i 
funkcje 
zgodnie z 
metodyką  
PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką GIOŚ dla 

siedliska 9160, jeśli do czasu 

zatwierdzenia i rozpoczęcia 

wdrażania PZO taka zostanie 

opracowana dla siedliska 

9170. Monitoring winien 

objąć weryfikację powierzchni 

zajmowanej przez siedlisko, 

obecność gatunków 

charakterystycznych, obcych 

gatunków inwazyjnych, 

rodzimych gatunków 

ekspansywnych roślin 

zielnych, zasoby martwego 

drewna, stopień naturalnych 

odnowień, przekształcenia 

związane z użytkowaniem 

drzewostanu, zniszczenia 

drzewostanu. Skład 

florystyczny runa winien być 

rejestrowany metodą zdjęć 

fitosocjologicznych na stałych 

powierzchniach. 

co 5 lat od 

momentu 

obowiązywania 

PZO 

Płaty: 5, 

6, 11, 

15, 16, 

18, 24,  

34, 35, 

36, 37, 

39, 40, 

41, 42, 

44, 45, 

49, 50, 

53, 57, 

69, 75, 

77, 78, 

79, 50 

RDOS 10 tys. zł 

(20 tys. zł w 

trakcie 

obowiązywani

a PZO) 



91E0* - Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso - incanae, 

olsy źródliskowe) 

Powierzchnia, 

struktura i 

funkcje 

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ  

Monitoring winien objąć 

weryfikację powierzchni 

zajmowanej przez siedlisko, 

obecność gatunków 

charakterystycznych, obcych 

gatunków inwazyjnych, 

rodzimych gatunków 

ekspansywnych roślin 

zielnych, zasoby martwego 

drewna, stopień naturalnych 

odnowień, przekształcenia 

związane z użytkowaniem 

drzewostanu, zniszczenia 

drzewostanu, uwodnienie. 

Skład florystyczny runa 

winien być rejestrowany 

metodą zdjęć 

fitosocjologicznych na stałych 

powierzchniach. 

co 5 lat od 

momentu 

obowiązywania 

PZO 

Płaty: 6, 

20, 21, 

22, 29, 

31, 37, 

45, 55, 

58, 103, 

115, 

116, 

147, 

191, 

223, 

241, 

244, 

401, 

433, 

437, 

446, 

445, 

447, 

450, 

452, 

460, 461 



91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Powierzchnia, 

struktura i 

funkcje 

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ  

Monitoring winien objąć 

weryfikację powierzchni 

zajmowanej przez siedlisko, 

obecność gatunków 

charakterystycznych, obcych 

gatunków inwazyjnych, 

rodzimych gatunków 

ekspansywnych roślin 

zielnych, zasoby martwego 

drewna, stopień naturalnych 

odnowień, przekształcenia 

związane z użytkowaniem 

drzewostanu, zniszczenia 

drzewostanu. Skład 

florystyczny runa winien być 

rejestrowany metodą zdjęć 

fitosocjologicznych na stałych 

powierzchniach. 

co 5 lat od 

momentu 

obowiązywania 

PZO 

1, 6, 18, 

20, 35, 

36, 38, 

39, 40, 

44, 46, 

47, 48, 

49, 50, 

51, 52, 

53, 54,  

91I0* Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

Powierzchnia, 

struktura i 

funkcje 

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ 

Wskaźniki  

zgodnie z 

metodyką  

PMŚ GIOŚ  

Monitoring winien objąć 

weryfikację powierzchni 

zajmowanej przez siedlisko, 

obecności: gatunków 

charakterystycznych, obcych 

gatunków inwazyjnych, 

rodzimych gatunków 

ekspansywnych roślin 

zielnych. Ponadto monitoring 

winien analizować zwarcie 

warstwy krzewów i koron 

drzew w celu określenia 

warunków świetlnych w dnie 

lasu. .Skład florystyczny runa 

winien być rejestrowany 

metodą zdjęć 

fitosocjologicznych na stałych 

powierzchniach. 

co 5 lat od 

momentu 

obowiązywania 

PZO 

1 



 

Skójka 

gruboskorupowa 

Unio crassus 1032 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

pachnicy dębowej 

i jej siedlisk 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

 

Co 3 lat, w 

terminie  od 

początku lipca do 

połowy sierpnia. 

 

1032_1, 

1032_2, 

1032_3, 

1032_4, 

1032_5, 

1032_6, 

1032_7, 

1032_8, 

1032_9, 

1032_10, 

1032_11 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania. 

4 tys. 

 

(12 tys.  

w trakcie 

obowiązywania 

PZO) 

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena 
 

Ocena stanu 

zachowania 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

Wszystkie 

wskaźniki 

Zgodnie z metodyką 

eksperta. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

1060_1, 

1060_2, 

Organ 

sprawujący 

8 tys. 

(16 tys.) 

1437 Leniec 

bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji i jej 

siedlisk 

Populacja i 

siedlisko 

gatunku 

zgodnie z 

met. PMŚ 

GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

pozwoli ocenić 

skuteczność 

podejmowanych 

działań i 

umożliwi ich 

ewentualną 

korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie  od 

początku maja do 

połowy lipca. 

 

Stanowiska 

1437_1 

1437_2 

 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania. 

2 tys. 

 

(4 tys.  

w trakcie 

obowiązywania PZO) 

1617 Starodub łąkowy 

Ostericum palustre 
 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji i jej 

siedlisk 

Populacja i 

siedlisko 

gatunku 

zgodnie z 

met. PMŚ 

GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z 

metodyką PMŚ 

GIOŚ 

Monitoring 

pozwoli ocenić 

skuteczność 

podejmowanych 

działań i 

umożliwi ich 

ewentualną 

korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie  od 

początku maja do 

połowy lipca 

Stanowiska  

1617_1 

1617_2 

1617_3 

1617_4 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

5 tys. 

 

(10 tys.  

w trakcie 

obowiązywania PZO) 



dispar  

 

 

populacji 

czerwończyka 

nieparka i jego 

siedliska 

zgodnie z met. 

eksperta 

zgodnie z met. 

eksperta 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

 

czerwca do 

połowy sierpnia. 

 

1060_3, 

1060_4, 

1060_5, 

1060_6, 

1060_7, 

1060_8, 

1060_10, 

1060_11 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania. 

 

 

4038 Czerwończyk 

fioletek Lycaena 

helle 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

czerwończyka 

fioletka  i jego 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

4038_1 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

 

1042 Zalotka 

większa 

Leucorrhinia 

pectoralis  

 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji zalotki 

większej  i jej 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić czy nie 

wskazane jest podjęcie 

działań ochronnych.  

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

1042_1 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

8 tys. 

(16 tys.) 

1037 Trzepla 

zielona 

Ophiogomphus 

cecilia 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji trzepli 

zielonej  i jej 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić czy nie 

wskazane jest podjęcie 

działań ochronnych. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

1037_1 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

 

1083 jelonek 

rogacz Lucanus 

cervus 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji jelonka 

rogacza  i jego 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

J6 

J7 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

3 tys. 

(6 tys.) 



1084* Pachnica 

dębowa 

Osmoderma spp. 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji 

pachnicy  i 

jejsiedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

1084_1, 

1084_2, 

1084_3, 

1084_4, 

1084_5, 

1084_6, 

1084_7, 

1084_8, 

1084_10, 

1084_11, 

1084_12, 

1084_13 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

6 tys. 

(12 tys.) 

 

6144 Kiełb 

białopłetwy 

Romanogobio 

albipinatus   

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji   i jej 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

eksperta 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

eksperta 

Zgodnie z metodyką 

eksperta. 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia. 

 

St. badawcze:  

6144_1  

6144_2  

6144_3 

6144_4  

6144_5  

6144_6 

6144_7  

6144_8  

6144_9 

6144_10  

6144_11  

6144_12 

6144_13  

6144_14 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania. 

25 tys. 

(50 tys.) 

 

1163 głowacz 

białopłetwy Cottus 

gobio 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji   i jej 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

1163_Poligon 

2  

St. badawcze 

1163_1 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

 

1130 Boleń Aspius 

aspius 
 

Ocena stanu 

zachowania 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

Wszystkie 

wskaźniki 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Co 5 lat, w 

terminie od 

1130_Poligon1 

1130_Poligon2 

Organ 

sprawujący 
 



 populacji   i jej 

siedliska 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę.  

czerwca do 

połowy sierpnia 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

5339 Różanka 

Rhodeus sericeus 

amarus 

 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji   i jej 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

5339_ 

Poligon1 

st. badawcze: 

5339_1  

5339_2  

5339_3 

5339_4  

5339_5  

5339_6 

5339_7  

5339_8  

5339_9 

5339_10  

5339_11  

5339_12 

5339_13  

5339_14 

5339_15 

 oraz 

5339_ 

Poligon2 

st. badawcze  

5339_16  

5339_17  

5339_18 

5339_19  

5339_20  

5339_21 

5339_22  

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

 

1149 koza Cobitis 

taenia 
 

Ocena stanu 

zachowania 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

Wszystkie 

wskaźniki 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Co 5 lat, w 

terminie od 

1149_Poligon1 

St. badawcze  

Organ 

sprawujący 
 



populacji   i jej 

siedliska 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

czerwca do 

połowy sierpnia 

1149_1   

1149_2    

1149_3 

1149_4   

1149_5    

1149_6 

1149_7   

1149_8    

1149_9 

1149_10  

1149_11  

1149_12 

1149_13  

1149_14  

1149_15 

1149_16  

1149_17   

1149_18 

1149_19  

1149_20  

1149_21 

1145_22 

oraz  

1149_Poligon2 

St. badawcze  

1145_23  

1145_24   

1145_25 

1145_26  

1145_27   

1145_28 

1145_29   

1145_30  

1145_31 

1145_32   

1145_33   

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 



1145_34 

1145_35   

1145_36   

1145_37 

1145_38   

1145_39   

1145_40 

1145_41   

1145_42 

1145 Piskorz 

Misgurus fosilis 
 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji   i jej 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

 

1145_Poligon1  

st. badawcze: 

1145_1  

1145_2  

1145_3 

1145_4  

1145_5  

1145_6 

1145_7  

1145_8 

oraz 

1145_Poligon2  

St. badawcze  

1145_9  

1145_10  

1145_11 

  

1146 koza złotawa 

Sabanejewia aurata 
 

Ocena stanu 

zachowania 

populacji   i jej 

siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Wszystkie 

wskaźniki 

zgodnie z met. 

PMŚ GIOŚ 

Zgodnie z metodyką 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

ewentualną korektę. 

Co 5 lat, w 

terminie od 

czerwca do 

połowy sierpnia 

1146_Poligon1 

St. badawcze 

1146_1 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

 

1188 Kumak 

nizinny Bombina 

bombina 

 

Utrzymanie lub 

polepszenie stanu 

zachowania 

polucji i siedliska 

Populacja i 

siedlisko gatunku 

zgodnie z PMŚ 

GIOŚ 

Zgodnie z 

PMŚ GIOŚ 

Monitoring pozwoli 

ocenić skuteczność 

podejmowanych 

działań i umożliwi ich 

Co 5 lat, w 

terminie od 

kwietnia do 

połowy lipca 

Stanowiska: 

K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, 

K7, K8, K9, 

Organ 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

10 (20 tys.) 



ewentualną korektę K10, K11, 

K12, K13, 

K14, K15, 

K16, K17 

2000, po 

uzyskaniu 

dofinansowania 

1166 Traszka 

grzebieniasta 

Triturus cristatus 

 

Utrzymanie lub 

polepszenie stanu 

zachowania 

polucji i siedliska 

    
T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T7 
  

1355 

Wydra 

Lutra lutra 

Wszystkie 

badane w 

ramach prac 

nad pzo 

stanowiska + 5 

dodatkowych 

powierzchni 

oznaczonych 

za pomocą 

zbioru 

punktów na 

załączonych 

mapach.  

Ograniczenie 

szkód 

wyrządzonych 

przez wydrę na 

stawach rybnych 

 

Ograniczenie 

kolizji z 

samochodami 

 

 

Populacja/siedliisko - Częstość 

pozytywnych 

stanowisk, 

- Aktywność 

gatunku, 

- Baza 

pokarmowa, 

- Udział 

siedlisk 

kluczowych 

dla gat., 

- jakość wody, 

Taki sam jak podczas 

prac nad pzo + 

określenie liczebności 

na podstawie badań 

molekularnych na 5 

oznaczonych na 

załączonych mapach 

w postaci zbioru 

punktów 

powierzchniach.  

Początek 

jesień/wiosna 

2014 

(zweryfikowanie 

uzyskanych 

podczas prac nad 

pzo wyników i 

określenie 

rzeczywistej 

liczebności); 

2017, 2020, 2023 

Wszystkie 

badane w 

ramach prac 

nad pzo 

stanowiska + 5 

dodatkowych 

powierzchni 

oznaczonych 

za pomocą 

zbioru 

punktów na 

załączonych 

mapach. 

RDOŚ w 

Warszawie we 

współpracy z 

placówkami 

naukowymi na 

przykład  

Instytut Biologii 

Ssaków 

Państwowej 

Akademii 

Naukowej w 

Białowieży. 

100000zł 

1352 

Wilk  

Canis lupus 

C – Ostoja 

Nadbużańska 

Zapewnienie 

drożności 

korytarza 

migracyjnego 

Populacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba 

migrujących 

osobników w 

skali roku 

 

 

 

Zbieżny z działaniem 

ochronnym „ 

uzupełnienie stan 

uwiedzy o 

przedmiocie ochrony” 

Porównanie wartości 

wskaźnika w 

poszczególnych 

latach. 

Całorocznie + 

tropienia zimowe 

Cała Ostoja 

Nadbużańska  

 

Wszystkie Ndl. 

w Ostoi 

Nadbużańskiej i 

na terenach 

przyległych oraz 

RDOŚ  

we współpracy z 

IBS 

W ramach 

działalności 

statutowej 

   Siedlisko Lesistość 

Dokonanie obliczeń na 

podstawie analizy map 

zgodmie z metodyką 

Na początku 

obowiązywania 

pzo, po 5 latach i 

 

RDOŚ we 

współpracy z 

IBS 

W ramach 

działalności 

statutowej 



GIOŚ. Porównanie 

wartości wskaźników 

w 

poszczególnyokresach. 

 

na zakończenie 

obowiązywania 

pzo 

 

 

 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumenty planistyczne 
(zgodnie z pkt II. 5) 

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
1) 2) 

  

  

 

 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

 

 

 

 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Lp. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 



1. 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

% pokrycia – 3,30 

 Stopień reprezentatywności – B 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – A 

Ocena ogólna – B 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 

sub-kontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

% pokrycia –  

 Stopień reprezentatywności – A 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – B 

Ocena ogólna – B 

 

2. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion) 

% pokrycia – 5,00 

 Stopień reprezentatywności – A 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – B 

Ocena ogólna – A 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion) 

% pokrycia –  

 Stopień reprezentatywności – A 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – C 

Ocena ogólna – B 

 

3. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

% pokrycia – 0,50 

 Stopień reprezentatywności – A 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – B 

Ocena ogólna – A 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

% pokrycia – 

Stopień reprezentatywności – A 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – C 

Ocena ogólna – |B 

 

4. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

% pokrycia – 0,20 

 Stopień reprezentatywności – A 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – B 

Ocena ogólna – A 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Qu-

ercetalia pubescenti-petraeae) 

% pokrycia –  

 Stopień reprezentatywności – D 

Stwierdzono tylko 1 płat.  Siedlisko w regresie. W wyniku gradowinie całkowicie zanikło w 

rezerwatach: Dębniak i Zabuże 

5. 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy 

(Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowa postać Peucedano-

Usunąć z SDF  

 

W trakcie inwentaryzacji terenowej w 2012 r. nie wykazano obecności borów chrobotkowych 

Cladonio-Pinetum ani chrobotkowej postaci Peucedano-Pinetum  pulsatilletosum. 

Zidentyfikowane fitocenozy z większym udziałem chrobotków  maja bez wątpienia charakter 



Pinetum) 

% pokrycia – 0,10 

 Stopień reprezentatywności – C 

Względna powierzchnia – C 

Stan zachowania – C 

Ocena ogólna – C 

 

 

 

porolny lub stanowią skrajne, przydrożne (lub sąsiedztwo linii oddziałowych lub 

elektrycznych linii przesyłowych),  a przez to dobrze nasłonecznione fragmenty drągowin 

sosnowych, zwykle w II-III klasie wieku. Przeprowadzone badania fitosocjologiczne na 

terenie Polski wskazują, że bory te są zbiorowiskami o antropogenicznych lub zoo-

antropogenicznych uwarunkowaniach, ulęgającymi zmianom, nietrwałymi zarówno na 

poszczególnych stanowiskach jak i w inwentarzu na poziomie regionów geobotanicznych 

(Matuszkiewicz 2007d). Analiza zmian, które zaszły w borach chrobotkowych i sasankowych 

w ciągu 40-70 lat wskazuje na zaawansowana recesję tego typu siedliska przyrodniczego w 

Polsce. Bory te całkowicie zanikły m.in. w Borach Lublinieckich, w Puszczach – 

Augustowskiej (Solon 2007a) i Kozienickiej (Orzechowski 2007). Te płaty, które zachowały 

charakter boru chrobotkowego wykazują recesję przestrzenną i typologiczną. Pierwsza 

oznacza systematyczne kurczenie się ogólnej powierzchni, druga oznacza zmiany w częstości 

występowania poszczególnych gatunków charakterystycznych co prowadzi do zaniku 

odrębności fitosocjologicznej i upodabnianie się do borów świeżych Peucedano-Pinetum, 

zwłaszcza podzespołu typicum (Matuszkiewicz 2007d). Dotychczasowe wynik badań 

(Matuszkiewicz 2007abcd, Matuszkiewicz i Lorens 2007, Orzechowski 2007, Solon 2007ab) 

wskazują że siedlisko przyrodnicze 91T0 będzie spotykane na terenie Polski tylko w 

szczególnych sytuacjach. Należą do nich pożary, zalesianie gruntów porolnych oraz w 

przypadku obszarów objętych powierzchniową ochroną z chwilą naturalnego rozpadu 

drzewostanu. Przy czym potencjalnym miejscem najbardziej nadający się dla tej formacji 

roślinnej są szczyty wydm i eksponowane na południe górne partie stoków. Za główne 

czynniki w przeszłości (XIX i początek XX wieku) sprzyjające utrzymaniu się borów 

chrobotkowych i sasankowych uznano: wypas owiec w lasach, masowe wyręby, pożary, 

gradacje szkodników i związane z tym wygrabianie ścioły i butwiny. Na pożary jako istotny 

czynnik sprzyjający, wręcz warunkujący utrzymywanie się borów chrobotkowych na 

Kurpiowszczyźnie zwracał uwagę Faliński badając rezerwat przyrody „Czarnia” (1965, 1966). 

W chwili obecnej na terenie Ostoi Nadbużańskiej trwa proces regeneracji boru świeżego 

Peucedano-Pinetum i ujednolicenie występujących tu fitocenoz. Reasumując należy 

stwierdzić, że siedlisko przyrodnicze 91T0 , jeśli w ogóle istniało i zostało dobrze określone, 

zanikło ulegając ewolucji w wyniku regeneracji borów świeżych. 

 Faliński J. B. 1965. O roślinności Zielonej puszczy kurpiowskiej na tle stosunków 

geobotanicznych tzw. Działu Północnego. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 

34.4. s. 3-119. 

 Faliński J. B. 1966. Zbiorowiska roślinne rezerwatu „Czarnia” w Puszczy 

Kurpiowskiej. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW, 16, s. 1-12. 

 Matuszkiewicz J. M. 2007a. Przemiany borów suchych i świeżych w zachodniej 



części Borów Tucholskich. [w:] J. M. Matuszkiewicz (red.). Geobotaniczne 

rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach 

Polski. Monographie 8, s. 96-115. IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Matuszkiewicz J. M. 2007b. Ewolucja zbiorowisk borów suchych i świeżych na 

gruntach porolnych w nadleśnictwie Wielbark. [w:] J. M. Matuszkiewicz (red.). 

Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w 

wybranych regionach Polski. Monographie 8, s. 143-164. IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Matuszkiewicz J. M. 2007c. Zmiany w zbiorowiskach borów sosnowych w 

rezerwacie „Czarnia” w Puszczy Kurpiowskiej. [w:] J. M. Matuszkiewicz (red.). 

Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w 

wybranych regionach Polski. Monographie 8, s. 165-175. IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Matuszkiewicz J. M. 2007d. Ogólne zmiany w zbiorowiskach leśnych Polski, ich 

przyczyny oraz prognoza przyszłych kierunków rozwojowych. [w:] J. M. 

Matuszkiewicz (red.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych 

zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Monographie 8, s. 555-816. 

IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Matuszkiewicz J. M., Lorens B. 2007. Przemiany borów sosnowych w 

Roztoczańskim Parku Narodowym. [w:] J. M. Matuszkiewicz (red.). Geobotaniczne 

rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach 

Polski. Monographie 8, s. 371-385. IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Orzechowski M. 2007. Przemiany zbiorowisk leśnych Puszczy kozienickiej od czasu 

badań Ryszarda Zaręby. [w:] J. M. Matuszkiewicz (red.). Geobotaniczne rozpoznanie 

tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. 

Monographie 8, s. 495-554. IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Solon J. 2007a. Przekształcenia borów sosnowych świeżych w Puszczy 

Augustowskiej. [w:] J. M. Matuszkiewicz (red.). Geobotaniczne rozpoznanie 

tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. 

Monographie 8, s. 176-196. IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Solon J. 2007b.Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego. 

[w:] J. M. Matuszkiewicz (red.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych 

zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Monographie 8, s. 290-342. 

IGiPZ PAN, Warszawa. 

 Matuszkiewicz J.M. z zespołem. Materiały grantu N N305 080835 Modele 

długookresowej ewolucji fitocenoz leśnych regenerujących na terenach porolnych w 

warunkach zróżnicowanego siedliska glebowego i odmiennych oddziaływań 

antropogenicznych na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Materiały 



niepublikowane, Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55. 

6. 1124 Gobio albipinnatus PD 1124 Romanogobio albipinatus  

Populacja B 

Stan zachowania B  

Izolacja C  

Ocena ogólna B 

 

Stwierdzona liczebność gatunku stanowi więcej niż 0,45% populacji krajowej. Na podstawie 

przeprowadzonych badań terenowych można wnioskować, że kiełb białopłetwy jest gatunkiem 

stosunkowo szeroko rozsiedlonym na obszarze Ostoi Nadbużańskiej. Pojedyncze osobniki 

odławiano na wszystkich badanych stanowiskach. Najwięcej kiełbi białopłetwych odnotowano 

na stanowiskach w rejonie Popowa Kościelnego (6144_2) i pomiędzy miejscowością 

Brańszczyk a ujściem Liwca (6144_4). Na stanowiskach tych odłowiono odpowiednio 17 i 14 

ryb i były to zarówno ryby starsze jak i młodociane co wskazuje że warunki rozrodu dla gatunku 

są dobre. Także w roku 2012 na tych samych stanowiskach badawczych zlokalizowanych w 

korycie Bugu gatunek ten był stwierdzany. Głównymi miejscami połowu kiełbia były płanie 

charakteryzujące się piaszczystym bądź piaszczysto-żwirowym dnem. Większość stanowisk 

położone było w środkowej części koryta w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu. 

Jedynie w rejonie Popowa Kościelnego ryby w wieku 0+ (pochodzącego z tegorocznego tarła 

odłowiono przy brzegu. Przy czym i w tym wypadku miejsce połowu charakteryzowało się 

dnem piaszczystym i szybkim przepływem wody. Oprócz kiełbia odnotowano tam 

występowanie także młodocianych osobników kozy i brzany. Głębokość wody w miejscach 

realizacji połowów wahała się od 0,2 do 0,5 m. Uzyskany wynik odbiega w tym wypadku od 

danych zawartych w literaturze mówiących że kiełbie preferują głębsze z wolnym nurtem 

fragmenty biegu. Odmienność siedlisk kiełbia stwierdzona na obszarze głównego koryta Bugu 

wynika prawdopodobnie ze znacznie większej mętności wody a tym samym mniejszym 

zasięgiem przenikania światła, co nie płoszy ryb. Zebrane informacje potwierdzają wyniki badań 

prowadzonych przez Penczaka i in. 2006 oraz wcześniejszego opracowania Danilkiewicza 

(1994). Kiełb białopłetwy był także stale obecny w połowach realizowanych przez pracowników 

IRŚ w Żabieńcu w ramach monitoringu związanego z realizacją Ramowej Dyrektywy Wodnej 

7. 1146 Sabanejewia aurata  

 Populacja A  

Stan zachowania B  

Izolacja B  

Ocena ogólna A 

1146 Sabanejewia aurata  

 Populacja C 

Stan zachowania C  

Izolacja B  

Ocena ogólna C 

Spośród badanych 47 stanowisk połowowych, występowanie kozy złotawej odnotowano 

wyłącznie w jednym starorzeczu w rejonie Wyszkowa. Odłowiono tam jednego osobnika o 

długości ciała około 10 cm. Wskazuje to, że gatunek jest bardzo rzadki na obszarze Ostoi, a jego 

liczebność wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Jednocześnie rejon Wyszkowa nie był nigdy 

wymieniany, jako stanowisko tego gatunku, co może wskazywać, że w granicach ostoi gatunek 

występuje wyspowo na małych izolowanych stanowiskach. W badaniach realizowanych przez 

Danilkiewicza (1998) oraz Błachutę i in. 1999 gatunek ten występował licznie w rejonie 

Serpolic (obszar makroregionu Podlaski Przełom Bugu). Natomiast w prowadzonych w latach 

2007 – 2009 badaniach ichtiofauny rzeki (Penczak i in. 2010) gatunek występował również na 

tym stanowisku przy czym liczba ryb odłowionych była mniejsza niż 10 czyli zagęszczenie na 

jednostkę powierzchni mniejsze niż 0,001 os./m
2
. Potwierdza to że gatunek na obszarze Ostoi 



należy do bardzo rzadkich. Kozy złotawej nie odnotowano także w dopływach Bugu takich jak: 

Brok, Myślna, Kołodziejka i Toczna, w których warunki siedliskowe stwarzają potencjalnie 

dobre warunki bytowania. Zanikanie gatunku w ichtiofaunie Ostoi wiąże się prawdopodobnie z 

przyduchą, która nastąpiła w roku 2009 i która spowodowała prawdopodobnie spadek bardzo 

wysoką śmiertelność w populacji. Kozła złotawa jest bowiem gatunkiem bardziej wrażliwym niż 

koza Cobitis taenia na niekorzystne warunki środowiska. 

8. Cottus gobio P C B C C 

Populacja C 

Stan zachowania B 

Izolacja C  

Ocena ogólna C 

Cottus gobio  

Populacja C 

Stan zachowania C  

Izolacja C 

Ocena ogólna C 

Głowacz białopłetwy odnotowany został na jednym stanowisku badawczym w w rzece Toczna. 

Stwierdzona populacja charakteryzowała się dobrym stanem zachowania względna liczebność 

wynosiła 0,0123 os/m2 zaś udział osobników młodocianych grupa JUV kształtował się na 

poziomie 59,2%, przy czym odłowiono wszystkie grupy wiekowe (ADALT i YOY). Zarówno 

wskaźnik zagęszczenia jak również struktury wiekowej uzyskały oceny FV. Biorąc pod uwagę 

wyniki połowów Wolnickiego i Kotusza (2010), którzy również odnotowali obecność głowacza 

w tym cieku, jego populacje należy uznać za stabilną, a perspektywę zachowania za dobrą.  

W 2014 r. w ramach środków przydzielonych przez WFOSiGW w Warszawie RDOS w 

Warszawie rozpocznie dwuletni projekt czynnej ochrony głowacza białopletwego polegający 

m.in. na wsiedleniu tego gatunku do zrek Kołodziejki i Sarenki.  

9. 2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

% pokrycia – 2,00 

Względna powierzchnia B 

Stan zachowania A 

 Ocena ogólna A   

2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

% pokrycia – 0,13  

Względna powierzchnia C 

Stan zachowania C 

 Ocena ogólna C  

Większość płatów siedliska cechuj zaawansowany proces sukcesji przejawiający się ekspansją 

podrostu  drzew. tendencje te dotyczą całego obszaru i mają związek z przekształceniami w 

sektorze rolniczym  zwłaszcza zanikiem tradycyjnego ekstensywnego wypasu. Powierzchnia 

siedliska wynosi 61, 25 ha co stanowi 0,13% powierzchni obszaru 

10. 3130 brzegi lub osuszane dna 

zbiorników wodnych ze zbiorowi-

skami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea 

Usunięcie  siedliska SDF Siedlisko przyrodnicze związane z zachodnią Polską, ściśle ujmują z klimatem oceanicznym,  

mające wyspowe stanowiska na Nizinie Południowopolskiej w obrębie stawów rybnych. 

Zbiorowisk roślinnych reprezentujących związek Elatini-Eleocharition ovatae nie stwierdzono 

jak dotąd w dolinie Bugu, a tym samy obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska (Popiela 1997, 

2004, 2005).   

11. 3150 – Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nymphaeion, 

Potamion 

% pokrycia - 3 

3150 – Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nymphaeion, 

Potamion 

% pokrycia – 1,48 

ZZmniejsenie udziału powierzchniowego siedliska w wyniku dokładnych pomiarów 

12. 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-

Genistion, Pohlio-Callunion, 

Calluno-Arctostaphylion) 

% pokrycia – 0,10 

4030 Suche wrzosowiska (Calluno-

Genistion, Pohlio-Callunion, 

Calluno-Arctostaphylion) 

% pokrycia – 0,008 

Siedlisko marginalne w obszarze. stwierdzono 5 płatów  o niewielkiej powierzchni, mało 

reprezentatywnych, ulegających zarastaniu przez roślinność drzewiastą na drodze sukcesji. 



Stopień reprezentatywności – A 

Stan zachowania - B 

Stopień reprezentatywności – B 

Stan zachowania – C 

Propozycja uznania siedliska za 

nieistotne i nadanie mu oceny 

ogólnej D 

13. 6210 Murawy kserotermiczne 

 (Festuco-Brometea) 

% pokrycia – 0,50 

Stopień reprezentatywności – B  

Względna powierzchnia – C  

Stan zachowania  - A  

Ocena ogólna – B 

6210 Murawy kserotermiczne 

 (Festuco-Brometea) 

% pokrycia – 0,0001 

Stopień reprezentatywności – D 

W granicach obszaru znajduje się tylko jeden bardzo zdegenerowany płat siedliska o kodzie 

6210 murawy kserotermiczne. W chwili obecnej stan zachowania tego płatu znajduje się on na 

pograniczu oceny C i D. Natomiast jedyne dobrze zachowane płaty tego siedliska znajdują się na 

terenach przyległych do obecnej granicy obszaru. Znajdują się one w okolicach miejscowości 

Mielnik, Drohiczyn, Zagórze oraz Popowo Kościelne (siedlisko o kodzie 6120). Dokonano 

aktualizacji parametrów zawartych w SDF na podstawie wyników aktualnych badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby sporządzania PZO w 2013 roku bez uwzględnienia płatów 

siedlisk na terenach proponowanych do poszerzenia granic obszaru. 

14. 6120 Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

% pokrycia – 1,00 

Stopień reprezentatywności – A 

Względna powierzchnia – B  

Stan zachowania  - A  

Ocena ogólna – A 

6120 Ciepłolubne śródlądowe 

murawy napiaskowe (Koelerion 

glau-cae) 

% pokrycia – 0,20 

Stopień reprezentatywności – B 

Względna powierzchnia – C  

Stan zachowania  - C 

Ocena ogólna – C 

W granicach Obszaru wyróżniono 28 płatów siedlisk. Ogólny stan zachowania siedliska w Ostoi 

jest zły. Obserwuje się szybki spadek powierzchni siedliska spowodowany zarastaniem płatów 

przez krzewy i drzewa oraz wkraczaniem ekspansyjnych gatunków roślin rodzimego 

pochodzenia. Jest to skutek zaprzestania wypasu. Powierzchnia siedliska ulega stopniowemu 

zmniejszeniu. Tylko 2 płaty siedlisk (okolice Napli oraz Mogielnicy) cyklicznie się odnawiają 

na skutek procesów erozyjnych.  Ekstensywny wypas prowadzony jest na 6 płatach siedliska, 

skutecznie zapobiegając zarastaniu krzewami. Płaty te znajdują się w okolicach Kózek (2 płaty), 

Borsuków, Drażniewa (2 płaty) oraz Wydmy Mołożewskiej 

 
15. brak 1042 Zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis 

Populacja – C 

Stan zachowania – C 

Izolacja – C 

Ogólnie – C 

Gatunek prawdopodobnie zasiedla cały Obszar, istniej duży areał dogodnych siedlisk. 

Inwentaryzacja ze względu na zalanie doliny Bugu przez wody wezbraniowe uniemożliwiła 

przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji. Gatunek niezagrożony w Obszarze. Nie wymaga 

działań ochronnych.  

16. brak 1037 Trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia 

Populacja – C 

Stan zachowania – C 

Izolacja – C 

Ogólnie – C 

Gatunek prawdopodobnie zasiedla cały Obszar, istniej duży areał dogodnych siedlisk. 

Inwentaryzacja ze względu na zalanie doliny Bugu przez wody wezbraniowe uniemożliwiła 

przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji. Gatunek niezagrożony w Obszarze. Nie wymaga 

działań ochronnych. 

17. brak 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i 

roślin 

W trakcie prac stwierdzono stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków owadów 



Bezkręgowce: 

ważka gadziogłówka żółtonoga 

Aeshna affinis 

Apatura ilia 

Argynnis adippe 

Chorthippus albomarginatu 

Cupido minimus 

Gomphus flavipes 

Hyles gallii 

Polyommatus amandus 

Rhagium sycophanta 

Stetophyma grossum 

 

 

 

18. 1437 Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum  

Ocena ogólna C 

1437 Leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum  

Ocena ogólna D 

Leniec bezpodkwiatkowy jest gatunkiem sporadycznie występującym w dolinie Bugu, a tym 

samym w Ostoi Nadbużańskiej PLH140011. Stwierdzono go dotychczas na 5 stanowiskach, z 

czego 4 (Ćwikliński i Głowacki 2000) wymagają aktualizacji, co jest utrudnione gdyż brak 

jest dokładnej ich lokalizacji. Piąte stanowisko znajduje się w rezerwacie przyrody 

Mierzwice. Niska liczebność gatunku oraz proces sukcesji sprawiają, że zachowanie gatunku 

na stanowisku jest problematyczne. 

19. 1477 Sasanka otwarta 

 Pulsatilla patens 

Ocena ogólna C 

Wykreślić gatunek z SDF Gatunek nie został stwierdzony ani historycznie ani współcześnie w dolinie Bugu. W SDF 

sasanka otwarta została zamieszczona omyłkowo prawdopodobnie na skutek bezkrytycznego 

przepisania go z atlasu ATPO lub listy gatunków roślin naczyniowych zamieszczonej w 

dokumentacji Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Gatunek ten posiadał jeszcze w 

klatach 80-tych XX w. jedno stanowisko w Lasach Łochowskich.  

20. 1617 Starodub łąkowy Ostericum 

palustre 

Ocena ogólna C 

1617 Starodub łąkowy 

 Ostericum palustre 

Ocena ogólna B 

Starodub łąkowy jest gatunkiem stosunkowo często występującym w dolinie Bugu, zwłaszcza 

w obrębie mezoregionu Podlaski Przełom Bugu. Na podstawie danych literaturowych oraz 

prac terenowych przeprowadzonych w 2013 r. można założyć, że starodub łąkowy Ostericum 

palustre ma znacznie więcej stanowisk niż dotychczas przypuszczano. Należy się spodziewać 

w kolejnych latach odkrycia nowych, nieznanych stanowisk tego gatunku. Uwagę zwraca 

duża trwałość populacji tej rośliny. 

1.  

Ocena znaczenia obszaru. 

Populacja D 

 

Ocena obszaru. 

Populacja C, 

Stan zachowania C, 

 

Zapisy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 11.7.2011 w sprawie formularza 

zawierającego informacje o terenach Natura 2000 (SDF) nie definiują jednoznacznie pojęcia 

„populacja nieistotna”. W Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru 



Izolacja C, 

Ocena ogólna C 

Natura 2000. Wersja 2012.1 przytoczono opinię Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

wg której w uzasadnionych sytuacjach, biorąc pod uwagę dostępne dane naukowe, specyfikę 

gatunku, charakterystykę zagęszczenia oraz konieczność zapewnienia właściwej ochrony 

przedmiotów ochrony i funkcjonowania sieci Natura 2000, Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska może zmienić ocenę D na wyższą w przypadku populacji nieprzekraczającej 

poziomu 0,49%  populacji krajowej. Biorąc pod uwagę specyfikę gatunku i brak w obszarze 

populacji osiadłej nieuzasadnione wydaje się określanie, jaki % populacji krajowej 

(szacowanej wg GIOŚ na 700-800 osobników) stanowią osobniki przechodnie. Istotne jest 

natomiast podkreślenie roli Ostoi Nadbużańskiej jako korytarza migracyjnego 

przyczyniającego się do właściwego funkcjonowania sieci Natura 2000, w której powinna 

zostać zachowana możliwość swobodnej wymiany osobników pomiędzy poszczególnymi 

ostojami siedliskowymi.  Wg opracowania „Projekt korytarzy ekologicznych łączących 

Europejską sieć Natura 2000 w Polsce” wykonanego dla Ministerstwa Środowiska przez IBS 

w Białowieży (Jędrzejewski W. i.in. 2005) przez Ostoję Nadbużańską przebiega Główny 

Korytarz Północno-Centralny (oznaczenie GKPnC na załączonych mapach), który rozpoczyna 

się w Puszczy Białowieskiej, przechodzi przez Lasy Mielnickie, biegnie doliną Bugu przez 

Puszczę Białą i Kurpiowską, a następnie w Puszczy Kurpiowskiej rozdziela się. Jedno 

odgałęzienie wzdłuż dolin rzek Omulew i Orzyc prowadzi do Lasów Napiwodzko-

Ramuckich, a następnie skręca do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Drugie 

odgałęzienie dochodzi do tego parku pasem rozdrobnionych lasów powyżej Mławy. Następnie 

korytarz skręca na południe do Lasów Włocławskich, przekracza Wisłę i dociera do Puszczy 

Bydgoskiej, a potem do Lasów Sarbskich. Tam rozdziela się i dochodzi dwiema odnogami 

przez Puszczę Notecką i Lasy Lubuskie oraz przez Puszczę Drawską i Lasy Gorzowskie do 

Parku Narodowego Ujście Warty. Od południa do Głównego Korytarza Północno-Centralnego 

dołącza Korytarz Wschodni (oznaczenie KW na załączonych mapach), który rozpoczyna się 

na Polesiu, biegnie wzdłuż Bugu do Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, a następnie do 

Chełmskiego Parku Krajobrazowego, Poleskiego Parku Narodowego, Lasów Sobiborskich, 

Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu i Lasów Mielnickich. Z przedstawionych 

powyżej informacji wynika, że Ostoja Nadbużańska jest istotna nie tylko jako łącznik 

pomiędzy kompleksami leśnymi, o które proponuje się rozszerzyć ostoję (Puszcza Biała i 

Puszcza Mielnicka), ale także ma znaczenie ogólnokrajowe. Istotną rolę doliny Bugu jako 

korytarza migracyjnego potwierdziły najnowsze – pochodzące z 2012 r. nieopublikowane 

badania IBS w Białowieży. 



 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

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

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 
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